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คํานํา 
รายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการ 

อิเล็กทรอนิกส (E-library) (โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดานการบริหารและการบริการงานวิทย
บริการ) โดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ือพัฒนา
บุคคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การบริการงานวิทยบริการ ณ ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
และศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสัมมนาการพัฒนาจิตบริการรวมของ
พนักงานทั้งองคกร สมรรถนะหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมนิ
สมรรถนะบคุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ลีลาวลัย รีสอรท จ. 
นครราชสีมา จัดข้ึนระหวางวันที่ 19-22 สิงหาคม 2553  มีผูเขารวมอบรมรวม 58  คน สิน้คาใชจายใน
การดําเนินงานทั้งส้ิน   300,171   บาท 

ผลการประเมินโครงการพบวา        ผูเขารวมอบรม มคีวามพึงพอใจในการอบรมครัง้นี ้
โดยรวมอยูในระดับมาก มคีวามรูความเขาใจเพ่ิมมากข้ึน สามารถนําแนวทางในการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ ทีส่ามารถสนองตอบตอภารกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พัฒนาจิตบริการรวมของบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เสริมสรางสมรรถนะหลักของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมนิ 
สมรรถนะบุคคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเปนอยางย่ิงวา   รายงานฉบับนี้จะเปน 
ประโยชนแกผูมีสวนเก่ียวของตอไป 
 
 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กันยายน   2553 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวทิยบริการ 

 
หลกัการและเหตุผล 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อนาํมาใชใ้นการเรียน การสอน การบริหาร การวิจยัและการบริการชุมชน

ของมหาวิทยาลยัใหด้าํเนินไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อสงัคมภายนอกได ้

เพ่ือพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของมหาวิทยาลยัฯ ใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประหยดั 

รวดเร็วและปรับปรุงคุณภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการเรียนการสอน ใหมี้ความทนัสมยั 

กา้วทนัเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ

พฒันาการวิจยั ทั้งน้ีเพ่ือความเขม้แขง็ทางวิชาการ ส่งเสริมและพฒันาวิชาการดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

แก่สงัคมและชุมชน โดยไดว้างแนวทางการดาํเนินงานไวด้งัน้ี 

1. ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช ้ICT เขา้มาช่วย เช่น การทาํฐานขอ้มูลกลาง หอ้งสมุดดิจิตอล 

การเรียนการสอนดว้ย e-Learning การใชส่ื้อ (e-Courseware) ต่างๆ โดยประยกุตเ์ขา้กบัการ

เรียนการสอน เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษาใหม้ากข้ึน ตามแผนยทุธศาสตร์ ของ

มหาวิทยาลยั ท่ีมุ่งเนน้การขยายโอกาสทางการศึกษา 

2. การดาํเนินงานของมหาวิทยาลยัตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีการใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งมี

ประสิทธิภาพ (e-office) ลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานและการบริหารจดัการ 

3. ใช ้ICT บริการและทาํประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน ศิษยปั์จจุบนั ศิษยเ์ก่าและผูป้กครองรวมถึง

การกระจายความรู้สู่สงัคม 

4. เนน้ความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษา แบบเนน้การสอนในภาคปฏิบติั และพฒันานกัวิจยั นกั

ปฏิบติัการ ส่ิงประดิษฐ ์ใหมี้ความชาํนาญดา้นวิชาชีพและเทคโนโลย ีมีการพฒันาองคค์วามรู้

ทางดา้นงานวจิยัและส่ิงประดิษฐ ์

ปัจจุบนัสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดมี้การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือรองรับงานดา้นการเรียนการสอน การวจิยั และ การบริหาร 

พฒันาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั โดยเนน้ใหม้หาวิทยาลยัมีความพร้อมในการใชส้ารสนเทศอยา่ง

มีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดพ้ฒันาระบบการศึกษา ระบบการเรียนรู้ ใหมี้ประสิทธิภาพ คุณภาพโดยใชไ้อซีที

เป็นเคร่ืองมือ 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถดาํเนินการไปใน

ทิศทางท่ีถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพในการใหบ้ริการ สามารถสนองตอบต่อภาระกิจของ



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงจดัโครงการ

สมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดต้น้แบบและรูปแบบ 

แผนการบริหาร และการใหบ้ริการท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินงานของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตามโครงการตามยทุธศาสตร์การพฒันามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ดา้นวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี  ในเร่ืองการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการพฒันาการจดัการศึกษาสาขาระบบวิทย

บริการอิเลก็ทรอนิกส์ (E-library) โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทย

บริการในคร้ังน้ีจะศึกษาดูงานท่ี ณ ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา ศูนยบ์รรณสารและ

ส่ือการศึกษา และศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพ่ือพฒันาบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหารงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ 
2. สมัมนาเชิงวิชาการ  เร่ือง  การพฒันาจิตบริการร่วมของพนกังานทั้งองคก์ร 

3. สมัมนาเชิงวิชาการ เร่ือง  สมรรถนะหลกัของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. สมัมนาเชิงปฏิบติัการ  เร่ือง  การประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
รายละเอยีดหลกัสูตรการสัมมนา 

โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 วนัท่ี  19  สิงหาคม  2553  
เดินทางจาก กรุงทพฯ- จ.นครราชสีมา  ศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทย

บริการ ณ ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา และศูนย์
คอมพิวเตอร์  ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  

เขา้พกัท่ีลีลาวลยั  รีสอร์ท  จ. นครราชสีมา 

 วนัท่ี  20 สิงหาคม  2553   
สถานท่ีดาํเนินการสมัมนาเชิงปฏิบติัการท่ี ลีลาวลยั รีสอร์ท จ. นครราชสีมา 

1) บรรยายเร่ือง  การพฒันาจิตบริการร่วมของพนกังานทั้งองคก์ร 

โดย ผศ. นิวตัร  จารุวาระกลู 

  การกาํหนดค่านิยมร่วมในการบริการ 

  การสร้างความมีส่วนร่วมของพนกังานในการดูแลผูรั้บบริการ 

  การกาํหนดเร่ืองเด่นเนน้ย ํ้าประจาํปีขององคก์ร 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

2) บรรยายเร่ือง  การพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดย ผศ. นิวตัร  จารุวาระกลู 

  สมรรถนะในระบบขา้ราชการพลเรือนไทย 

  Competency Model ของระบบราชการไทย 

  วตัถุประสงคข์อง Competency Model 

  สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

  สมรรถนะประจาํกลุ่มงาน (Functional Competency) 

3) กิจกรรมกลุ่มเร่ือง การทาํงานเป็นทีม โดย อ.เพชร สายเสน และ นายนพชยั ทิพยไ์กรลาศ 

 วนัท่ี  21  สิงหาคม  2553  
สถานท่ีดาํเนินการสมัมนาเชิงปฏิบติัการท่ี ลีลาวลยั รีสอร์ท จ. นครราชสีมา 

- สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การประเมินสมรรถนะบุคลากรของสาํนกัวิทยบริการและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  สมรรถนะกบัตาํแหน่งงาน 

  สมรรถนะของกลุ่มงาน/แผนก 

  สมรรถนะขององคก์ร 

 วนัท่ี  22  สิงหาคม  2553  เดินทางกลบั  กรุงเทพฯ 
1) สรุปและประเมินผลการประเมินสมรรถนะบุคลากร 
  รายงานสถิติการสอบของตน 

  รายงานแสดง  Competency  รวมของหน่วยงาน 

  รายงานแสดง  Competency  Based 

  รายงานแสดงลาํดบัผลการสอบ  แต่ละตาํแหน่ง 

2) เดินทางกลบั กรุงทพฯ 
วทิยากร 

วิทยากรบรรยาย และเจา้หนา้ท่ีผูจ้ดัการระบบโปรแกรมประเมินสมรรถนะ  (Competency 

Assessment System)  จากสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 
ระยะการสัมมนาและดูงาน 

โครงการอบรมและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ระยะเวลาการ

สมัมนา  4  วนั  (ในระหวา่งวนัท่ี  19 - 22  สิงหาคม  2553) 
กลุ่มเป้าหมาย 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

บุคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   จาํนวน    57   คน  

กรรมการบริหาร จาํนวน  2  คน 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ จาํนวน  8  คน 

กลุ่มวิทยบริการ จาํนวน 36 คน 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน  8  คน 

ศูนยข์อ้มูลสารสนเทศ จาํนวน  1  คน 

พนกังานขบัรถ  จาํนวน  2  คน 

 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

 

สถานทีสั่มมนาและดูงาน 

 วนัท่ี  19  สิงหาคม  2553  

ศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ  ณ ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา  และศนูยค์อมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  เลขท่ี 111  ถนนมหาวิทยาลยั   ต.สุรนารี  อ.เมือง  

จ. นครราชสีมา 

 วนัท่ี  20 - 22  สิงหาคม  2553   สมัมนาเชิงปฏิบติัการ 

1) บรรยายเร่ือง การพฒันาจิตบริการร่วมของพนกังานทั้งองคก์ร 

2) บรรยายเร่ือง การพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3) บรรยายเร่ือง สมรรถนะหลกัของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4) สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง  การประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5) สรุปและประเมินผลการประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สถานท่ีดาํเนินการสมัมนาเชิงปฏิบติัการท่ี  ลีลาวลยั  รีสอร์ท   จ. นครราชสีมา 

 

งบประมาณ                          จาํนวนเงิน      315,651      บาท 
 ค่าตอบแทน 

    ค่าวิทยากรบรรยาย 

 

300 บาท x 5 ช.ม. x 1  คน   
      

                       1,500   บาท 
    ค่าวิทยากรสัมมนา      
    เชิงปฏิบติัการ (ฝึกปฏิบติั) 

 

300 บาท x 7 ช.ม. x 2 คน 
    

                       4,200   บาท 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 ค่าใช้สอย 
    ค่าอาหารกลางวนั 
    ค่าอาหารกลางวนั 

 

150  บาท  x 57 คน  x  1 ม้ือ 

200 บาท x 57  คน x 3  ม้ือ 

   

                       8,550  บาท 

34,200  บาท 
    ค่าอาหารเยน็   250 บาท x 57  คน x 3  ม้ือ 42,750  บาท 
    ค่าอาหารว่าง 25 บาท x 57  คน x 2   ม้ือ 2,850  บาท 
    ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 57  คน x 6   ม้ือ                      17,100  บาท 
    ค่ารถรับจา้ง 500 บาท x 57  คน 28,500  บาท 
    ค่าท่ีพกั 600 บาท x 56  คน x 3  คืน 100,800  บาท 
    ค่าท่ีพกั 1,000 บาท x 1  คน x 3  คืน 3,000  บาท 
    ค่าจา้งเหมารถ 13,500  บาท x 4 วนั 54,000  บาท 
    ค่าของท่ีระลึก  3,000  บาท 

 ค่าวสัดุ 
     วสัดุ 

    ค่านํ้ามนั   รถตู ้ 2  คนั 

  

                       5,201  บาท 

                    10,000  บาท 
                     (สามแสนหน่ึงหมืน่ห้าพนัหกร้อยห้าสิบเอด็บาทถ้วน)               รวม    315,651     บาท
 หมายเหตุ    ขอถวัเฉล่ียจ่ายค่าใชจ่้ายทุกรายการและจาํนวนคนโดยเบิกจ่ายตามวงเงิน 

                      ท่ีรับไดรั้บอนุมติั 

 
 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. มีแนวทางในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการงานวิทยบริการ ท่ีสามารถ

สนองตอบต่อภาระกิจของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

2. มีการพฒันาจิตบริการร่วมของบุคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. สร้างสมรรถนะหลกัของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4. มีการประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

การประเมนิผล 

1. สรุปผลจากแบบประเมินผลการฝึกอบรมสัมมนา 

2. ประเมินจากผลงานของผูรั้บการอบรมสมัมนาและการศึกษาดูงาน 

3.   สรุปและประเมินผลการประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวทิยบริการ 
 

19 ส.ค. 2553 วนัเดนิทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารและการบริการงานวทิยบริการ 
8.30 – 12.00 น. เดินทางจาก กรุงทพฯ- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลยั  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 

12.00 – 13.00 น. พกั-รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 16.30 น. ศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ ณ ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา และศนูยค์อมพวิเตอร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี   เลขที่ 111  ถนนมหาวิทยาลยั  ต.สุรนารี   อ.เมือง   จ. นครราชสีมา 

16.30 – 18.00 น. เดินทางเขา้พกัที่ ลีลาวลยั รีสอร์ท จ. นครราชสีมา 

20 ส.ค. 2553 การบรรยาย 
8.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

9.00 –  09.15 น. กล่าวเปิดงานและบรรยายพเิศษ  เรื่อง การบริการสารสนเทศเชิงรุก โดย ผศ. นิวตัร จารุวาระกลู 

9.15 – 10.30 น. พกั-รับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง การพฒันาจิตบริการร่วมของพนกังานทั้งองคก์ร 

12.00 – 13.00 น. พกั-รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.45 น. บรรยายเรื่อง การพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล 

14.45 – 15.00 น. พกั-รับประทานอาหารว่าง 

15.00 – 16.30 น. บรรยายเรื่อง การพฒันาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (ต่อ) 

16.30 - 19.00 น. พกั-รับประทานอาหารเยน็ 
19.00 - 21.00 น. กิจกรรมกลุ่มเรื่องการทาํงานเป็นทีม  โดย อ.เพชร สายเสน และ นายนพชยั ทิพยไ์กรลาศ 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 
 

 
 

 

21 ส.ค. 2553 สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง ระดบัความสําเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการทีส่ร้างคุณค่า (ฝึกปฏิบัติ) 
8.30 – 09.15 น. สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ  เรื่อง  การประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9.15 – 10.30 น. พกั-รับประทานอาหารวา่ง 

10.30 – 12.00 น. สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ   เรื่อง  การประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น. พกั-รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.45 น. สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง  การประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 

14.45 – 15.00 น. พกั-รับประทานอาหารวา่ง 

15.00 – 16.30 น. สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง  การประเมินสมรรถนะบุคคลากรของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (ต่อ) 

16.30 - 19.00 น. พกั-รับประทานอาหารเยน็ 
  

22 ส.ค. 2553 วนัเดินทางกลบั 
8.30 – 12.00 น. สรุปและประเมินผลการประเมินสมรรถนะบุคคลากร 

12.00 – 13.30 น. พกั-รับประทานอาหารกลางวนั 

13.30 – 17.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 

ประเมินผลโครงการ 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ อบรมในวนัท่ี  19  –  22  

สิงหาคม  2553  ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยวีลยัลกัษณ์ และ ลีลาวลยัรีสอร์ท  จ. นครราชสีมา  สรุปผลได้

ดงัน้ี 
 

1. ผลการดาํเนินงานดา้นการจดัการ 

1.1 ในการอบรมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอบดว้ย นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ ์

นกัวิชาการโสตทศันศึกษา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป และผูบ้ริหาร สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  จํานวน  57  คน มีผูต้อบแบบประเมินทั้งส้ิน  53  คน คิดเป็นร้อยละ  92.98 

1.2 งบประมาณท่ีไดรั้บ 315,651 บาท ส้ินค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานจริง 300,171 บาท 

ประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทน       5,700 บาท 

ค่าใชส้อย   235,270 บาท 

ค่าวสัดุ    59,201  บาท 

 1.3 จากการสํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย  4.11  คดิเป็นร้อยละ  82.28 
2.  ผลการประเมินความตนเองดา้นวิทยากร ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ และ 

     ดา้นประสิทธิภาพ 

2.1 ด้านวทิยากร จากการสาํรวจความพงึพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในดา้นวทิยากร อยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย  4.00   คดิเป็นร้อยละ 80.06 

2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจ หลงัจากอบรม ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอบรมเพิม่ 

มากขึน้ คดิเป็นร้อยละ 53.02 
2.3 ด้านการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผูเ้ขา้ร่วมอบรม สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจาการอบรมไป 

ใชใ้นการปฏิบติังานได ้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.19  คิดเป็นร้อยละ 83.77   

2.4 ด้านประสิทธิภาพ จากการสาํรวจความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรมในดา้นประสิทธิภาพ อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.15 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.02 

 
 
 
 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

การประเมินผลโครงการ 

 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินผลโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการ

งานวิทยบริการ คือนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ ์นกัวิชาการโสตทศันศึกษา เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน

ทัว่ไป และผูบ้ริหาร สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จํานวน  57  คน  
  

กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินผลโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการ

งานวิทยบริการ คือนกัวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษ ์นกัวิชาการโสตทศันศึกษา เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน

ทัว่ไป และผูบ้ริหาร สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  จํานวน  53  คน คิดเป็นร้อยละ  92.98  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล มี 1 ฉบบั ไดแ้ก่ 

แบบประเมินตนเองโครงการการฝึกอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือการ

ส่งเอกสารทางการเงิน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด แบ่งเป็น 3 ตอนคือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นดา้นการอบรม 

ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม 

การวเิคราะห์ข้อมูล หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ  

เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็น 

ค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  ค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  ค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 

  ค่าเฉล่ีย  0.50-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
 

 

 

 

 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

ผลการประเมิน 

 จากการสอบถามระดบัความคิดเห็นของผูเ้ขา้อบรม จาํนวน 57 คน รายละเอียดขอ้มูลทัว่ไป            

 ตารางท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 

ขอ้มูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

  เพศ 
  

         ชาย 23 43.4% 

         หญิง 30 56.6% 

 อายุงาน 
  

         0-3 ปี  36 67.9% 

         4-8 ปี  10 18.9% 

         9-15 ปี 1 1.9% 

        16-20 ปี 0 0% 

        20 ปี ข้ึนไป 6 11.30% 

  
การศึกษา 

 
จาํนวน 

 
ร้อยละ 

       ปวส. 0 0% 

       อนุปริญญา 0 0% 

       ปริญญาตรี 47 88.70% 

       ปริญญาโท 6 11.30% 

       ปริญญาเอก 0 0% 

 สถานะ 
  

       อาจารย ์ 4 7.50% 

       บุคลากรสายสนบัสนุน 49 92.5% 

 
จากตารางท่ี 1  มีผูเ้ขา้รับการอบรมจาํนวน  57 คน   แต่มีผูต้อบแบบประเมินทั้งส้ิน 53  คน  

คิดเป็นร้อยละ 92.98 คน เป็นเพศชายจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4  เพศหญิงจาํนวน  30 คน คิดเป็นร้อย

ละ 56.6 เป็นผูท่ี้มีอายงุาน 0-3 ปีข้ึนไปมากท่ีสุด จาํนวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ 67.9  อายงุาน 4-8 ปี จาํนวน 

10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 อายงุาน 9-15 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 อายงุาน 20 ปีข้ึนไป จาํนวน 6 

คน คิดเป็นร้อยละ 11.3  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จาํนวน 47  คน คิดเป็นร้อยละ 88.7  ระดบั 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

ระดบัปริญญาโท จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3  ผูเ้ขา้รับการอบรมมีตาํแหน่งเป็นบุคลากรสายสนบัสนุน

มากท่ีสุด จาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5  
 

1. ความรู้ความเข้าใจหลงัการฝึกอบรม 
ก่อนการอบรมผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้เก่ียวกบั เร่ืองการพฒันาสมรรถนะ และการประเมิน 

สมรรถนะบุคคลากร อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 1.09 คิดเป็นร้อยละ 21.80 ทาํใหไ้ม่เขา้ใจเก่ียวกบัสมรรถนะ

ท่ีตอ้งการในแต่ละตาํแหน่งงาน แต่เม่ือผา่นการฝึกอบรมแลว้ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจดีข้ึน อยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.2  ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ผูเ้ขา้รับการอบรมมีความรู้หลงัจากเขา้

อบรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.40  
 

2. การประเมนิตนเอง 
 จากผลการประเมินตนเองของผูเ้ขา้รับการอบรมเก่ียวกบัความพงึพอใจในดา้นต่างๆ  โดยใชแ้บบ  

     ประเมินผลโครงการ ผลการประเมินตนเอง มีดงัน้ี 

ตารางท่ี 2   การประเมินตนเองของผูรั้บการอบรมต่อความคิดเห็นดา้นวิทยากร 

ประเดน็การประเมิน 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย 

ท่ีสุด 

ค่า 

เฉล่ีย ระดบั 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1

. 

การเตรียมตวัและ

ความพร้อมของ

วิทยากร 

4 

(7.5%) 

40 

(75.5%) 

9 

(17%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

3.91 

(78.11%) 
มาก 

2

. 

สามารถอธิบายเน้ือหา

ไดช้ดัเจนและตรง 

10 

(18.9%) 

35 

(66%) 

8 

(15.1%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.04 

(80.75%) 
มาก 

 ประเดน็        

3

. 

ใชภ้าษาท่ีเหมาะสม 

เขา้ใจง่าย 

8 

(15.1%) 

35 

(55%) 

10 

(18.9%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

3.96 

(79.25%) 
มาก 

4

. 

สามารถตอบคาํถาม

ไดต้รงประเดน็ 

12 

(22.6%) 

30 

(56.6%) 

11 

(20.8%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.02 

(80.38%) 
มาก 

5

. 

วิทยากรมีจาํนวน

เพียงพอเหมาะสม 

9  

(17%) 

38 

(71.7%) 

6 

(11.3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.06 

(81.13%) 
มาก 

6

. 

เอกสารประกอบการ

บรรยายมีความ 

8 

(15.1%) 

39 

(73.6%) 

6 

(11.3) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.04 

(80.75%) 
มาก 

 เหมาะสม        

 รวม      4.00 (80.06) มาก 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจดา้นวิทยากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  

4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.06  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก วิทยากรมีจาํนวนเพียงพอเหมาะสม 

มีค่าเฉล่ีย 4.06 คิดเป็นร้อยละ 81.13%  รองลงมาคือการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.04 คิดเป็น

ร้อยละ 80.75  และอนัดบั 3 เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.04  คิดเป็นร้อยละ 80.75 

 

ตารางท่ี 3   การประเมินตนเองของผูรั้บการอบรมต่อความคิดเห็นดา้นความรู้ความเขา้ใจ 

ประเดน็การประเมิน 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย 

ท่ีสุด 

ค่า 

เฉล่ีย 
ระดบั 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) 
(ร้อย

ละ) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีก่อนการ
อบรม 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

00 

(0%) 

5 

(9.4%) 

48 

(90.6%) 

1.09 

(21.89%) 

ปาน
กลาง 

2. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ีหลงัการ

อบรม 

14 

(26.4%) 

36 

(67.9%) 

3 

(5.7%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.21 

(84.15%) 
มาก 

 สรุป ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิม่มากขึน้         62.26% มาก 
 คดิเป็นร้อยละ        
จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจดา้นความรู้ความเขา้ใจ ปรากฏผล ดงัน้ี 

          ผูเ้ขา้อบรม มีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองน้ีก่อนการอบรมอยูใ่นระดบัปานกลางมีค่าเฉล่ีย 

1.09  คิดเป็นร้อยละ 21.89 

         ผูเ้ขา้อบรม มีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองน้ีหลงัการอบรมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.21 

คิดเป็นร้อยละ 84.15 

         ดงันั้นสรุปไดว้่าผูเ้ขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาเร่ืองน้ีเพิม่มากขึน้คิดเป็นร้อยละ 62.26 
 

ตารางท่ี 4   การประเมินตนเองของผูรั้บการอบรมต่อความคิดเห็นดา้นการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ประเดน็การประเมิน 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย 

ท่ีสุด 

ค่า 

เฉล่ีย ระดบั 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1

. 

นําความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ใน
การปฏิบัตงิานได้ 

20 

(37.7%) 

32 

(60.4%) 

1 

(1.9%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.36 

(87.17%) 
มาก 

2

. 

สามารถใหค้าํปรึกษา 

แนะนาํแก่เพ่ือนร่วมงานได ้

5 

(9.4%) 

46 

(86.8%) 

2 

(3.8%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.06 

(81.13%) 
มาก 

3

. 

มีความมัน่ใจในการนาํ

ความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ 

12 

(22.6%) 

37 

(69.8%) 

4 

(7.5%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.15 

(83.02%) 
มาก 

 รวม      4.19 
(83.77) 

มาก 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจดา้นการนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน ์โดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.77  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้น

การปฏิบติังานได ้ มีค่าเฉล่ีย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.17  รองลงมา ไดแ้ก่ มีความมัน่ใจในการนาํความรู้ท่ีได้

ไปใชป้ระโยชน ์มีค่าเฉล่ีย 4.15 คิดเป็นร้อยละ 83.02   

 

ตารางท่ี 5   การประเมินตนเองของผูรั้บการอบรมต่อความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพ 

ประเดน็การประเมิน 

มาก 

ท่ีสุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอ้ย นอ้ย 

ท่ีสุด 

ค่า 

เฉล่ีย ระดบั 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. การใหบ้ริการ

ของเจา้หนา้ท่ี 

12 

(22.6%) 

38 

(71.7%) 

3 

(5.7%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.17 

(83.40%) 
มาก 

2. การประสานงาน 

อาํนวยความ

สะดวกของ

เจา้หนา้ท่ี 

9 

(17.0%) 

39 

(73.6%) 

5 

(9.4%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.08 

(81.51%) 
มาก 

3. สถานท่ีสะอาด

และมีความ

เหมาะสม 

12 

(22.6%) 

38 

(71.7%) 

3 

(5.7%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.17 

(83.40%) 
มาก 

4. วสัดุ / อุปกรณ์ใน

การฝึก มีความ

เหมาะสม 

16 

(30.2%) 

35 

(66.0%) 

2 

(3.8%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.26 

(85.28%) 
มาก 

5. ระยะเวลาในการ

อบรม / สมัมนามี 

16 

(30.2%) 

31 

(58.5%) 

6 

(11.3%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.19 

(83.77%) 
มาก 

 ความเหมาะสม        

6. ท่านมีความพึง

พอใจในการ

อบรมคร้ังน้ี 

10 

(18.9%) 

35 

(66.0%) 

8 

(15.1%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

4.04 

(80.75%) 
มาก 

 โดยรวม        

 รวม      4.15 
(83.02) 

มาก 

 

จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ระดบัความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ีย  4.154 คิดเป็นร้อยละ 83.02  ระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ วสัดุ / อุปกรณ์ในการ

ฝึก มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.28 ระยะเวลาในการอบรม / สมัมนามีความเหมาะสม 

มีค่าเฉล่ีย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.28  อนัดบั 3 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.17  คิดเป็น

ร้อยละ 83.40   

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

รายงานการศึกษาดูงาน  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

กลุม่ที่ 1   กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศ   ศึกษาดูงานศูนยค์อมพวิเตอร ์  

 

  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี มีการแบ่งหน่วยงานสนบัสนุนการเรียนการสอน รวมบริการและ

ประสานภารกิจดงัน้ี 

1. สถาบนัวิจยัและพฒันา    6. ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา 

2. ศูนยบ์ริการการศึกษา      7. ศูนยส์หกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ 

3. ศูนยกิ์จการนานาชาติ     8. ศูนยค์อมพิวเตอร์ 

4. ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา   9. เทคโนธานี  

5. ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  วสิยัทศันข์องศูนยค์อมพวิเตอร ์“เป็นศูนย์กลางการบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมและทันสมยั ให้บริการอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนให้สถาบันพัฒนาคน พัฒนางานวิจัยและ
เทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 

  พนัธกจิของศูนยค์อมพวิเตอร ์ 

1. การใหบ้ริการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน และงานวิจยั 

2. การพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานของสถาบนั 

3. การบริการวิชาการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 โครงสรา้งการบรหิารงานศูนยค์อมพวิเตอร ์

 

 
 

 โครงสรา้งองคก์รและการบรหิาร  

 

 
 

 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 คณะกรรมการประจาํศูนยค์อมพวิเตอร ์

1. อธิการบดี        ประธาน 

2. ผูบ้ริหารสารสนเทศระดบัสูง [CIO] ประจาํมหาวิทยาลยั   รองประธาน 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

4. คณบดีหรือผูแ้ทนทุกสาํนกัวิชา     กรรมการ 

5. ผูอ้าํนวยสถาบนัวิจยัและพฒันาหรือผูแ้ทน    กรรมการ 

6. ผูอ้าํนวยการศูนยบ์ริการการศึกษาหรือผูแ้ทน   กรรมการ 

7. ผูอ้าํนวยการศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ หรือผูแ้ทน   กรรมการ 

8. ผูอ้าํนวยการศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษาหรือผูแ้ทน   กรรมการ 

9. ผูอ้าํนวยการศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษาหรือผูแ้ทน  กรรมการ 

10. ผูอ้าํนวยการเทคโนธานีหรือผูแ้ทน    กรรมการ 

11. หวัหนา้สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์     กรรมการ 

12. ผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพิวเตอร์                           กรรมการและเลขานุการ 

13. รองผูอ้าํนวยการศูนยค์อมพิวเตอร์                   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 
 

 จาํนวนบคุลากร 
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 คณุวฒุขิองบคุลากร 

 
 

 

  งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรรปี 2553 
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  จาํนวนเครื่องคอมพวิเตอร ์

 
  ระบบเครอืข่ายภายในมหาวทิยาลยั 

  เครือข่ายใช้สาย GigaBit (10 Gbp) – กรกฎาคม 2553  

 

 
 เช่ือมโยงเครือข่ายเขา้กบัอินเตอร์เน็ตผา่นสายใยแกว้นาํแสง 

1. ช่องทางของเครือข่ายสาํนกังานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือพฒันาการศึกษาสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (UniNet) ความเร็ว 10 Gbps  

2. ช่องทางของเครือข่ายเอกชน (ISP) ใชบ้ริการ internet ของบริษทั SAMART ความเร็วเตม็ 

100/60 Mbps สาํหรับขอ้มูลในประเทศ และขอ้มูลต่างประเทศ (1:1 Guaranteed Bandwidth) 

มีอุปกรณ์ Switch จาํนวน 280 ตวั บริการครอบคลุม 20 อาคารหลกั รองรับคอมพิวเตอร์

ประมาณ 3,000 เคร่ือง  
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o เครือข่ายไร้สาย  จุดเช่ือมต่อ 308 จุด (ในอาคาร 234 จุดและนอกอาคาร 74 จุด ) บริการ 2 กลุ่ม

ประกอบดว้ย กลุ่มอาคารเพือ่การเรียนการสอน และ กลุ่มหอพกันกัศึกษา อุปกรณ์ Access Point 

จาํนวน 385 เคร่ือง รองรับผูใ้ชง้าน 3,000 - 4,500 ผูใ้ชง้าน (concurrent) 
 

 
 

o Virtual Private Network  เครือข่ายเสมือนส่วนตวัสาํหรับเช่ือมต่อเครือข่ายภายในของมทส.  

จากเครือข่ายภายนอก  

o High Performance Computing Cluster  (HPCP) เป็นคลสัเตอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 

สาํหรับการประมวลผลท่ีตอ้งการความเร็วสูง Large scale computing job (การคาํนวณขนาด 

ใหญ่) Large number of medium scale computing job (การคาํนวณขนาดกลาง แต่มีจาํนวนมากๆ) 

สมรรถนะเทียบเท่า supercomputer แต่มีราคาตํ่ากวา่มาก 
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o Web Hosting สาํหรับเวป็ไซตส่์วนบุคคล  สาํหรับรับฝากเวบ็ไซตบ์น web server ท่ีไดรั้บการ

รักษาความปลอดภยัอยา่งดี ภายใตร้ะบบ IPS และ firewall  Windows Server และ Linux Server  

www.sut.ac.th และ web.sut.ac.th  เว็บไซต์หลักของ มทส.และหน่วยงานภายใน 

Student.sut.ac.th/personal.sut.ac.th  เวบ็ไซตส์าํหรับองคก์ารนกัศึกษา ชมรมต่างๆ และเวบ็ไซต์

ส่วนบุคคลสาํหรับนกัศึกษาและบุคลากร Virtual domain  จดัตั้งโดเมนเนมสาํหรับโครงการพิเศษ 

เช่น http://suranareegames.sut.ac.th  

o ระบบ E-mail ของมหาวิทยาลยัให้บริการ e-mail account ของมหาวิทยาลยัให้นกัศึกษาดว้ย 

SUTg.dot  บนพื้นฐานของ google mail  พ้ืนท่ีการใชง้าน inbox สาํหรับจดัเกบ็เมลค์นละ 6 Gb  

สร้าง mailing list เป็นหมวดหมู่สาํหรับรับข่าวสารประชาสัมพนัธ์ภายใน มทส. บริการเสริมต่างๆ 

เช่น google talk, chat หรือ calendar ใหบ้ริการผา่นเวบ็ท่ี http://mail.g.sut.ac.th ใชง้านได ้ 

o Virtual Application & Virtual Desktop  บริการติดตั้งใชง้าน software application ท่ีทาํงานจาก 

server ส่วนกลางภายใน มทส. ผูใ้ชส้ามารถประมวลผล application  ผา่นเครือข่าย ลดปัญหาการ

ละเมิดลิขสิทธ์ิจดัเกบ็ไฟลง์านผา่นเครือข่าย วตัถุประสงคข์องการทาํ Virtualization Service 

 เพ่ือใชง้บประมาณใหคุ้ม้ค่ากบัการลงทุนทางดา้น Software 

 เพ่ือใหเ้กิดการแชร์การใชท้รัพยากร (Share) ใหคุ้ม้ค่า และ ถูกตอ้งตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ  
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 เพ่ิมช่องทางการเขา้ใชบ้ริการ Software ท่ีมหาวิทยาลยัมีใหบ้ริการ 

 เคร่ืองพีซีปลายทางไม่ตอ้งติดตั้ง และไม่ตอ้ง Uninstall Application เม่ือเลิกใชง้าน  

 

 ตวัอย่างการตดิต ัง้โปรแกรมหรอื Application 

 

 
o Server Farm บริการรับฝากเคร่ือง server ภายในหอ้งท่ีมีระบบรองรับอยา่งดี  

 

 
 

o Storage บริการพ้ืนท่ีฮาร์ดดิสกส่์วนกลาง
สาํหรับจดัเกบ็/สาํรองขอ้มูล หรือแชร์

ขอ้มูลภายใน มทส. ใชง้านผา่น web 

browser สะดวก รวดเร็วและปลอดภยั  
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  รูปแบบการเขา้ถงึบรกิารและซอฟตแ์วร ์

 
 

   Internet Data Center  เนน้ Green technology บริหารจดัการใชพ้ลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดความ

ร้อนลงไดถึ้ง 60% ลดการใชพ้ลงังานลงไดถึ้ง 40%  Reduce Budget ในการลงทุนทางดา้น Server, 

Software รวมทั้งหอ้ง, ไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ และ ระบบไฟฟ้าสาํรอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการ และ ลด Down Time ในการใหบ้ริการ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัของขอ้มูลต่างๆ Data Security  

เพ่ือจดัสรร ทรัพยากรทางดา้นไอทีใหใ้ชง้านร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  (Share Resource)  
 

o โครงสร้างพ้ืนฐานของ Internet Data Center 
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 โครงการความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี กบั โครงการไทยกริด แห่งชาติ 

(2549) ภายใตช่ื้อความร่วมมือ  “SUTGRID”   Suranaree University of Technology Grid 
Computing 

 โครงการไดก้ารสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัเทคโนลียสุีรนารี (2550) ภายใตช่ื้อ  

 “SUTHPCC”   Suranaree University of Technology High Performance Computing Cluster 
 

แผนภาพการเช่ือมต่อระบบระหว่าง SUTGRID กบั THAIGRID 
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Specification Equipments 
 

 
 

 

 

 

 การใหบ้รกิารหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ ฝ่ายหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

 หนา้ท่ีหลกัของฝ่ายหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

1. ใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในการเรียน การสอนและการสอบ 

2. ใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ในหอ้งเรียน 

3. ใหบ้ริการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาบุคลากรทางดา้นไอที 

4. เป็นจุดใหบ้ริการ One Stop Services ของศนูยค์อมพวิเตอร์ 

 

หนา้ท่ีอ่ืน ๆ ของฝ่ายหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

1. ใหบ้ริการฝึกทกัษะ ทบทวนบทเรียน และใชง้านทัว่ไปแก่นกัศึกษา 

2. ใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในและภายนอก 

3. ดูแลและบาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์ในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ และหอ้งเรียน 
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การใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ จาํนวน 8 หอ้ง จาํนวน 488 เคร่ือง 

1. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1-4  ตั้งอยูท่ี่อาคารเรียนรวม 1 จาํนวนเคร่ือง 61/หอ้ง 

 
2. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 5-8  ตั้งอยูท่ี่อาคารเรียนรวม 2 จาํนวนเคร่ือง 61/หอ้ง 

 
การใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์บณัฑิตศึกษา  

1. มีหอ้งสมัมนา 1 หอ้ง และปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 หอ้ง  

2. หอ้งสัมมนา 1 ตั้งอยูท่ี่ชั้น 1 อาคารวจิยั 

3. หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 1 มีคอมพิวเตอร์ 35 เคร่ือง ตั้งอยูท่ี่ชั้น 1 อาคารวจิยั 
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การใหบ้ริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในหอ้งเรียน  
1. มีหอ้งบริการคอมพิวเตอร์สาํหรับการใชง้านทัว่ไป จาํนวน 2 หอ้ง 

2. หอ้งบริการคอมพวิเตอร์ อ. เรียนรวม 1 มีคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ 30 เคร่ือง 

3. หอ้งบริการคอมพวิเตอร์ อ. เรียนรวม 2 มีคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการ 30 เคร่ือง 

4. มีเคร่ืองสแกนเนอร์ ใหบ้ริการ 4 เคร่ือง 

5. มีเคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ ใหบ้ริการ 2 เคร่ือง 

การใหบ้ริการพิมพง์านแก่นกัศึกษา  

1. มีเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์สีใหบ้ริการ 2 เคร่ือง (เช่าเหมาบริการ)  

2. ค่าบริการพิมพแ์บบขาวดาํ หนา้ละ 1 บาท  

3. ค่าบริการพิมพแ์บบสี หนา้ละ 10 บาท  

4. ใชโ้ปรแกรม Pcounter ในการจดัการ  

การใหบ้ริการอ่ืนๆ แก่นกัศึกษา 

1. ใหบ้ริการลงทะเบียนของใชบ้ริการของศูนยค์อมพิวเตอร์  

2. บริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไ้ขปัญหา ระบบเครือข่ายไร้สาย (SUTwifi)  

การใหบ้ริการแก่หน่วยงานภายใน ใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ตามการขอใชบ้ริการ เช่น 

ขอใชบ้ริการในการฝึกอบรมต่างๆ เป็นตน้ 

การใหบ้ริการแก่หน่วยงานภายนอก การใหบ้ริการแก่หน่วยงานภายนอกคิดค่าบริการชัว่โมงละ 

650 บาทต่อหอ้ง 
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เคร่ืองคอมพวิเตอร์  
1. เปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ทุกๆ 3 ปี 

2. ใชว้ิธีการจดัเช่าเหมาบริการ (เฉพาะดา้นฮาร์ดแวร์) 

3. ใหบ้ริการเฉพาะซอฟตแ์วร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง 

4. ผูใ้ชต้อ้งลอ็กออนดว้ย Username & Password ของตนเอง 

5. ผูใ้ชไ้ม่สามารถติดตั้งโปรแกรมไดเ้อง 

 
ระบบเคร่ืองแม่ข่ายคอมพวิเตอร์  

1. Windows Server 2003 EE & SE   5. รองรับ Single Sign-On 

2. Active Directory (AD) Service  6. รองรับ 600+ Clients 

3. 1 Domain, 2 Sites    7. จาํนวนผูใ้ช ้10,000+ แอคเคาท ์

4. รองรับทั้งบุคลากรและนกัศึกษา 

 
การเข้าถงึระบบอนิเทอร์เน็ต  

1. เช่ือมต่อกบัเครือข่ายหลกัของมหาวิทยาลยั ( SUTNet) 1,000 Mbps 

  2. ผา่นระบบ Proxy/Log Server 1 Edge (ISA2006) 

3. ผูใ้ชต้อ้งลอ็กออนดว้ยแอคเคาทข์องตนเองเพ่ือใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  
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ใช้ระบบปฏิบตักิาร Windows XP SP3 เป็นหลกั 

1. Microsoft Office 2002/2003/2007 Professional  2. SolidWork2009  

3. Auto CAD 2006     4. SPSS Version 14 

5. Internet Explorer 7.0/8.0    6. Mozilla Firefox 3.6 

7. Windows Media Player 11/VLC/Flash Player  8. Adobe Reader 8.0   
 

โครงสร้างระบบเคร่ืองแม่ข่ายคอมพวิเตอร์  

 
 

ตู้เกบ็อุปกรณ์ระบบเครือข่าย  
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  บทสรุป 

1. ศูนยค์อมพิวเตอร์มีจุดเด่น ดา้นการจดัหาและจดัสรรทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือรองรับความ

ตอ้งการใชง้านทั้งในส่วนของนกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ใชน้โยบายการจดัเช่าเหมาบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งแทนการจดัซ้ืออยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

3. การนาํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการจดัการ เพ่ือช่วย

ใหป้ระหยดัเวลาและทรัพยากรส้ินเปลืองไดจ้าํนวนมาก เช่น  

 การพฒันาระบบการประชุมอิเลก็ทรอนิกส์ (e-meeting)  

 การจองใชห้อ้งประชุมผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

4. มีการพฒันาระบบการใหบ้ริการเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่นกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากร

เพ่ิมเติม เช่น  

 การจดัใหมี้การบริการงานพิมพโ์ดยคิดค่าใชจ่้าย  

 การใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์สาํหรับการสืบคน้ขอ้มูลนอกเวลาเรียนปกติ  

 การเพ่ิมจุดกระจายสญัญาณสาํหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ณ บริเวณหอพกั

นกัศึกษา เพ่ือใหส้ามารถใชง้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 การขยายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบ ADSL ไปยงักลุ่มเรือนพกัของคณาจารยแ์ละ

บุคลากร 

5. มีการใหบ้ริการในการปรับแปลง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุน

การเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ เช่น 

 บริการฝากขอ้มูลดว้ย SUT Internet Data Center  

 บริการจดัเกบ็สาํรองขอ้มูลดว้ย SUT Storage  

 บริการระบบกลุ่มคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพ่ือการประมวลผลในงานวิจยั หรือ SUT 

High Performance Computing Cluster  
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6. ต้องพัฒนาต่อไป  
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบ้ริการต่าง ๆ แก่นกัศึกษา คณาจารย ์และบุคลากร เพ่ือเพิม่

ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการใหม้ากยิง่ข้ึน  
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กลุม่ที่  2  งานหอ้งสมดุ   ...ดูงานศูนยบ์รรณสารและสือ่การศึกษา...  

 

วสิยัทศัน ์(Vision) 
เป็นแหล่งสารสนเทศและเทคโนโลยกีารศึกษา ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยชีั้นนาํ 

ระดบัชาติ เพ่ือสนบัสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยั 
 

พนัธกจิ (Mission) 

ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา เป็นศูนยก์ลางบริการสารสนเทศ ส่ือการศึกษา และ

โสตทศันูปกรณ์  เพ่ือส่งเสริมภารกิจหลกัของมหาวิทยาลยั โดยกาํหนดภารกิจหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1.  พฒันา จดัหา จดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  
2.  บริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศแก่ชุมชน มหาวิทยาลยั และสงัคมโลก 

3.  บริการและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษาเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และกิจกรรม

ของมหาวิทยาลยั 

4.  พฒันา จดัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการดาํเนินงานของหน่วยงาน 
โครงสรา้งองคก์รของศูนยบ์รรณสารและสือ่การศึกษา 
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โครงสรา้งอตัรากาํลงัของศูนยบ์รรณสารและสือ่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การใหบ้รกิาร 

1.  บริการอ่านภายในหอ้งสมุด 
2.  บริการยมื-คืน 

3.  บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด 

4.  บริการสาํรองหนงัสือ 

5.  บริการจอง 

6.  บริการส่งเสริมการใชส้ารสนเทศ 

7.  บริการตอบคาํถามและช่วยการคน้ควา้ 

8.  บริการถ่ายเอกสาร 

9.  บริการส่ือโสตทศันแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

10.  บริการสืบคน้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต  

11.  บริการมุมคน้ควา้อิเลก็ทรอนิกส์ 

12.  บริการมุมพิมพเ์อกสารและรายงาน 

13.  บริการนาํส่งทรัพยากรสารสนเทศ  
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ระยะเวลาการใหบ้รกิาร 

เปิดภาคการศึกษา 
จนัทร์ - ศุกร์  เปิดบริการ  08.00-20.00 น. 
เสาร์ - อาทิตย ์  เปิดบริการ 09.00-17.00 น. 

วนัหยดุตามประกาศมหาวิทยาลยัปิดบริการ 
ปิดภาคการศึกษา  
จนัทร์ - ศุกร์  เปิดบริการ  08.30-16.30 น. 
เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุตามประกาศมหาวิทยาลยัปิดบริการ 
ก่อนสอบและระหว่างสอบ 
จนัทร์-ศุกร์  เปิดบริการ     08.00-24.00 น. 
เสาร์-อาทิตย ์  เปิดบริการ    09.00-24.00 น. 

 
จาํนวนทรพัยากรสารสนเทศที่จดัใหบ้ริการ 

หนงัสือฉบบัพิมพ ์    104,251   เล่ม 

หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์/eBooks     17,763    ช่ือเร่ือง 

วารสารฉบบัพิมพ ์           400     ช่ือเร่ือง 

วารสารอิเลก็ทรอนิกส์/eJournals       5,342     ช่ือเร่ือง 

ส่ือโสตทศัน์/ CD - ROM        4,317    ช่ือเร่ือง 

ฐานขอ้มูลออนไลน ์                      13    ฐานขอ้มูล 

 

การใหบ้รกิารผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต (ตลอด 24 ช่ัวโมง) โดยผ่านเวบ็ไซต์ศูนย์บรรณสาร ฯ  
http://library.sut.ac.th  

1.  บริการคน้หาทรัพยากรสารสนเทศ (iPAC/SUTCat)สมาชิกสามารถจองทรัพยากรสารสนเทศท่ี 

     ตอ้งการหรือยมืหนงัสือต่อไดด้ว้ยตนเอง 
2.  บริการ Lecture on Demand  

3.  บริการเอกสารประกอบการสอน 

4. แบบฟอร์มขอใชบ้ริการต่างๆ เช่น บริการยมืระหวา่งหอ้งสมุด บริการสาํรองหนงัสือ ฯลฯ 

5. ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

สิง่อาํนวยความสะดวก  
1.  หอ้งคน้ควา้ทาํงานกลุ่ม   จาํนวน  4 หอ้ง  

2.  หอ้งชมวีดิทศัน์ จาํนวน 1 หอ้ง  
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3.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบคน้ และเพ่ือพิมพเ์อกสาร รายงาน กวา่ 220 เคร่ือง พร้อมบริการพิมพ ์

     ผลหนา้ละ 1 บาท 

4.  จุดบริการ NoteBook  และเช่ือมต่อกบั เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

5.  บริการ SUT WiFi   

6.  Quicktionary  

7.  iPod 

8.  eBookReader  
บรกิารเชิงรุก  
1. บริการนาํส่งเอกสาร (Document Delivery) 

2. บริการแนะนาํหนงัสือใหม่ 

3. บริการแนะนาํหนงัสือขายดี 

4. บริการอ่านไดอ้่านดี 

5. บริการยอดนกัอ่าน SET Corner 

6. บริการติดตามตวัเล่ม  

7. บริการรับเขา้เล่มวิทยานิพนธ์  

8. บริการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน 

9. Bag to Home 

10. การส่งข่าวสาร SMS Email  

11. การอบรมการคน้คืนสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา 

12. การอบรมการใชโ้ปรแกรม EndNote  

13. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 

14. SUT Book Fair  

15. กิจกรรม ศบส. เคาะประตูบา้น  

 

  
 

 

 

 
 
 
 
การพฒันาบคุลากร 
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1.  จดัทาํแผนพฒันาบุคลากรตลอดปี 
2.  เขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆ จาก หน่วยงาน ภายในและภายนอก 

3.  สมัมนาทางวิชาการ 

4.  ประชุมคณะทาํงานความร่วมมือ 

5.  ศึกษาดูงาน 

6.  สมัมนาประจาํปี  

7.  จดัทาํจดหมายข่าวรายเดือน (นาํเร่ืองมาเล่า - นาํขา่วมาบอก)  
8.  จดัมุมสุขใจ  

การพฒันาคณุภาพงาน 

1.  มีการส่งเสริมใหท้าํวจิยัสถาบนั 
2.  จดักิจกรรม ศบส. เคาะประตูบา้น 

3.  แบบรับความคิดเห็นของผูรั้บบริการ 
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ศูนยบ์รรณสารและสือ่การศึกษา 

1. ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั 
2.  บริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3.  บริการพิมพผ์ล 

4.  บริการ Video on Demand  

5.  ระบบ MIS ศบส.  
6.  ระบบฐานขอ้มูลท่ี ศบส. จดัทาํเอง 

  - คลงัปัญญา มทส. (SUT-IR)    

- คลงัขอ้สอบเก่าออนไลน์ 

- ระบบรับ-ส่งไฟลข์นาดใหญ่  (For-you) 
- ระบบบนัทึกเวลาเขา้-ออก การปฏิบติังาน 

- ระบบบนัทึกการเขา้ใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ 

- ระบบตรวจสอบการทาํงานของเคร่ืองแม่ข่าย 
ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ

- ระยะแรก ใชร้ะบบ Dynix (2537) 

 - ระยะท่ี 2 ใชร้ะบบ HORIZON (2545)  
 - ปัจจุบนั ใชร้ะบบ ALIST (2552)  
 

ระบบยืม – คนืดว้ยตนเอง 

  - ระบบ RFID (2552)  
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  - Self Checkout 
  - Book Return 

  - Security Gate 

 

ระบบพมิพผ์ล 

- Registry Users 
- Pay 
- Login on Active Directory 
- Security Logs 
- Check Balance 
- Printing jobs 
-      Print Received  

 

บรกิาร Video on Demand 
- Lecture 

  - Education 

  - Movie 

  - Music 

  - Feature  
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สารสนเทศทอ้งถิ่นนครราชสมีา 

ตวัอยา่ง 
 
  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

โปรแกรมระบบทีศู่นย์บรรณสารและส่ือการศึกษา นํามาใช้พฒันาระบบงานคลงัปัญญา 
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โปรแกรมบันทกึเวลาเข้า-ออก 
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โปรแกรมระบบแจ้งการส่งเอกสาร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โปรแกรมระบบงานสารบรรณ 
จดัทาํข้ึนเพ่ือจดัเกบ็ขอ้มูลแบบอิเลก็ทรอนิกส์สามารถสืบคน้เอกสาร ติดตามความกา้วหนา้ในการ

ดาํเนินงานในแต่ละขั้นตอนไดส้ะดวก รวดเร็ว  
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โปรแกรมระบบงานการเงินและงบประมาณ  
จดัทาํโปรแกรมเพือ่ความคล่องตวัในการบริหารจดัการงบประมาณ โดยทาํการบนัทึกงบประมาณ

ท่ีไดรั้บจากมหาวิทยาลยัจดัสรรใหฝ่้ายต่างๆ ท่ีเสนอคาํของบประมาณ และบนัทึกการใชจ่้ายงบฯ ฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งสามารถเขา้มาตรวจสอบงบประมาณคงเหลือของแต่ละฝ่ายไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือบริหารจดัการ

งบประมาณใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

 

โปรแกรมทะเบียนคุมเงนิสํารองจ่าย 
เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการดา้นบญัชีสามารถควบคุมการใชจ่้ายเงินสาํรองจ่ายของศูนยบ์รรณสารฯ 

มีความถูกตอ้ง รวดเร็วถูกตอ้ง ตรวจสอบขอ้มูลผา่นหนา้ Website   จึงไดพ้ฒันาระบบน้ีข้ึนมา 
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โปรแกรมการเบิกจ่ายวัสดุส้ินเปลอืง 
เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายวสัดุส้ินเปลืองใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง สามารถเกบ็ประวติัขอ้มูลการ

เบิกจ่ายเป็นรายบุคคลได ้
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมระบบการลาออนไลน์ (ผู้พฒันาศูนย์คอมพวิเตอร์) 
พฒันาข้ึนเพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัในการลาหยดุงาน ซ่ึงสามารถส่งขอ้มูลการลาไดทุ้กสถานท่ี ท่ี

สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ส่งขอ้มูลถึงผูมี้อาํนาจอนุมติั เพ่ืออนุมติัผา่นระบบ และระบบ

จะแจง้ใหผู้ล้าไดท้ราบผลการลา และสามารถตรวจสอบขอ้มูลการลาไดด้ว้ยตนเองซ่ึงเป็นการติดต่อส่ือสาร

ท่ีรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทาํงาน อีกทั้งเป็นการช่วยประหยดักระดาษ  
 
 

ระบบการประชุมอเิลก็ทรอนิกส์ (ผู้พฒันา
ศูนย์คอมพวิเตอร์) 

การประชุม E-meeting เป็นการ
นาํระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใชใ้นการประชุม โดยจดัทาํระเบียบวาระการประชุมบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต  ลกัษณะการประชุมผูเ้ขา้ประชุมทุกคนจะอ่านระเบียบวาระการประชุมบนหนา้จอ

คอมพิวเตอร์แทนการใชก้ระดาษ  ทั้งน้ีคณะกรรมการ/ผูร่้วมเขา้ประชุม สามารถเขา้ถึงระเบียบวาระการ

ประชุมไดต้ลอดเวลา 
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การนํามาใช้ประโยชน์ 
 จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยบ์รรณ

สารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารี พบวา่ มีระบบงานหลาย

ระบบท่ีทางสาํนกัวิทยบริการฯ มทร.    

พระนคร สามารถนาํมาปรับใชเ้พื่อพฒันา

ระบบงานหอ้งสมุดได ้ดงัน้ี  

 

งานด้านบริการ 
  1. ใหบ้ริการ Print เอกสารดว้ยตนเอง  

    ขาว-ดาํ   1   บาท 

    สี           10  บาท 

2. จุดมุมสาํหรับใหผู้ใ้ชบ้ริการ สามารถ Scan ไดเ้องโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

3. บริการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน 

  4. บริการตูย้มื – คืนหนงัสืออตัโนมติัดว้ยตนเอง 
  5. บริการตูเ้กบ็สมัภาระ 

ด้านอาคารสถานที่ 
  1. ออกแบบและจดัมุมพกัผอ่น 
  2. มุมแนะนาํหนงัสือท่ีมีผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุดทุกเดือนของแต่ละศูนย ์

  3. มุมแนะนาํวารสาร/หนงัสือใหม่ 

  5. มีหอ้งประชุมกลุ่มยอ่ย จุไดป้ระมาณ 5 คน ไวส้าํหรับคน้ควา้ 

  6. มุมกาแฟ สามารถนาํหนงัสือมาอ่านได ้
โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด 

  1. โครงการอบรมการใชบ้ริการหอ้งสมุด 

  2. โครงการอบรมแนะนาํการใชฐ้านขอ้มูลหอ้งสมุด (OPAC),  

       ฐานขอ้มูลออนไลน ์และคลงัปัญญา 

  3. โครงการสมาชิกหอ้งสมุด ช่วยจดับอร์ดนิทรรศการ 

  4. โครงการยอดนกัอ่าน โดยมีรางวลัใหผู้ใ้ชบ้ริการยมื – คืน มากท่ีสุด 

  5. จดังาน Book fair  

  6. บุคคลภายนอกสามารถใชบ้ริการและถ่ายเอกสารได ้ 
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ภาพกจิกรรมการศึกษาดูงาน 
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ส่วนบริการหนังสือ ยมื-คนื 

ช้ันหนังสือ 

ทีน่ั่งอ่านหนังสือ 
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บริการ scan หนังสือด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วารสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ือ 
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โสตทัศน์ ดูหนัง ฟังเพลง 
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คอมพวิเตอร์สําหรับสืบค้น 

 

ห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม 
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กลุม่ที่  3    งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศและสือ่อเิลคทรอนิกส ์  

ดูงานศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

 

1. โครงสร้างองคก์รมีความชดัเจนในบทบาท หนา้ท่ี ประกอบดว้ย 

 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ประกอบดว้ย 4 งาน มีบุคลากร 7 คน 

1) งานธุรการ 

2) งานการเงินและพสัดุ 

3) งานแผนงานและงบประมาณ 

4) งานประสานงานและบริการ 

1.2 ฝ่ายวิจยัและพฒันาส่ือการศึกษา ประกอบดว้ย 4 งาน มีบุคลากร 6 คน 

1)  งานจดัระบบและออกแบบส่ือการศึกษา 
2)  งานวิจยัและประเมินส่ือการศึกษา 
3)  งานจดัการฐานความรู้ 
4)  งานบริการและเผยแพร่ส่ือการศึกษา 

 1.3  ฝ่ายผลิตส่ือโสตทศัน ์ประกอบดว้ย 4 งาน มีบุคลากร 11 คน 

1)  งานผลิตวิดีทศัน์ 
2)  งานผลิตดา้นเสียง 
3)  งานวิศวกรรมและเทคโนโลย ี
4)  งานศิลปกรรม 

1.4 ฝ่ายผลิตส่ือคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 3 งาน มีบุคลากร 7 คน 

1)  งานผลิตส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์  
2)  งานผลิตส่ือประสม 
3)  งานผลิตส่ือกราฟิค 

1.5 สาํนกัพิมพ ์ประกอบดว้ย 2 งาน มีบุคลากร 2 คน 

1)  งานการศึกษา 
2)  งานการตลาด 

1.6 ฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลย ีมีบุคลากร 1 คน 

2. ส่วนงานท่ีเยีย่มชม 

 1) หอ้งถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ 

 2) หอ้งตดัต่อรายการโทรทศัน ์

 3) หอ้งบนัทึกเสียง 

        4) หอ้งเกบ็ขอ้มูลดิจิตอล 

        5) หอ้งส่งสถานีวิทยกุระจายเสียง 
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3. เปรียบเทียบบทบาทหนา้ท่ี และลกัษณะงาน 

 ลกัษณะงานท่ีเหมือนกนั  

1) การผลิตรายการโทรทศันก์ารศึกษา 

2) การผลิตส่ือการเรียนการสอนอีเลอร์นนิง 

3) โปรแกรมท่ีใชเ้ป็นระบบ LMS คือ Moodle 

4) การผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์ใหแ้ก่มหาวิทยาลยั 

5) การผลิตรายการวิทย ุ

6) การใหบ้ริการส่ือวิดีโอออนดีมานด ์

7) การผลิตแผน่ดีวีดีการศึกษา 

 ลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนัท่ี ม. สุรนารีมีมากกว่า 

1) โครงสร้างขององคก์รท่ีเป็นระบบ 

2) จาํนวนบุคลากรท่ีเพียงพอ 

3) การมีโอกาสคดัคุณภาพของผูป้ฏิบติังาน 

4) งบประมาณท่ีเพียงพอ 

5) อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีมากพอ 

  

 การเปรียบเทียบขอ้ไดเ้ปรียบ 

มทร.พระนคร มีปริมาณการผลิตส่ือโทรทศันก์ารศึกษาท่ีมากกว่า ในภาวะท่ีมีความจาํกดัดา้น

เคร่ืองมือท่ีดอ้ยกวา่ 

 ความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยั 

ศูนยน์วตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ยนิดีใหบุ้คลากรของ

สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วม

ปฏิบติังานเพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการทาํงาน ณ สถานปฏิบติังานจริง (คาดวา่จะ

ขอใชเ้วลาประมาณ 2 สปัดาห์) 

 
สรุปการการประชุมของงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศและส่ืออเิลคทรอนิกส์ 
1. งานท่ีจะตอ้งดาํเนินการต่อไป 

1.1 ปรับปรุงรูปแบบการผลิตส่ือโทรทศัน์การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม 

1)   กาํหนดรูปแบบของกราฟิคในรายการใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 

2) กาํหนดไตเติล เอน็ไตเติลใหเ้ป็นรูปแบบของมหาวิทยาลยั และเพิม่ขอ้ความ “ลิขสิทธ์ิเป็น

ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร” เพือ่การผลิตแผน่ดีวีดีและเผยแพร่ใน

รูปแบบอ่ืน 

3) กาํหนดมาตรฐานการแปลงไฟลส์าํหรับเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตใหเ้หมาะสม 
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4) หาช่องทางการเผยแพร่รายการผา่นส่ือโทรทศันผ์า่นดาวเทียมอ่ืน เช่น ETV CTH 

1.2 การประชาสมัพนัธ์เชิงรุกของสาํนกัวิทยบริการฯ  

1)   ดาํเนินการผลิตวีดิทศัน์แนะนาํสาํนกัวิทยบริการฯ 

2)   จดัทาํเอกสารเผยแพร่ผลการดาํเนินงานทั้งในรูปแบบรูปเล่มเอกสาร และเอกสาร

อิเลคทรอนิกส์ 

3)   จดัทาํเวบ็จดัเกบ็ภาพกิจกรรมของสาํนกัวิทยฯ และของมหาวิทยาลยัฯ ท่ีดาํเนินการโดย

สาํนกัวิทยฯ 

2. ทิศทางการพฒันาส่ือการเรียนการสอนอีเลอร์นนิง 

2.1  จดัอบรมคณาจารยข์องมหาวิทยาลยั ใหมี้ความรู้และทกัษะการผลิตส่ือการเรียนการสอน  อี

เลอร์นนิง อยา่งสมํ่าเสมอและทัว่ถึง โดยจะมีทีมงานของงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศและ

ส่ืออิเลคทรอนิกส์ จะคอยใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นเทคนิคการจดัทาํอยา่งใกลชิ้ด จนสามารถ

ผลิตส่ือการสอนใหเ้สร็จทั้งรายวิชา  

2.2  จดัเตรียมหอ้งปฏิบติัการผลิตส่ืออิเลคทรอนิกส์ เพ่ือรองรับการผลิตส่ือการเรียนการสอน  อี

เลอร์นนิง ของคณาจารย ์และเป็นการพฒันาศกัยภาพของผูป้ฏิบติังานดา้นการผลิต 

2.3  ผลกัดนัใหค้ณาจารยเ์ป็นผูผ้ลิตส่ือการเรียนการสอนอีเลอร์นนิงไดเ้อง โดยการช่วยเหลือของ

ผูป้ฏิบติังานของสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลพระนคร 

2.4  จดัโครงสร้างบุคลากรใหเ้หมาะสมกบัการปฏิบติังาน 

2.5  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้พ่ิมศกัยภาพในการทาํงาน 
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ประมวลภาพจากการศึกษาดูงานของงานพฒันาทรัพยากรสารสนเทศและส่ืออเิลคทรอนิกส์ 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 
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สรุปการบรรยาย 

การพฒันาจติบรกิารร่วมของพนกังานทัง้องคก์ร 

 
 

การสรา้งจติบริการ  คือ การพฒันาทศันคติ ความคิด และความสาํนึกในความสาํคญัของ “ผูรั้บบริการ”  และ

คือความอยูร่อดขององคก์ร รวมถึงการส่งเสริมใหพ้นกังานมีความเช่ือร่วมกนัวา่ “การบริการ” ท่ีดีเยีย่ม

เท่านั้นท่ีจะสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการได ้ ผูรั้บบริการท่ีมีประสบการณ์ท่ีดีและประทบัใจนั้น 

นอกจากจะเตม็ใจใชบ้ริการจากเราเพ่ิมมากข้ึนแลว้ ยงัจะช่วยไปบอกต่อใหค้นอ่ืนๆ ทราบต่อไปอีกดว้ย 

หากบริการไม่ดี ผูรั้บบริการกจ็ะไม่กลบัมาใชบ้ริการกบัองคก์รของเราจิตบริการคือการเขา้ถึงคาํวา่ 

“ผูรั้บบริการ” อยา่งแทจ้ริง  

จิตสาํนึกบริการน้ีเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจ แต่กส็ร้างได ้พฒันาได ้ซ่ึงมี 3 วิธี 

1. การกาํหนดค่านิยมร่วมในการบริการ  

2. การสร้างความมีส่วนร่วมของพนกังานในการดูแลผูรั้บบริการ 

3. การกาํหนดเร่ืองเด่นเนน้ย ํ้าประจาํปีขององคก์ร 
 

การกาํหนดค่านิยมร่วมในการบริการ  (Corporate Customer Service Values)  การบริการท่ีมาจากใจ เพื่อ

ครองใจลูกคา้นั้น จริงๆ แลว้ไม่มีสูตรสาํเร็จกาํหนดไวช้ดัเจน      การฝึกอบรมเร่ืองการบริการช่วยไดเ้พียง

ปูพ้ืนฐานความรู้ ความสามารถในเร่ืองขั้นตอน วิธีการต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏิบติังาน       แต่

ปัจจุบนัผูรั้บบริการมีความต้องการท่ีแตกต่างหลากหลาย ปัญหาของผูรั้บบริการมีความสลบัซับซ้อน  

ดงันั้น จึงยากมากท่ีองคก์รจะเขียนระเบียบวิธี กระบวนการ เง่ือนไข กฎเกณฑใ์ห้สามารถครอบคลุมการ

ดูแลปัญหาของผูรั้บบริการไดค้รบถว้น  

 

องคก์รจึงตอ้งใชก้ลยุทธ์ในการกาํหนดเป็นค่านิยมในการบริการผูรั้บบริการ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบกวา้ง ๆ ใน

การปฏิบติังานร่วมกนั ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงส่ิงท่ีองคก์รเลง็เห็นว่ามีคุณค่าและควรนิยมปฏิบติัร่วมกนั

ตวัอยา่งค่านิยมการบริการผูรั้บบริการ  
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ประการแรก    เราจะปฏิบติัต่อผูรั้บบริการประดุจผูมี้พระคุณ  

ประการท่ีสอง กลา้ตดัสินใจเสนอบริการท่ีเหนือความคาดหมายของผูรั้บบริการ  

ประการท่ีสาม ซ่ือสตัยต่์อบริการ เม่ือผิดพลาดตอ้งยอมรับและแกไ้ข 
 

ค่านิยมท่ีองคก์รกาํหนดไวใ้ห้ปฏิบติันั้น จะเป็นการส่งสัญญาณว่า องค์กรมีความมัน่ใจในตวัพนักงาน

ผูป้ฏิบติังานในการดูแลผูรั้บบริการ    และกาํลงัส่งเสริมใหพ้นกังานใชค้วามคิดและวิจารณญาณของตนเอง

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ว่าหากเขาปฏิบติัต่อผูรั้บบริการประดุจผูมี้พระคุณ พนกังานตอ้งใหเ้กียรติ ใหก้ารรับฟังและ

ดูแลเอาใจใส่อยา่งเตม็ท่ี การปฏิบติันั้นๆ ยอ่มถูกตอ้งและเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า  

 

 

  
 

ค่านิยมการให้พนักงาน “กลา้ตดัสินใจ เสนอบริการท่ีเหนือความคาดหมายของผูรั้บบริการ” เป็นการ

เปิดทางใหพ้นกังานคน้หาแง่มุม และโอกาสท่ีจะดูแลผูรั้บบริการท่ีแตกต่างกนัอยา่งแตกต่างกนัได ้ 

และแน่นอนสามารถเสนอบริการหรือการแกไ้ขปัญหาท่ีไปไดไ้กลกว่าการแอบอิงอาศยักฎเกณฑ์และ

ระเบียบต่างๆ ท่ีกาํหนดในการทาํงาน การบริการในลกัษณะเช่นน้ี ผูรั้บบริการย่อมสามารถสัมผสัจิต

บริการหรือการบริการท่ีมาจากใจของพนกังาน พนกังานผูใ้หบ้ริการเองกจ็ะรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดมี้โอกาสใช้

ความสามารถและความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการทาํงานบริการดว้ย  

 

ค่านิยมท่ีมุ่งเนน้เร่ือง “การซ่ือสัตยต่์อบริการ เม่ือผิดพลาดตอ้งยอมรับและแกไ้ขชดเชยความเสียหายและ

ความรู้สึกของผูรั้บบริการ” นั้น เป็นแนวคิดและแนวการปฏิบติัท่ีองคก์รตอ้งการยกระดบับรรทดัฐานใน

การทาํงานบริการและจรรยาบรรณของผูใ้ห้บริการ องค์กรกาํลงับอกพนกังานว่า การบริการอาจจะเกิด

ความผิดพลาดได ้พนกังานไม่ตอ้งกลวัการกล่าวโทษ 

 

ความซ่ือสัตยท่ี์กลา้ยอมรับผิดกบัผูรั้บบริการต่างหาก เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ากว่าและขอให้พนักงานไม่ทาํแค่

เพียงแกไ้ขปัญหาแก่ผูรั้บบริการ แต่ตอ้งคน้หาวิธีการท่ีจะชดเชยความรู้สึกท่ีเสียไปของลูกคา้ได้อย่าง

เหมาะสมดว้ย ค่านิยมขอ้น้ี กจ็ะทาํให้พนกังานมีความมัน่ใจในการทาํงานและพยายามรักษาความสัมพนัธ์
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กบัผูรั้บบริการอย่างเต็มท่ี และการปฏิบติัต่อผูรั้บบริการเช่นน้ี ผูรั้บบริการก็ย่อมรู้สึกว่า พนักงานใช้ทั้ง

สมองและใจในการทาํงานบริการ  
 

  
 

ค่านิยมการให้บริการอาจจะมีอีกหลายขอ้ก็ได ้ข้ึนอยู่กบัจุดเน้นในดา้นภาพลกัษณ์การบริการของแต่ละ

องคก์ร แต่ประเดน็สาํคญัอยูท่ี่การส่งเสริมใหมี้การหมัน่ระลึกนึกถึง และนาํไปปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  

อาจใชว้ิธีนาํค่านิยมไปพูดคุยเนน้ย ํ้ากนัในการประชุมพนกังาน การพูด คิด และทาํเร่ืองค่านิยมจากทุกคน

และทุกวนัจะช่วยสร้างความรู้สึกร่วมได ้การย ํ้าเตือนอยา่งต่อเน่ืองกเ็ป็นเสมือนการ Self Talk (การกาํหนด

ไวใ้นจิตใจ) หรือเหมือนการปรับ mindset คือ ปรับแนวคิดและทศันคติไปทีละเลก็ละนอ้ยในการทาํงาน

บริการดว้ยใจ 

 

การนาํกรณีการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีสะทอ้นค่านิยมแต่ละดา้นนั้น มาแลกเปล่ียนกนับ่อยๆ กจ็ะช่วยทาํ

ให้เห็นความหมายและแนวทางการปฏิบติัไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน และแน่นอนว่า หากวิถีคิดและการปฏิบติั การ

ให้บริการกบัผูรั้บบริการท่ีมาจากใจนั้นชดัเจนข้ึน ปฏิบติักนัเป็นวงกวา้งข้ึน และต่อเน่ืองก็จะกลาย เป็น

วฒันธรรมการทาํงานท่ีย ัง่ยนืได ้

 

วิธีการทาํใหพ้นกังานมีความตระหนกัร่วมกนัในการดูแลผูรั้บบริการดงักล่าวน้ี สามารถทาํโดยการกระตุน้

เตือนผ่านการส่ือสารช่องทางต่างๆ ภายในองค์กร และควรต้องจัดอบรมสัมมนา เ ร่ืองการบริการ

ผูรั้บบริการใหก้บัพนกังานท่ีไม่ไดติ้ดต่อผูรั้บบริการโดยตรงดว้ย โดยเน้ือหาเนน้แนวคิดการบริการและให้

ความรู้เก่ียวกบัจุดสําคญัท่ีผูรั้บบริการสัมผสัการบริการ (Touch Points) นั้นว่ามีทั้งส่วนท่ีเป็น Human 

Touch Point คือ พนกังาน และ Non Human Touch Point เช่น website, e-Servicesฯลฯ  

 

ดงันั้น ทุกคนจึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักบักระบวนการส่งมอบบริการและมีส่วนร่วมในการสร้างความ

ประทบัใจในการบริการแก่ผูรั้บบริการ นอกจากการอบรมสัมมนาแลว้ การจดักิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคน

ช่วยกนัดูแลผูรั้บบริการ เช่น ร่วมจดักิจกรรมสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการในโครงการต่างๆ เป็นตน้ การทาํให้

พนกังานในหน่วยงานสนบัสนุนมีโอกาสสัมผสังานการบริการผูรั้บบริการ และไดพ้บกบัผูรั้บบริการจริงๆ 

ในช่วงต่างๆ เป็นการช่วยเสริมใหเ้ห็นความสาํคญัของผูรั้บบริการ และสร้างจิตสาํนึกในการเป็นทีมบริการ

ผูรั้บบริการท่ีเขม้แขง็ยิง่ข้ึนดว้ย 
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การสร้างความมส่ีวนร่วมของพนักงานในการดูแลผู้รับบริการ 

วิธีการท่ีสอง เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมของพนกังานทุกคนในการดูแลผูรั้บบริการ หมายถึง การทาํให้

พนกังานทุกคนไม่วา่จะอยูห่น่วยงานบริการผูรั้บบริการ หรือหน่วยงานสนบัสนุน หลงับา้นมีความเขา้ใจว่า

ทุกคนเป็นห่วงโซ่บริการท่ีร้อยต่อกนัจนบริการถูกส่งมอบถึงมือผูรั้บบริการ  

 

การกาํหนดเร่ืองเด่นเน้นยํา้ประจาํปีขององค์กร  (Corporate Theme)  
วิธีการท่ีสาม คือ การกาํหนด Corporate Theme หรือ เร่ืองเด่นเนน้ย ํ้า ประจาํปีขององคก์รทางดา้นการ

บริการดว้ยใจ เพ่ือปลูกจิตบริการของพนกังาน ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถดาํเนินการประกาศเป็นปี ๆ เช่น 

ปีแห่งการบริการท่ีเป็นเลิศ, ปีแห่งการรับฟังเสียงลูกคา้ หรือ ปีแห่งการเขา้ไปนัง่ในใจลูกคา้ Winning 

Customer’s Heart Year เป็นตน้  

 

การกาํหนด Theme แต่ละปีช่วยทาํให้มีประเด็น หรือเน้ือหาท่ีแจ่มชดัในการออกแบบกิจกรรมในส่วน

ต่างๆ ตลอดทั้งปีใหส้อดคลอ้งกบั Theme ดงักล่าว เช่น จดักิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ และ

โอกาสเดียวกนันั้น กิจกรรมเช่นน้ีช่วยย ํ้าว่าการบริการเป็นหวัใจ สาํคญัขององคก์ร  ซ่ึงความสาํเร็จเกิดจาก

ความร่วมมือของทุกคนท่ีตอ้งทาํดว้ยใจ เพ่ือย ํ้าว่าการบริการอยูใ่นจิตใจของทุกคนทุกระดบั  

 

 
การเร่ิมต้นของการพฒันาจิตบริการแก่พนักงานทั้งองค์กร  
แนวทางท่ีมุ่งเนน้ให้พนกังานผูใ้หบ้ริการ (Human Touch Point) เป็นแหล่งท่ีสร้างโอกาสท่ีสร้างความรู้สึก

ผูกพนักบัผูรั้บบริการนั้น อาจเป็นเพราะผูรั้บบริการ ยงัคงชอบท่ีจะติดต่อกบัคนหรือพนกังานมากกว่าจะ

ติดต่อผ่านช่องทางดา้นอ่ืน ๆ ดงันั้นหากผูใ้ห้บริการ สามารถสะทอ้นท่าทีการให้บริการท่ี    ใส่ใจ เต็มใจ 

หรือหาแง่มุมท่ีสร้างความรู้สึกประทบัใจได ้กจ็ะช่วยสร้างความสาํเร็จแก่องคก์รในระยะยาวได ้ 

การพฒันาจิตสาํนึกการบริการหรือ Service Mind แก่พนกังานเป็นเร่ืองท่ียาก เพราะตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ

หลายอยา่ง อาทิ  
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 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร  

 การสร้างวฒันธรรมองคก์ร  

 การพฒันาทกัษะและความสามารถท่ีหลากหลายและทนัเหตุการณ์ 

 การออกแบบงานและระบบสนบัสนุน เพ่ือเอ้ือต่อการใหบ้ริการท่ีดี  

 

วิธีการคือ พฒันาพนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม หรือสรรหาพนกังานใหม่ท่ีมีตน้ทุนของผูท่ี้มี Service Mind เขา้มาร่วม

งาน เพ่ือลดทอนเวลาในการพฒันาทกัษะบริการซ่ึงตอ้งทาํดว้ยใจ ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือท่ีน่าเช่ือถือหลายอยา่ง

ในการประเมินว่า พนกังานผูน้ั้นมีทศันคติ มีคุณลกัษณะ พฤติกรรมท่ีสะทอ้นไดว้่า เขามีทุนของ Service 

Mind มากนอ้ยแค่ไหน เช่น ทางดา้นการเขา้ใจความรู้สึกของผูอ่ื้น เปิดใจกวา้ง มองโลกในแง่ดี ฯลฯ 

 

 

การสร้าง Service Mind 

การสร้างหวัใจแห่งการบริการนาํพาไปสู่การทาํใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จเพราะบริการส่วนใหญ่ใชค้น

ในการผลิตบริการไปสู่ผูรั้บบริการ การพฒันาบุคลากรมีความจาํเป็นต่อวิชาชีพการบริการ เพ่ือเพ่ิมพูน

ศกัยภาพของบุคคลหน่วยงานหรือองค์กร ดงันั้นการบริการท่ีดีจะเกิดข้ึนจากตวับุคคล โดยอาศยัทกัษะ 

ประสบการณ์ เทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจ และอยากกลบัเขา้มาใชบ้ริการอีก มี

ดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งมีจิตใจรักในงานดา้นบริการ (Service Mind) ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความสมคัรใจทุ่มเททั้งแรงกาย

และแรงใจ มีความเสียสละ ผูท่ี้จะปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้อ้งมีใจรักและชอบในงานบริการ Service Mind 

มีความหมายดงัน้ี 

 ตอ้งมีรอยยิม้ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ  

 มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีมีต่อผูรั้บบริการ 

 ใหบ้ริการลูกคา้อยา่งมีคุณค่า  

 ใหบ้ริการอยา่งประทบัใจ  

 บริการลูกคา้อยา่งสุภาพอ่อนโยน  
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 ความอดทนการเกบ็อารมณ์  

 มีความเช่ือถือ  

 การยอมรับ  

 การใหค้วามสาํคญั  

 การอุทิศตน 

 

2. ตอ้งมีความรู้ในงานท่ีใหบ้ริการ (Knowledge) ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความรู้ในงานท่ีตนรับผิดชอบ ท่ี

สามารถตอบขอ้ซักถามจากผูรั้บบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ ในเร่ืองของสินคา้ท่ีนาํเสนอ 

ประวติัองคก์ร ระเบียบ นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในองคก์ร เพื่อมิใหเ้กิดความผิดพลาด เสียหาย 

และ ตอ้งขวนขวายหาความรู้จาก เทคโนโยลีใหม่ ๆ เพิม่ข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ 

3. มีความช่างสังเกต (Observe) ผูท้าํงานบริการจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะตวัเป็นคนมีความช่างสังเกต 

เพราะหากมีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นท่ีพอใจของผูรั้บบริการก็จะพยายามนาํมาคิด

สร้างสรรค ์ให้เกิดบริการ ท่ีดียิ่งข้ึน เกิดความพอใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือ

ผูรั้บบริการได ้มากยิง่ข้ึน 

4. ตอ้งมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึงความมีจิตใจใน

การต้อนรับ ให้ช่วยเหลือแสดงความห่วงใย จะทาํให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี ในการช่วยเหลือ

ผูรั้บบริการ  

 

  
 

5. ตอ้งมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็นส่ิงท่ีแสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผล

ใหเ้กิดบุคลิกภาพท่ีดี ดงันั้นเพ่ือใหลู้กคา้หรือผูรั้บบริการมีความสบายใจท่ีจะติดต่อขอรับบริการ  

6. ต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creative) ผูใ้ห้บริการควรมีความคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยึดติดกบั

ประสบการณ์หรือบริการท่ีทาํอยู ่เคยปฏิบติัมาอยา่งไรกท็าํไปอยา่งนั้นไม่มีการปรับเปล่ียนวิธีการ

ใหบ้ริการจึงควรมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูปงานบริการไดดี้ 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 

7. ตอ้งสามารถควบคุมอารมณ์ได ้(Emotional control) งานบริการเป็นงานท่ีใหค้วามช่วยเหลือจาก

ผู ้อ่ืน ต้องพบปะผู ้คนมากมายหลายชนชั้ น  มีการศึกษาท่ีต่างกัน ดังนั้ นกิริยามารยาทจาก

ผูรั้บบริการจะแตกต่างกนั เม่ือผูรั้บบริการไม่ไดต้ั้งใจ อาจจะถูกตาํหนิ พดูจากา้วร้าว กิริยามารยาท

ไม่ดี ซ่ึงผูใ้หบ้ริการตอ้งสามารถควบคุมสติอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี  

8. ตอ้งมีสติในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน (Calmness) ผูรั้บบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือ

ตามปกติ แต่บางกรณีผูรั้บบริการมีปัญหาเร่งด่วน ผูใ้ห้บริการจะตอ้งสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุ

และคิดหาวิธีในการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกในการ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ 

9. มีความรับผิดชอบต่อผูรั้บบริการ (Responsibility) ในดา้นงานทางการตลาด และการขาย และงาน

บริการ การปลูกฝังทศันคติใหเ้ห็นความสาํคญัของผูรั้บบริการดว้ยการยกยอ่งว่า “ลูกคา้คือบุคคลท่ี

สาํคญัท่ีสุด” และ “ลูกคา้เป็นฝ่ายถูกเสมอ” ทั้งน้ีก็เพ่ือให้ ผูใ้ห้บริการมีความรับผิดชอบต่อลูกคา้

อยา่งดีท่ีสุด 
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แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐไดร้ะบุใหก้ารปรับเปล่ียนระบบบริหารบุคคลเป็นส่วนหน่ึงของการ

เปล่ียนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่ “รูปแบบการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่” ท่ีเนน้ 

• การทาํงานโดยยดึผลลพัธ์  

• ความคุม้ค่า  

• ความรับผดิชอบ  

• ความสามารถตอบสนองความตอ้งการของสังคมและประชาชนผูรั้บบริการ  

แนวทางการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหน่ง 

• ความรู้ความสามารถ  

• ทกัษะ  

• ประสบการณ์  

• สมรรถนะของบุคคล (Competency)  

• ผลสาํเร็จของงานของตาํแหน่ง  
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ผลงาน 
โดยทัว่ไปแลว้ “ผลงาน” ประกอบดว้ยลกัษณะสาํคญั 2 ประการ ไดแ้ก่ 

(1) เป้าประสงคใ์นเชิงปริมาณหรือตวัเลข (Quantitative Targets)  

(2) เป้าประสงคใ์นเชิงคุณภาพหรือพฤติกรรม (Competency)  

 
สมรรถนะ (Competency) คืออะไร 

คือคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีทาํใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติังานไดผ้ลงานโดดเด่นกวา่คนอ่ืนๆ  

โดยบุคลากรเหล่าน้ีแสดงคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมดงักล่าว 

•  มากกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืนๆ  

•  ในสถานการณ์หลากหลายกว่า  

•  ไดผ้ลงานดีกวา่ผูอ่ื้น  

ภาพองค์รวมของระบบการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ 
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การแบ่งระดับผลงาน 
การแบ่งระดบัผลงาน จะพิจารณาแยกออกเป็น 2 กรณี คือกรณีทัว่ไป ซ่ึงครอบคลุมขา้ราชการ และกรณี

ขา้ราชการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ โดย 2 กรณีน้ี แตกต่างกนัท่ี การแบ่งระดบัผลงานโดยกรณีแรก จะ

แบ่งระดบัผลงานออกเป็นอยา่งนอ้ย 5 ระดบั ส่วนกรณีหลงัจะตอ้งแบ่งเพ่ิมว่า ผา่น/ไม่ผา่น ดว้ย 
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สมรรถนะ  
พฤติกรรม 

พฤตกิรรมทีไ่ม่ด ี พฤตกิรรมทีด่ ี 

การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ   - มาทาํงานไม่ตรงเวลา  

 - ไม่มีความรับผิดชอบในงาน 

    ท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 - ไม่มีความกระตือรือร้นในการ 

    ทาํงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 - ตรงต่อเวลา  

 - รับผิดชอบ  

 - ละเอียดรอบคอบ  

 - ขยนัตั้งใจทาํงาน  
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สมรรถนะ  
พฤตกิรรม 

พฤตกิรรมทีไ่ม่ด ี พฤตกิรรมทีดี่  

การส่ังสมความเช่ียวชาญในอาชีพ   - ไม่สนใจใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ  

มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน  

-  ขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ  

มาปรับใชใ้นงานตลอดเวลา  

 

สมรรถนะ  
พฤตกิรรม 

พฤติกรรมทีไ่ม่ด ี พฤตกิรรมทีด่ ี

จริยธรรม   - ไม่เป็นคนท่ีรักษาสญัญา  

- เห็นแก่ประโยชนส่์วนตนมากกวา่ ประโยชนส่์วนรวม  

- ทาํงานซ่ือสตัย ์ 

- โปร่งใส            

- ยดึมัน่ในหลกัการ  

 

สมรรถนะ 

พฤตกิรรม 

พฤตกิรรมทีไ่ม่ดี  พฤตกิรรมทีดี่  

การทํางานเป็นทมี   - ไม่รับฟังความคิดเห็นของกลุ่ม  

 - ไม่ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลกลุ่ม  

 - หากมีความขดัแยง้ในกลุ่ม มกัจะไม่ 

   ช่วยแกไ้ขปัญหา  

- รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน 

- ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือใหง้านของกลุ่ม 

  ประสบความสาํเร็จ  

 

 

 

สมรรถนะ  
พฤตกิรรม 

พฤตกิรรมทีไ่ม่ด ี พฤตกิรรมทีด่ ี 

จติสํานึกในการ
ให้บริการ  

 - ปัดภาระใหผู้อ่ื้นเม่ือมีปัญหาในการใหบ้ริการ  

 - ไม่มีอธัยาศยัไมตรีท่ีดีต่อผูรั้บบริหาร  

- เตม็ใจใหบ้ริการ  

- ใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการตอ้งการได ้ 
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สมรรถนะประจาํกลุ่มงาน (Functional Competency) 
1. วิสยัทศัน ์ 

2. การวางกลยทุธ์ภาครัฐ  

3. ศกัยภาพเพ่ือนาํการปรับเปล่ียน  

4. การควบคุมตนเอง  

5. การใหอ้าํนาจแก่ผูอ่ื้น  

6. การคิดวิเคราะห์  

7. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 

8. การพฒันาศกัยภาพคน 

9. การมองภาพองคร์วม 

10. การดาํเนินการเชิงรุก 

11. ความถูกตอ้งของงาน  

12. ความยดืหยุน่ผอ่นปรน  

13. สภาวะผูน้าํ  
14. ศิลปะการส่ือสารจูงใจ  

15. ความมัน่ใจในตนเอง  

16. การสืบเสาะหาขอ้มูล  

17. การสัง่การตามอาํนาจหนา้ท่ี  

18. ความเขา้ใจขอ้แตกต่างทางวฒันธรรม  

19. ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ 

20. สุนทรียภาพทางศิลปะ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ผู้เตรียมพร้อม… ย่อมได้เปรียบ” 
และ 

“ผู้ทีอ่ยู่ข้างหน้าย่อมเห็นแสงทีส่ว่างกว่า” 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 

 

1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Orientation-ACH) 
 

คําจํากัดความ : ความมุ่งมัน่จะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานท่ีมีอยู่ โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็น
ผลการปฏิบติังานท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑว์ดัผลสัมฤทธ์ิท่ีสาํนกังานศาลยติุธรรมกาํหนดข้ึน อีกทั้งยงั

หมายรวมถึงการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียากและทา้ทายชนิดท่ีอาจ

ไม่เคยมีผูใ้ดสามารถกระทาํไดม้าก่อน 

 

ระดบัที ่0  :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีห้รือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดบัที ่1  : แสดงความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นทีจ่ะปฏิบัตหิน้าทีร่าชการให้ด ี

 พยายามปฏิบติัราชการตามหนา้ท่ีใหดี้และถูกตอ้ง  

 มีความมานะอดทน ขยนัหมัน่เพียร และตรงต่อเวลา 

 มีความรับผิดชอบพยายามปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามกาํหนดเวลา 

 แสดงออกว่าตอ้งการปฏิบติังานใหไ้ดดี้ข้ึน เช่น ถามถึงวิธีการ หรือขอคาํแนะนาํอยา่ง

กระตือรือร้น  

 แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพฒันาเม่ือประสบพบเห็นเหตุท่ีก่อใหเ้กิดการสูญเปล่าหรือ

หยอ่นประสิทธิภาพในงาน 

ระดบัที ่2  : แสดงสมรรถนะระดบัที ่1 และสามารถทาํงานได้ผลงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 กาํหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทาํงานเพือ่ใหไ้ดผ้ลงานท่ีดี 

 ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยใชเ้กณฑท่ี์หน่วยงานกาํหนดหรือเทียบเคียงกบั

เกณฑม์าตรฐาน  

 ทาํงานไดผ้ลงานตามเป้าหมายท่ีผูบ้งัคบับญัชากาํหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกตอ้งของงาน หรือขอ้มูลท่ีรับผิดชอบ

เพ่ือใหไ้ดง้านท่ีมีคุณภาพ 

ระดบัที ่3  : แสดงสมรรถนะระดบัที ่2 และสามารถปรับปรุงวธีิการทาํงานเพือ่ให้ได้ผลงานทีมี่

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 

 ปรับปรุงวิธีการท่ีทาํใหท้าํงานไดดี้ข้ึน เร็วข้ึน มีคุณภาพดีข้ึน และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

หรือทาํใหผู้รั้บบริการพึงพอใจมากข้ึน 

 เสนอหรือทดลองวิธีการหรือขั้นตอนทาํงานแบบใหม่ท่ีคาดวา่จะทาํใหง้านมีประสิทธิภาพ

มากกว่าเดิม  

สมรรถนะหลกั (Core Competencies) 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

ระดบัที ่4  : แสดงสมรรถนะระดบัที ่3 และสามารถกาํหนดเป้าหมาย รวมทั้งพฒันาวิธีการทาํงาน เพือ่ให้
ได้ผลงานทีโ่ดดเด่น และแตกต่างอย่างไม่เคยมใีครทาํมาก่อน 

 กาํหนดเป้าหมายท่ีทา้ทายและเป็นไปไดย้าก เพ่ือทาํใหไ้ดผ้ลงานท่ีดีกว่าเดิมอยา่งเห็นไดช้ดั 

 พฒันาระบบ ขั้นตอน วิธีการทาํงาน เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานท่ีโดดเด่น และแตกต่างไม่เคยมีใครทาํ

ไดม้าก่อน 

ระดบัที ่5 :  แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และกล้าตัดสินใจได้ แม้ว่าการตัดสินใจน้ันจะมีความเส่ียง เพือ่ให้บรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์กร 

 ตดัสินใจได ้โดยมีการคาํนวณผลไดผ้ลเสียอยา่งชดัเจน และดาํเนินการ เพ่ือใหภ้าครัฐและ

ประชาชนไดป้ระโยชนสู์งสุด 

 บริหารจดัการและทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชนสู์งสุดต่อภารกิจของ

หน่วยงานตามท่ีวางแผนไว ้

 

2. จติสํานึกในการให้บริการ (Service Orientation) 
คาํจํากัดความ :  ความเขา้ใจในคุณลกัษณะ และวิธีการบริการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ความมุ่งมัน่ตั้งใจใน

การส่งมอบบริการท่ีดีและมีคุณภาพ ตลอดจนสามารถเขา้ใจความตอ้งการ หรือปัญหาท่ีแทจ้ริงของ

ผูรั้บบริการ หรือประชาชน และสามารถดาํเนินการหรือแกไ้ขปัญหาหรือ    ให้คาํปรึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ หรือประชาชน 

 

ระดบัที ่0  :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีห้รือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดบัที ่1  :  แสดงความเต็มใจในการให้บริการ 

 ใหบ้ริการท่ีเป็นมิตร สุภาพ เตม็ใจตอ้นรับดว้ยอธัยาศยัไมตรีอนัดี และสร้างความ

ประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ 

 ใหข้อ้มูล ข่าวสาร ของการบริการท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนแก่ผูรั้บบริการไดต้ลอดการใหบ้ริการ 

 แจง้ใหผู้รั้บบริการทราบความคืบหนา้ในการดาํเนินเร่ือง หรือขั้นตอนงานต่างๆท่ี

ใหบ้ริการอยู ่

 ประสานงานภายในหน่วยงาน และกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้รั้บบริการไดรั้บ

บริการท่ีต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

ระดบัที ่2  : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริการ 

 ใหค้าํแนะนาํ และคอยติดตามเร่ืองเม่ือผูรั้บบริการมีคาํถาม ขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวกบัภารกิจ

ของหน่วยงาน 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 รับเป็นธุระ ช่วยแกปั้ญหาหรือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนแก่ผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว 

ไม่บ่ายเบ่ียง ไม่แกต้วั หรือปัดภาระ 

 รับฟังขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการอยา่งตั้งใจ โดยไม่แสดงความไม่พอใจ 

 ดูแลใหผู้รั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจ และนาํขอ้ขดัขอ้งใดๆ ในการใหบ้ริการ (ถา้มี) ไป

พฒันาการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ข้ึน 

ระดบัที ่3  : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และให้บริการทีเ่กนิ  ความคาดหวงั แม้ต้องใช้เวลาหรือความ

พยายามอย่างมาก 

 ใหเ้วลาแก่ผูรั้บบริการเป็นพิเศษ เพ่ือช่วยแกปั้ญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

 ใหข้อ้มูล ข่าวสาร ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีกาํลงัใหบ้ริการอยู ่ซ่ึงเป็นประโยชนแ์ก่ผูรั้บบริการ 

แมว้า่ผูรั้บบริการจะไม่ไดถ้ามถึง หรือไม่ทราบมาก่อน 

 นาํเสนอวิธีการในการใหบ้ริการท่ีผูรั้บบริการจะไดรั้บประโยชนสู์งสุด 

 ใหบ้ริการท่ีเกินความคาดหวงัในระดบัทัว่ไป 

ระดบัที ่4  :  แสดงสมรรถนะระดบัที ่3  และเข้าใจและให้บริการทีต่รงตามความต้องการทีแ่ท้จริงของผู้รับบริการได้ 

 เขา้ใจความจาํเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ และ/หรือ ใชเ้วลาแสวงหา

ขอ้มูลและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัความจาํเป็นหรือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 

 ใหค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูรั้บบริการ เพ่ือตอบสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการ

ท่ีแทจ้ริงของผูรั้บบริการ 

ระดบัที ่5  :  แสดงสมรรถนะระดบัที ่4 และสามารถให้บริการทีเ่ป็นประโยชน์อย่างแท้จริงและยัง่ยนืให้กบั

ผู้รับบริการ 

 เลง็เห็นผลประโยชนท่ี์จะเกิดข้ึนกบัผูรั้บบริการในระยะยาว และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธี

หรือขั้นตอนการใหบ้ริการ เพือ่ใหผู้รั้บบริการไดป้ระโยชนสู์งสุด 

 ปฏิบติัตนเป็นท่ีปรึกษาท่ีผูรั้บบริการไวว้างใจ  ตลอดจนมีส่วนช่วยในการตดัสินใจของ

ผูรั้บบริการ 

 สามารถใหค้วามเห็นส่วนตวั ท่ีอาจแตกต่างไปจากวิธีการหรือขั้นตอนท่ีผูรั้บบริการ

ตอ้งการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็น ปัญหา โอกาส ฯลฯ เพ่ือเป็นประโยชนอ์ยา่ง

แทจ้ริงหรือในระยะยาวแก่ผูรั้บบริการ 
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3. การส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise – EXP)  
คาํจํากดัความ :  ความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพ่ือส่ังสม พฒันาศกัยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยการศึกษา ค้นควา้หาความรู้ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองอีกทั้ งรู้จักพฒันา 

ปรับปรุง ประยกุตใ์ชค้วามรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้กบัการปฏิบติัราชการใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ   
 

ระดบัที ่0  :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีห้รือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดบัที ่1  :   แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือทีเ่กีย่วข้อง 
 ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน 

 หมัน่ทดลองวิธีการทาํงานแบบใหม่เพ่ือพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานและความรู้
ความสามารถของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 

 ติดตามเทคโนโลยอีงคค์วามรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอดว้ยการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ท่ีจะเป็น

ประโยชนต่์อการปฏิบติัราชการ 

ระดบัที ่2  : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมคีวามรู้ในวชิาการ และเทคโนโลยใีหม่  ๆในสาขาอาชีพของตน 
 รอบรู้เท่าทนัเทคโนโลยีหรือองคค์วามรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนและท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออาจมี

ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 

 ติดตาม รับรู้ถึงแนวโนม้วิทยาการท่ีทนัสมยั และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัที ่3  : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และสามารถนําความรู้วทิยาการ หรือเทคโนโลยใีหม่  ๆทีไ่ด้ศึกษามาปรับใช้กบั
การปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

 เขา้ใจประเดน็หลกัๆ นยัสาํคญั และผลกระทบของวิทยาการต่างๆ อยา่งลึกซ้ึง 

 สามารถนาํวิชาการ ความรู้ หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้

 สัง่สมความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ และเลง็เห็นประโยชน ์ความสาํคญัขององคค์วามรู้ เทคโนโลยใีหม่ๆ 

ท่ีจะส่งผลกระทบต่องานของตนในอนาคต 

 สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดจากการนาํเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได ้

ระดบัที ่4  : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และศึกษา พฒันาตนเองให้มีความรู้ และความเช่ียวชาญในงานมากขึน้ 
ทั้งในเชิงลกึและเชิงกว้างอย่างต่อเน่ือง 

 มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีเก่ียวกบังานหลายดา้น (สหวิทยาการ) และสามารถนาํความรู้ไป

ปรับใชใ้หป้ฏิบติัไดอ้ยา่งกวา้งขวางครอบคลุม 

 สามารถนาํความรู้เชิงบูรณาการของตนไปใชใ้นการสร้างวิสัยทศัน์ เพ่ือการปฏิบติังานในอนาคต 

 ขวนขวายหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ทั้งเชิงลึกและเชิงกวา้งอยา่งต่อเน่ือง 

ระดบัที ่5  :  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และสนับสนุนการทาํงานของคนในองค์กรทีเ่น้นความเช่ียวชาญใน
วทิยาการด้านต่างๆ  

 สนบัสนุนใหเ้กิดบรรยากาศแห่งการพฒันาความเช่ียวชาญในองคก์ร ดว้ยการจดัสรรทรัพยากร 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา 

 ใหก้ารสนบัสนุน ชมเชย เม่ือมีผูแ้สดงออกถึงความตั้งใจท่ีจะพฒันาความเช่ียวชาญในงาน 

 มีวิสยัทศันใ์นการเลง็เห็นประโยชนข์องเทคโนโลย ีองคค์วามรู้ หรือวิทยาการใหม่ๆ ต่อการ

ปฏิบติังานในอนาคต และสนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การนาํมาประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. จริยธรรม (Integrity-ING) 
คําจํากัดความ :  การครองตนและประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสมทั้งตามหลกักฎหมาย และคุณธรรม

จริยธรรม ตลอดจนหลกัจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของศาลยติุธรรมและประเทศชาติ

มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งน้ีเพ่ือธาํรงรักษาศกัด์ิศรีแห่งอาชีพราชการ    

 

ระดบัที ่0  :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีห้รือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดบัที ่1  :   มคีวามซ่ือสัตย์สุจริต 
 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เลือกปฏิบติัถูกตอ้งทั้งตามหลกักฎหมาย 

จริยธรรมและระเบียบวินยั 

 แสดงความคิดเห็นตามหลกัวิชาชีพอยา่งสุจริตเปิดเผยตรงไปตรงมา 

ระดบัที ่2  :   แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และมีสัจจะเช่ือถอืได้ 
 รักษาวาจา มีสัจจะเช่ือถือได ้พดูอยา่งไรทาํอยา่งนั้น ไม่บิดเบือนอา้งขอ้ยกเวน้ใหต้นเอง 

 มีจิตสาํนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นขา้ราชการ อุทิศแรงกายแรงใจผลกัดนัใหภ้ารกิจ

หลกัของตนและหน่วยงานบรรลุผลเพ่ือสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันาประเทศชาติและ

สงัคมไทย 

ระดบัที ่3  :  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 2 และยดึมั่นในหลกัการ 
 ยดึมัน่ในหลกัการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่เบ่ียงเบนดว้ยอคติหรือผลประโยชน์ส่วน

ตน 

 เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจส่วนตนหรือของครอบครัว โดยมุ่งใหภ้ารกิจ

ในหนา้ท่ีสมัฤทธ์ิผลเป็นสาํคญั 

 

ระดบัที ่4  :  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 3 และธํารงความถูกต้อง 
 ธาํรงความถูกตอ้ง ยนืหยดัพิทกัษผ์ลประโยชนแ์ละช่ือเสียงของหน่วยงานและประเทศชาติแม้

ในสถานการณ์ท่ีอาจสร้างความลาํบากใจให ้

 กลา้ตดัสินใจ ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความถูกตอ้ง โปร่งใส เป็นธรรมแมผ้ลของการปฏิบติั

อาจสร้างศตัรูหรือก่อความไม่พึงพอใจใหแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเสียประโยชน์ 

ระดบัที ่5  :  แสดงสมรรถนะระดบัท่ี 4 และอุทศิตนเพือ่ผดุงความยุติธรรม 
 ธาํรงความถูกตอ้ง ยนืหยดัพิทกัษผ์ลประโยชนแ์ละช่ือเสียงของหน่วยงานและประเทศชาติแมใ้น

สถานการณ์ท่ีอาจเส่ียงต่อความมัน่คงในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน หรืออาจเสียงภยัต่อชีวิต 
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5. การทํางานเป็นทมี (Teamwork - TW) 
คาํจํากดัความ  : ความตั้งใจจริงในการทาํงานร่วมกบัคนอ่ืน โดยมีเป้าหมายร่วมกนั สร้างกลุ่มบุคคล อาศยั

ความสมัพนัธ์ร่วมมือประสานกนั พึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีความจริงใจต่องานและผูร่้วมงาน เพ่ือใหเ้กิด

พลงัในการปฏิบติังานจนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมาย รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในทางสังคม

ระหวา่งบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์ร มีเครือข่ายในการปฏิบติังาน 

 

ระดบัที ่0  :  ไม่แสดงสมรรถนะด้านนีห้รือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 

ระดบัที ่1  :   ทาํหน้าทีข่องตนในทมีให้สําเร็จ 
 ทาํงานในส่วนท่ีตนไดรั้บมอบหมายไดส้าํเร็จ สนบัสนุนการตดัสินใจในกลุ่ม  

 รายงานใหส้มาชิกทราบความคืบหนา้ของการดาํเนินงานในกลุ่ม  

 ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชนต่์อการทาํงานของทีม 

ระดบัที ่2  : แสดงสมรรถนะระดับที ่1 และให้ความร่วมมือในการทาํงานกบัเพือ่นร่วมงาน 
 สร้างสมัพนัธ์  เขา้กบัผูอ่ื้นในกลุ่มไดดี้ 

 เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้นในทีมดว้ยดี 

 กล่าวถึงเพ่ือนร่วมงานในเชิงสร้างสรรคแ์ละแสดงความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของเพ่ือนร่วมทีม ทั้ง

ต่อหนา้และลบัหลงั 

ระดบัที ่3  : แสดงสมรรถนะระดับที ่2 และประสานความร่วมมอืของสมาชิกในทมี 
 รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม เตม็ใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น รวมถึงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และผูร่้วมงาน 

 ประมวลความคิดเห็นต่างๆ มาใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือวางแผนงานร่วมกนัในทีม 

 ประสานและส่งเสริมสมัพนัธภาพอนัดีในทีมเพ่ือสนบัสนุนการทาํงานร่วมกนัใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ระดบัที ่4  : แสดงสมรรถนะระดับที ่3 และสนับสนุนและช่วยเหลอืงานเพือ่นร่วมทมี เพือ่ให้งานประสบ
ความสําเร็จ 

 ยกยอ่ง กล่าวช่ืนชมและใหก้าํลงัใจเพ่ือนร่วมงานไดอ้ยา่งจริงใจ  

 แสดงนํ้าใจในเหตุวิกฤติ ใหค้วามช่วยเหลือแก่เพ่ือนร่วมงานท่ีมีเหตุจาํเป็นโดยไม่ตอ้งใหร้้องขอ 

 รักษามิตรภาพอนัดีกบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือช่วยเหลือกนัในวาระต่างๆใหง้านสาํเร็จลุล่วงเป็น
ประโยชนต่์อส่วนรวม 

ระดบัที ่5  : แสดงสมรรถนะระดับที ่4 และสามารถนําทีมให้ปฏิบัตภิารกจิให้ได้ผลสําเร็จ 
 เสริมสร้างความสามคัคีเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนัในทีม โดยไม่คาํนึงความชอบหรือไม่ชอบส่วนตน  

 ช่วยประสานรอยร้าว หรือคล่ีคลายแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในทีม 

 ประสานสมัพนัธ์ สร้างขวญักาํลงัใจของทีมเพ่ือรวมพลงักนัในการปฏิบติัภารกิจใหญ่นอ้ยต่างๆ

ใหบ้รรลุผล 

 ประสานความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคก์รและสามารถสร้าง
เครือข่ายในการปฏิบติังานได ้
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ทดสอบสมรรถนะบุคลากร 
สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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แนวทางการพฒันางานในอนาคต 
 

  งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนยก์ารเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

 

 
 

 

ปญัหาที่พบ

1. ปญัหานกัศึกษาปี 1 ไดร้บั User Account ในการใชง้านระบบจดัการ

บญัชรีายชื่อผูใ้ชง้านคอมพวิเตอรช์า้

2. ระบบ Wi‐Fi RMUTP มาสามารถใชล้งทะเบยีนสมคัรใชง้านระบบ

จดัการบญัชรีายชื่อผูใ้ชง้านคอมพวิเตอรไ์ด ้

3. User ไมส่ามารถโหลดไฟลท์ีผ่่านทาง FTP ไดเ้ช่น Driver ต่างๆ

4. ปญัหาการเดนิทางไปแกป้ญัหาในแต่ละศูนย ์เช่น รถตูไ้มม่ ีไมว่า่ง 
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1. พฒันานาํระบบโทรศพัทผ่์านเครอืขา่ย ip phone เขา้มาใชง้านใน

มหาวทิยาลยั เพือ่ลดค่าบริการโทรศพัทร์ะหวา่งศูนยต่์างๆของ

มหาวทิยาลยั

2. พฒันาระบบ Wi‐Fi RMUTP ใหค้รอบคลมุพื้นทีใ่ชง้านท ัง้ภายในและ

ภายนอกอาคารของมหาวทิยาลยั

3. พฒันาระบบควบคมุการใชง้านหอ้งศูนยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ในแต่ละ

ศูนยใ์หเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

4. พฒันาระบบการใหบ้รกิารเครื่องพมิพแ์ก่นกัศึกษาในทุกศูนย์

5. พฒันาการประชาสมัพนัธ ์เมือ่มรีะบบใหม่ๆ เกดิขึ้นใหทุ้กคนทราบ

6. พฒันาบคุลากรในระบบงานเกี่ยวกบัการแกป้ญัหาเบื้องตน้เกี่ยวกบังาน

เพือ่ใหเ้ขา้ใจเป็นแนวทางปฏบิตัเิดยีวกนั

 
 

 

 

7. พฒันาการแกป้ญัหาเมือ่ระบบเครอืขา่ยเกดิขดัขอ้ง โดย

 ใหเ้จา้หนา้ทีใ่นแต่ละศูนยด์าํเนินการตรวจสอบเบื้องตน้ก่อน

 จดัทาํคู่มอืการตรวจสอบแกป้ญัหาเบื้องตน้

8. พฒันาระบบแจง้ซ่อมผ่าน web มาใชง้านกบัทกุศูนย ์และทกุงาน

ทีไ่ดป้ฏบิตั ิเพือ่เป็นรายงานภาระงานใหก้บัผูบ้รหิาร

9. จดัอบรมการใชง้านและการแกป้ญัหาการใชง้านคอมพวิเตอร์

เบื้องตน้แก่บคุลากรของมหาวทิยาลยั
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  งานพฒันาระบบสารสนเทศ 

 

 
 

  
 

โครงการพฒันาระบบ E-Office
• E-document
• เชื่อมตอ่กบั E-mail มหาวิทยาลยั
• ระบบจองหอ้งประชมุ

• ระบบเชา่หอ้งอบรม

• ระบบจองรถ

• ระบบคาํนวณและรายงานการปฏิบตังิานนอกเวลา

• ระบบการลา (ใชภ้ายในสาํนกั)
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ปรบัปรงุระบบบญัชีผ ูใ้ชง้านคอมพิวเตอร์

• พฒันา ui สาํหรับเพิ่ม user นกัศึกษาใหมใ่หก้บัผูด้แูลศนูยก์ารเรียนร ู้

• ปรับปรงุความถกูตอ้ง ของขอ้มลูบน Active Directory
• พฒันาการ transfer ขอ้มลูอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีจากระบบ HRM

 
 
 

พฒันาเว็บไซต์

• ปรับปรงุเว็ปไซตส์าํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.)

• ปรับปรงุเว็ปไซตห์อ้งสมดุ 

• จดัทาํเว็ปไซตง์านพฒันาทรัพยากรและส่ืออิเล็กทรอนิกส์

 
 
 
 
 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

  งานพฒันาทรพัยากรสารสนเทศและสือ่อิเล็กทรอนกิส ์

 

 
 

  

สิง่ท่ีได้รับจากการศกึษาดงูานท่ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

1.ไดรู้ก้ระบวนการทํางานของ ม.เทคโนโลยสีุรนาร ีทีเ่ราสามารถ
นํามาปรบัใชก้บัหน่วยงานของเราไดเ้ช่น

- การกําหนดหน้าทีท่ีช่ดัเจนของแต่ละคน

- การลาํดบัการทํางานทีเ่ป็นขัน้เป็นตอน

- ไดเ้ขา้ใจการทาํงานในสื่อ e-learning มากขึน้

- การจดัสรรพืน้ทีใ่นการทาํงานไดอ้ย่างเหมาะสม
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ภาระงาน

1. ผลติสื่อการศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม

2. ผลติสื่อการเรยีนการสอน e-learning

3. ผลติรายการวทิยุ

 
 

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข
1. ผลติสือ่การศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม

1.1 ปญัหา

1.1.1 ดานอุปกรณ - มีปญัหาบอย เชน เครือ่งตดัตอแบบพกพา ทีมี่อยูปจัจุบนั ไมเพียงพอตอการ
ใชงาน เน่ืองจากตองไปทาํงานนอกสถานที ่ทาํใหตองเคลือ่นยายอุปกรณ จงึสงผลโดยตรงตออุปกรณ 
ทาํใหเสือ่มสภาพเร็วขึน้

- อุปกรณประกอบฉาก ณ ปจัจุบนัทีใ่ชงานอยูเริม่เสือ่มสภาพ และอยากตองการปรบัปรุง ใหมี
ความทนัสมยัมากยิง่ขึน้

- อุปกรณเสรมิในการถายทาํ ทีอ่ยากไดเพิม่คือ รางดอลลี,่ ทีเ่ก็บสายเคเบลิ

1.1.2 ดานแรงสนนัสนุนไมมีแรงสนบัสนุนในการไปทาํงานนอกสถานที่

- คาเดนิทางออกนอกสถานที ่เชนงานเกษียณอายุราชการ มีความจาํเป็นตองถายทาํนอกสถานที ่
แตไมมีคาเดนิทางในการรองรบังานน้ี

- การขอบรกิารรถตูของมหาวทิยาลยั เมือ่ออกไปทาํงานนอกสถานทีเ่น่ืองจากงานทีผ่านมา ไมได
รบัความอนุเคราะหจากทางหนวยงานทีร่บัผดิชอบ 

 
 

 

 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โครงการสมัมนาและศึกษาดูงานดา้นการบริหารและการบริการงานวิทยบริการ 

 

 
 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข (ตอ่)
1.2 แนวทางแกไ้ข

1.2.1 ดา้นอุปกรณ์ 

- ควรมี เคร่ืองตดัต่อแบบพกพา สาํหรบัใชง้านนอกสถานท่ี

- ควรมีงบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณป์ระกอบฉาก

- ควรมีการจดัซ้ืออุปกรณเ์สริมในการถ่ายทาํ เช่น รางดอลล่ี, ท่ีเก็บสายเคเบิล

1.2.2 ดา้นแรงสนันสนุนไม่มีแรงสนับสนุนในการไปทาํงานนอกสถานท่ี

- ควรมีงบประมาณสาํหรบัค่าเดินทางออกนอกสถานที่ประจาํหน่วยงานน้ันๆ เพ่ือ

ความสะดวก

- ควรจดัรถตูไ้วบ้ริการสาํหรบังานนอกสถานท่ีในกรณีเร่งด่วนเพ่ือความสะดวกในการ

ทาํงาน

 
 
 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข (ตอ่)
2.  ผลิตส่ือการเรียนการสอน e-learning

2.1 ปัญหา

2.1.1 ดา้นอาจารย์ - ขาดความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน

- ขาดความรู ้ความเขา้ใจในการทาํ e-learning

- ขาดความร่วมมือในการทาํงาน

- อาจารยข์าดการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รียน

2.1.2 ดา้นเน้ือหา - เน้ือหาท่ีไดร้บัจากอาจารยผ์ูส้อนมีไม่ครบ ขาดความสมบรูณ์

- อาจารยผ์ูส้อนขาดการจดัการดา้นบทเรียน

2.1.3 ดา้นผูเ้รียน - ไม่มีนักศึกษาเขา้มาใชบ้ทเรียนออนไลน์ 

- นักศึกษาขาดการมีปฏิสมัพนัธก์บับทเรียน
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ปัญหา/แนวทางแก้ไข (ตอ่)

3. ผลิตรายการวิทยุ

3.1 ปัญหา

- ขาดบุคลากรทางดา้นการผลิตรายการวิทยุโดยตรง

- บุคลากรขาดความรู ้ความเขา้ใจ ในการผลิตรายการวิทยุ

3.2 แนวทางการแกไ้ข  

- ฝึกอบรม/ฝึกงาน ใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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  งานสํานกังานเลขานุการ 

 

 
 
 

งานบริหาร

 ใชร้ะบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ในการแจง้ขอ้มูล/เอกสาร/หนงัสือเวียน ใหก้บับุคลากร

ภายในสาํนกัวทิยบริการฯ ถา้เป็นเร่ืองเร่งดว่นจะโทร. แจง้ถึงตวับุคคลโดยตรง

  ใชร้ะบบ e-Office เก่ียวกบัการลาโดยผา่นระบบ เช่น ลาป่วย ลากพกัร้อน ลากิจ โดย

บุคลากรท่ีอยูต่ามศูนย ์สามารถลาโดยผา่นระบบ ทาํใหล้ดขั้นตอนในการทาํงานและมี

ความสะดวก

 พฒันางานดา้นประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบักิจกรรมของสาํนกั โดยการนาํขอ้มูลการทาํ

กิจกรรมต่าง ๆ ในส่วนของงานหอ้งสมุด งานสตูดิโอ และขอ้มูลกิจกรรมของงานในส่วน

อ่ืน ๆ เพ่ือนาํมารวบรวมจดัทาํเป็นผลการปฏิบติังานของสาํนกัวิทยบริการฯ และเผยแพร่

ใหห้น่วยงานภายในมหาวทิยาลยั

 
 




