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คานา
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 ซึ่งเป็นเอกสาร
แสดงเส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการต่าง ๆ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลั กมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่ว ยให้
หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้เมื่อมีการเปลี่ยนหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถใช้คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงาน
หลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับ การนาข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่เข้า
ฐานข้อมูลผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทน
กันได้ โดยในคู่มือปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมบารุงระบบโทรศัพท์อนาล็อก มีรายละเอียด
ขั้นตอนปฏิบัติแบบละเอียดสามารถปฏิบัติตามได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนขั้นตอนสุดท้าย
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคาแนะนาด้วยดีตลอดมา และ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ จั ดทาคู่มือปฏิบั ติงานหลั กเล่ มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ อานวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลงได้
ด้วยดี
นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิงหาคม 2563
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ส่วนที่ 1
บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 โดยนายจารูญ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ
พ่ อ ค้ า ประชาชน และสมาชิ ก ผู้ แทนราษฎรจั งหวัด เพชรบูร ณ์ ได้ ท าหนั ง สื อ ถึ ง รั ฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้น ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณเลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี
–หล่มสัก ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โดยอ้างเหตุผลดังนี้
1. จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาด
แคลนครูเป็นจานวนมาก
2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศและมีจังหวัดอื่น ๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือ
พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย จึงขอจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่
สูงขึ้น เพื่อให้นักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย
3. ทางจังหวัดมีที่ดินจะมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมืองตามพระราชกฤษฎีกา
พ.ศ. 2484 ออกในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สั่งให้
กรมการฝึกหัดครู มาสารวจทาแผนผังที่ดิน ซึ่งติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศ
เหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย
ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 และได้แต่งตั้งให้นายน้อย สีป้อ อาจารย์เอกวิทยาลัย
ครูพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก มารักษาราชการในตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2519 โดยรับผิดชอบ
การศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช
2518” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2527 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่2) พ.ศ. 2527” ซึ่งมีผล
ให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้
พ.ศ. 2528 สภาการฝึกหัดครู ได้กาหนดข้อบังคับว่าด้วยกลุ่มวิทยาลั ยครู ให้เรียกกลุ่ม
วิ ท ยาลั ย ครู ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย วิ ท ยาลั ย ครู เ พชรบู ร ณ์ วิ ท ยาลั ย ครู พิ บู ล สงคราม วิ ท ยาลั ย ครู
นครสวรรค์ และวิทยาลัยครูกาแพงเพชร ว่า สหวิทยาลัยพุทธชินราช โดยสานักงานสหวิทยาลัย
ตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2535 กรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการได้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอ
พระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระองค์ท่านก็ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์” ซึ่งมีแนวโน้ม
จะต้องปรั บ เปลี่ ยนสภาพให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสถาบัน ราชภัฏ มาตรา 7 คือให้ ส ถาบัน
ราชภัฏเป็นนิติ-บุคคล มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาทางวิชาการ และการวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย
ให้บริการทางวิชาการแก่สั งคม ทานุบารุงศิลปวั ฒ นธรรม ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และ
บุคลากรประจาการ
พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ลงพระปรมาภิไธย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2538
พ.ศ. 2540 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบรมราชวงศ์
พ.ศ. 2541 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาย
ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์โปรแกรมวิชาศิลปกรรม แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสายเทคนิค
การศึกษา โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาสายเทคนิค
การศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษานอกระบบ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาย
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โปรแกรมวิชาเคมี แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทูลเกล้าฯ ถวายประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิ
วัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมีผลบังคับใช้ ทาให้สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” โดยสมบูรณ์
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน จานวน 10
หน่วยงาน ได้แก่
1. คณะครุศาสตร์
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.
6.
7.
8.

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สานักงานอธิการบดี
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.1 งานบริหารและธุรการ
8.2 งานหอสมุดกลาง
8.3 งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8.4 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
9. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
10. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาเนินงานตามพันธกิจหลักใน มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และการอนุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ให้ สื บ สานคงอยู่ต ลอดไป ดั ง เอกลั ก ษณ์ ที่ ไ ด้ ป ระกาศไว้ คื อ
“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

ปรัชญา ปณิธาน เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา “ปัญญา เสฏฐา” ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐสุด
ปณิธาน “ประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน”
เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
อัตลักษณ์ “บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน”

วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ “แหล่งองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและสมรรถนะตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
2. การผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนโดยศาสตร์พระราชาและสานพลังประชา
รัฐสู่การพัฒนาท้องถิ่น
4. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

5. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล
6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2561-2565
1. การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพ
3. การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง
4. การพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม ตาม
ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
5. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ส่วนที่ 2
บริบทสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นมาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานที่
สนับสนุนการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นโดยการรวมภารกิจของสานักวิทย
บริ การและส านั กเทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้าเป็นส านักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center) โดยเน้น
ภารกิ จ หลั ก 2 ด้ า นได้ แ ก่ (1) ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คื อ ดู แ ลระบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของ
มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลการสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาและบุคลากรรวมทั้งดูแล
ระบบโทรศั พ ท์ ทั้ ง หมดของมหาวิ ท ยาลั ย และ (2) ด้ า นวิ ท ยบริ ก าร คื อ เป็ น แหล่ ง รวบรวม
ทรั พยากรสารนิ เทศทุกสาขาวิช า และเป็น แหล่ งข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย บริการสารนิเทศ ทั้งใน
รูปแบบที่เป็นรูปเล่ม และเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้
สานักวิทยบริการ
ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนก สังกัดสานักงาน
อธิการบดี เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก โดยอาศัยอาคารศิลปะเดิม
ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ยังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อาคารสานักศิลปะและ
วัฒนธรรม)
ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)
นับจากนั้นมา ฝ่ายหอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลาดับ
ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ า ยหอสมุ ด ได้ ป รั บ ฐานะเป็ น ส านั ก วิ ท ยบริ ก าร และได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณสร้างอาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ด้วยงบประมาณ 21 ล้านบาท พร้อมครุภัณฑ์ประจา
อาคาร 10 ล้านบาท และได้นาเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการบริการสืบค้นและกรอก
ข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ
ปี พ.ศ. 2540 สานักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนาเป็นโปรแกรม
FoxPro ที่เขียนขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ในการบริการยืม -คืนของห้องสมุด เพื่อ
เป็นการตอบสนองผู้ใช้ที่จะได้รับการบริการที่รวดเร็ว ง่ายและมีความสะดวกยิ่งขึ้น
ปี พ.ศ. 2543 สานักวิทยบริการ ได้นาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library
System) ใช้ในการดาเนินงานห้องสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม -คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืน
ที่ควบคุมด้วยบาร์โค้ดและพัฒนางานข้อมูลหนังสือ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545 สานักวิทยบริการ ได้นาโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใช้จัดเก็บข้อมูล
ดรรชนี วารสารและกฤตภาค

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งสานักเทคโนโลยีขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน
ปี พ.ศ. 2546 สานักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น สานักเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีภารกิจ
หลักมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ เป็นหลัก ได้แก่
งานให้บริการช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดทาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโดเมน
www.pcru.ac.th ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการรวม
ภารกิจของสานักวิทยบริการและสานักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นสานักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ สานัก
วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology
Center)
ปี พ.ศ. 2548 ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ ป รั บ เปลี่ ย นระบบการ
บริ ห ารงานใหม่เพื่ อสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเรี ยนการสอน โดยเน้นภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะดูแลระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัย ควบคุมและดูแลระบบการ
สืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ตของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและดูแลระบบการให้บริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย 2) ด้าน
วิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย ให้บริการสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน
ปี พ.ศ. 2549 ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดองค์กรภายในใหม่ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่
27 ตุลาคม 2549 นั้น ให้แบ่งส่วนราชการในสานักฯ เป็นสานักงานผู้อานวยการและภายใต้สานักงาน
มี ง านได้ แ ก่ งานบริ ห ารและธุ ร การ งานหอสมุ ด กลาง งานบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2552 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้าง
อาคารใหม่ เป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 160 ล้านบาท และงานหอสมุดกลางได้ดาเนินการขอ
ใช้ โ ปรแกรมห้ อ งสมุ ด อั ต โนมั ติ WalaiAutoLib ของมหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปี พ.ศ. 2554 งานหอสมุดกลาง สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดาเนินการใช้
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ WalaiAutolib

ปี พ.ศ. 2555 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์
ของสานักไปยังอาคารวิทยบริการ 1 และ 2 (อาคารใหม่ เดือนตุลาคม) และเปิดบริการให้แก่ผู้รับบริการ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
ปี พ.ศ. 2556 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ออาคาร
จากอาคารวิทยบริ การ 1 เป็น อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารวิทยบริการ 2 เป็น อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2559 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เตรียมความพร้อมในการบริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6
ปี พ.ศ. 2560 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นาระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 มาประยุ กต์ใช้ในงานด้านการบริ การของส านั ก และผ่ านการรับรองระบบ
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ด้านการบริการ
ปี พ.ศ. 2561 ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้พัฒ นาระบบบริ ห ารงาน
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ด้านการบริการ เป็น ISO 9001 : 2015 และได้รับการรับรอง
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 หมดอายุ วันที่ 2 มีนาคม 2563 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จากัด
(INTL Cert Co Ltd)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานตามโครงสร้างของส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยอาศัยประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ข้อ 13 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, 2556 : 3) ได้แบ่งส่วนราชการโครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกเป็น 4 งานดังนี้
1. งานบริหารและธุรการ
สถานที่ติดต่อ อาคารบรรณาราชรครินทร์ ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ 2812 , 2814 , 6109 , 6126
2. งานหอสมุดกลาง
สถานที่ติดต่อ อาคารบรรณาราชรครินทร์ ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
เบอร์โทรศัพท์ 2821 , 2822 , 6110 , 6111 , 6112
3. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ติดต่อ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ห้อง IT101
เบอร์โทรศัพท์ 3999 , 2843 , 6119 , 6120 , 6121
4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สถานที่ติดต่อ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 ห้อง IT102
เบอร์โทรศัพท์ 2832 , 2833 , 6116 , 6117 , 6118

โครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผู้อานวยสานักวิทยบริการฯ)

งานบริหารและธุรการ
(รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ)

งานบริการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ)

งานหอสมุดกลาง
(รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ)

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ)

สานักงานผู้อานวยการ
(หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ)

งานบริหารและ
ธุรการ
-หน่วยธุรการ
-หน่วยบุคคล
-หน่วยแผนและ
งบประมาณ
-หน่วยการเงินและพัสดุ
-หน่วยประชาสัมพันธ์
-หน่วยประกันคุณภาพ
-หน่วยอาคารสถานที่

งานหอสมุดกลาง

-หน่วยจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ
-หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร
สารสนเทศ
-หน่วยซ่อมบารุงทรัพยากร
สารสนเทศ
-หน่วยบริการสารสนเทศ
-หน่วยบริการวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
-หน่วยบริการสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
-หน่วยบริการสื่อ
โสตทัศนวัสดุ

งานบริการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-หน่วยบริการห้องปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์
-หน่วยบริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
-หน่วยบริการซ่อมบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์
-หน่วยบริการระบบเว็บไซต์
และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย
-หน่วยบริการระบบโทรศัพท์
และกล้องวงจรปิด

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
-หน่วยบารุงรักษาและบริการ
ระบบสารสนเทศ
-หน่วยจัดหาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์
-หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ
-หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่าย
-หน่วยบริการฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใต้ ภ ารกิ จ ในกลุ่ ม งานต่ า ง ๆ ตามโครงสร้ า งการบริ ห ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น จะมีผู้บังคับบัญชาระดับรองผู้อานวยการ
สานักให้การกากับดูแลจึงถือได้ว่ามีความสาคัญสูงยิ่งในการขับเคลื่อน การกากับติดตามและพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรบุคคลในสายงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้มีป ระสิทธิภาพ ทั้งในการมอบหมายและติดตามงานอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการ
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เล่มนี้ เป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ทางานประจาของบุคลากรในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการส่งเสริมวิชาการและ
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ตามระบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป รั บ เปลี่ ย นมาเป็ น ระบบใหม่ ใ ห้
สอดคล้ องกับ มาตรฐานการบริ ห ารงานบุค คลของส านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึ กษา ซึ่งมี
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรียกโดยย่อว่า
ก.บ.ม. มีอานาจตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย แห่ งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 เป็นผู้กาหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัย การพ้นสภาพพนักงาน
มหาวิ ท ยาลั ย การอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ และการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ เพื่ อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

โครงสร้างงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการ
ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
สานักวิทยบริการฯ
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยบริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

หน่วยบริการระบบ
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

หน่วยบริการซ่อม
บารุงรักษา
คอมพิวเตอร์

หน่วยบริการระบบ
เว็บไซต์และเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยบริการระบบ
โทรศัพท์และกล้อง
วงจรปิด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น กลไกส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ง าน
สนับสนุนทางหน่วยบริการห้องปฏิบัติการและฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยพัฒนา
และบารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายหน่วยพัฒนาและซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหน่วย
พัฒนาและซ่อมบารุงรักษาระบบการสื่อสารโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยบริการเว็บไซต์
ภายใต้โครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแบ่งภาระงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีการแบ่งการทางานออกเป็น 5 หน่วย ดังนี้
1. หน่ ว ยบริ ก ารห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เป็ น การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการควบคุ ม ดู แ ล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และให้คาปรึกษาใน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2. หน่วยบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบารุงรัก ษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์เป็นต้น
3. หน่วยบริการซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็น การปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. หน่วยบริการระบบเว็บไซต์และเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นการปฏิบัติงานด้านการ
จัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการต่าง ๆ ของงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5. หน่วยบริการระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด เป็นการปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแล
ระบบโทรศัพท์และกล้องวงจรปิด ภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานในส่วนราชการภายในสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง หน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคารบรรณ
ราชณครินทร์ ชั้น 1 เลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี -หล่มสัก ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ส่วนที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การใช้งานระบบโทรศัพท์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีการใช้งานอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ
ได้ แ ก่ ระบบแรก คื อ ระบบโทรศั พ ท์ แ บบอนาล็ อ ก ใช้ ก ารสื่ อ สารผ่ า นระบบตู้ PABX (Private
Automatic Branch Exchange) มีรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ผ่านIP (Internet Protocol) และ PBX
(Private Branch Exchange) ส่งผลให้ระบบการสื่อสารรูปแบบมีมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดย
เป็นการเชื่อมต่อระหว่างระบบโทรศัพท์พื้นฐานเข้ากับระบบ VoIP จึงสามารถช่วยเพิ่มคุณสมบัติของ
โทรศัพท์ให้เชื่อมต่อสื่อสารได้มากขึ้นกว้างขวางขึ้น ไร้พรมแดนมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อ
เพื่อทาการสื่อสารพร้อมกันจากทั่วโลกในระบบ IP หรือ Internet อีกด้วย และแบบที่ 2 คือระบบ
โทรศัพท์ ผ่ านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต (VoIP Phone) คือการสื่ อสารที่วิ่งอยู่บนระบบ Network ไม่
จาเป็นต้องมี Internet ง่าย ๆ ก็คือ เราเอาสาย Lan มาต่อกันเองระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์สอง
เครื่อง หรือ จากอุปกรณ์ใด ๆ ก็เกิดระบบ Network ขึ้นแล้ว นั่นก็เท่ากับว่าระบบ VoIP จะเปลี่ยน
จากการสื่อสารผ่านทองแดง มาอยู่บนสาย LAN หรือ Wi-Fi แทน โดยใช้ตัวที่เรียกว่ า เครือข่าย IP
(Internet Protocol) ในการหาระบุตาแหน่งๆต่าง ๆ ของอุปกรณ์ เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่ไหม
ซึ่งสมัยก่อนเจ้าตัว IP นี้ ส่งได้แต่ข้อมูลเท่านั้น แต่ปัจจุบันมันก็มีการพัฒนาตัวเองให้ส่งสิ่งอื่น ๆ ได้มาก
ขึ้น จนมันสามารถส่ง เสียง และ ภาพได้ ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ได้จัดหาเพื่อนาเข้ามาทดแทนระบบโทรศัพท์แบบอนาล็ อกเนื่องจากมีการชารุดแล้ว
นั้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินสายเคเบิลโทรศัพท์เชื่อมโยงไปยังอาคารต่าง ๆ ลง และมีเทคโนโลยีที่
ดีกว่าเข้ามาทดแทนซึ่งการใช้งานโทรศัพท์ระบบ VoIP Phone นั้น ต้องมีวิธีการตั้งค่าโทรศัพท์ก่อนใช้
งานจริง
ระบบโทรศัพท์แบบอนาล็อก PABX (Private Automatic Branch Exchange) มีการใช้งาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏมานานมากกว่า 15 ปี ซึ่งการซ่อมบารุง และการหาอะไหล่บางชนิด ได้เลิก
ผลิ ตแล้ ว แต่ยั งคงมีความจ าเป็ น ต้ องใช้ง านอยู่ต่ อ เนื่ องจากจากว่า ระบบโทรศั พ ท์แ บบอนาล็ อ ก
จาเป็นต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ออกสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การโทรประสานการกับ
หน่วยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัย การโทรติดต่อราชการต่างจังหวัด หรือโทรประสานงานผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการติดต่อประสานงานผ่านเครื่องโทรสาร (Fax) ซึ่งการติดต่อประสานงานกับ
ภายนอกมหาวิทยาลัยยังคงผูกกับระบบโทรศัพท์แบบอนาล็อกอยู่ ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนระบบ
โทรศัพท์จากระบบโทรศัพท์อนาล็อก มาเป็นระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จะมีผลกระทบ
โดยรวมกับหลาย ๆ หน่วยงานที่ต้องดาเนินการประสานงานผ่านระบบโทรศัพท์สู่ภายนอก
ดังนั้นงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบูร ณ์ จึงได้จาทาคู่มื อ การปฏิบัติ งานการซ่ อ มบ ารุง ระบบ
โทรศัพท์อนาล็อก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการซ่อมบารุงระบบโทรศัพท์แบบอนาล็อก ที่ยังคง
มาการใช้งานอยู่ให้สามารถใช้ติดต่อประสานงานโทรศัพท์สู่ภายนอกมหาวิทยาลัย จนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนมาใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่าเต็มรูปแบบ
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Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานซ่อมบารุงระบบโทรศัพท์อนาล็อก
รับเรื่องแจ้งซ่อม ติดตั้งระบบโทรศัพท์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้น

ประสานงานกับผูข้ อรับบริการในการเข้า
ดาเนินการแจ้งซ่อม
ดาเนินการเข้าซ่อมบารุงหรือติดตั้งระบบ
โทรศัพท์
ทดสอบการทางาน

ส่งมอบงาน

แจ้งผลการดาเนินงานแก่
หัวหน้างานทราบ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

จัดทาสถิติการซ่อมบารุง และผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
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ขั้นตอนที่ 1 รับเรื่องแจ้งซ่อม ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์
การรับเรื่องรายแจ้งซ่อมนั้นกระทาขึ้นเพื่อให้ทราบถึงว่าในแต่ละวันมีงานอะไรที่ต้องทามาก
น้ อยเพีย งไร ผู้ ที่แจ้ งขอรั บ บริ การ สถานที่ ๆ ต้องการขอรับบริการ เบอร์ติดต่อกลั บในกรณี เ ข้ า
ปฏิบัติงานแต่ไม่พบผู้ขอรับบริการ ลาดับที่แจ้งเข้ามาก่อนหรือหลังเพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้ตามลาดับ
การแจ้งของผู้ขอรับบริการ ซึ่งสารมารถแจ้งเรื่องแจ้งซ่อมผ่าน ๔ ช่องทางการแจ้งซ่อมได้แก่
1.1 การแจ้งซ่อมผ่านทางโทรศัพท์ เมื่อมีการแจ้งซ่อมผ่านทางโทรศัพท์ต้องดาเนินการ
บันทึกการแจ้งซ่อมลงระบบแจ้งซ่อมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งซ่อมและเข้าซ้อม
ตามลาดับการแจ้งซ้อม และเพื่อเป็นการเก็บสถิติข้อมูลการแจ้งซ่อมเพื่อทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
1.2 การแจ้งซ่อมผ่านทางระบบแจ้งซ่อมทางเว็บไซต์ ผู้ขอรับบริการติดตั้งและซ่อมบารุง
ระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สามารถแจ้งขอรับบริการผ่านหน้า Logout ของ
การใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือการสแกน QR CODE ที่อยู่
ด้านล่างปุ่มคลิกออกจากระบบ Logout ดังตัวอย่างด้านล่าง

ภาพที่ 3.1 การเข้าใช้งานแจ้งซ่อมผ่านหน้าเว็บไซต์
จากนั้นจะเข้าสู่หน้าต่างบริการ 2 ระบบ คือ แจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์
และแจ้งซ่อมงานกายภาพและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งผู้ขอรับบริการสมารถคลิกเลื อกปุ่ม แจ้งซ่อมระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบโทรศั พ ท์ เพื่ อ ท าการขอรั บ บริ ก ารซ่ อ มและติ ด ตั้ ง ระบบโทรศั พ ท์ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง
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ภาพที่ 3.2 การเลือกประเภทการแจ้งซ่อม
เมื่อคลิกปุ่มแจ้งซ่อมระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ภายใน จะเข้าสู่หน้าจอแจ้งซ่อม
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทาการกรอกรายละเอียดการขอรับบริการ โดย
พิมพ์หั ว ข้อเรื่ องที่จ ะแจ้ ง คือ ใส่ ร ายละเอียดที่ต้องการขอรับบริการเช่น โทรศัพท์เบอร์ 3999ไม่
สามารถใช้งานได้ เป็นต้น ต่อไปหัวข้อสังกัด ให้คลิกปุ่ม Drop Dows เพื่อเลือกหน่วยงานที่สังกัด เช่น
สานักงานอธิการบดี เป็นต้น จากนั้น หัวข้อ สถานที่ ควรใส่รายละเอียดให้ครับเพื่อสะดวกในการเข้า
ปฏิบัติงานเช่น สานักงานอธิการบดี ชั้น 1 ห้องการเงิน เป็นต้น ต่อไปหัวข้อผู้แจ้ง ให้ใส่ชื่อผู้แจ้งเพื่อ
ทาการติดต่อได้ถูกต้องเมื่อมีเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ เบอร์โ ทรให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์
อื่นที่ยังใช้งานได้ หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้เพื่อกรณีช่างเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่พบผู้ขอรับบริการจะได้
นัดเวลาเข้าปฏิบัติงานเวลาที่สะดวก หัวข้อประเภทอุปกรณ์ คลิกปุ่ม Drop Dows แล้วเลือกระบบ
โทรศัพท์ หัวข้อต่อไป หมายเลขครุภัณฑ์ ถ้ามีให้ใส่หมายเลขครุภัณฑ์ด้วย ถ้าไม่มีให้ว่างไว้ วันที่แจ้งให้
ให้คลิกริมขั้วสุดของช่องแล้วคลิกเลือกวันที่แจ้งปัจจุบันได้ทันที่ จากนั้นให้กดปุ่ม บันทึก ถือว่าเป็นอัน
เสร็จกระบวนการแจ้งซ่อม

ภาพที่ 3.3 ตัวอย่างหน้าแจ้งซ่อม
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หลังจากนั้นจะมีข้อความผ่านทาง Line กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์ แจ้งเตือนขึ้นมา
เพื่อให้ผู้ให้บริการทราบว่ามีงานซ่อมบารุง เพื่อให้เจ้าที่เข้าปฏิบัติงานได้ทันทีหรือสามารถเข้าแจ้งซ้อม
ผ่านทางลิงค์ http://10.10.10.97/service/view/add_service โดยตรงก็ได้เช่นกันและ สแกน QR
CODE ดังภาพตัวอย่างด้านล่างได้เช่นกัน

ภาพที่ 3.4 การสแกน QR CODE เพื่อเข้าใช้งานแจ้งซ่อมผ่านหน้าเว็บไซต์
1.3 การแจ้งซ่อมผ่านการกรอกเอกสารแจ้งซ้อม ซึ่งสามารถติดต่อเพื่อกรอกแบบฟอร์ม
แล้วส่งเอกสารขอแจ้งซ่อมได้ที่งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น 1 ห้อง IT 101 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์
http://comservice.pcru.ac.th/home/index.php/2011-02-15-13-51-35-49 ได้ ซึ่งเมื่อผู้ใช
บริการต้องการใช้บริการก็สามารถเขียนแบบฟอร์มเลือกประเภทของการขอรับบริการซึ่งมีหัวข้อให้
เลือก 3 บริการคือ ระบบเครือข่าย ระบบโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อผู้ขอรับต้องเลือกประเภทเป็น
ระบบโทรศัพท์ จากนั้นกรอกข้อมูล ชื่อ หมายเลขติดต่อ และหน่วยงานที่ตนเองสังกัด แล้วกรอก
ข้อมูลอาการเสียเช่นโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ หรือโทรศัพท์มีสัญญาณรบกวนตลอดเวลาสนทนา เป็นต้น
จากนั้นลงชื่อผู้ขอรับบริการ แล้วส่งเอกสารแจ้งซ่อมได้ที่ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1
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ภาพที่ 3.5 ตัวอย่างแบบฟอร์มแบบขอใช้บริการแจ้งซ่อม
1.4 การแจ้งซ่อมผ่านทางบันทึกข้อความ จะใช้การขอรับบริการนี้เมื่อต้องการติด ตั้ง
โทรศัพท์ใหม่ ย้ายจุดติดตั้งไปยังอาคารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภายในอาการเดียวกันเนื่องจากต้องใช้วัสดุและ
อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่นต้องใช้สายโทรศัพท์เป็นจานวนมาก ต้องเดินสายโทรศัพท์แบบภายนอก ซึ่ง
หน่วยงานที่ขอรับบริการต้องจัดซื้อวัสดุเอง และผู้ให้บริการจะดาเนินการสารวจระยะสายว่าใช้เท่าไร
และต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมอะไร ผู้สารวจจะได้เขียนในบันทึกข้อความเพื่อส่งให้ผู้ขอรับบริการนา
บันทึกข้อความที่ผู้ให้บริการเขียนรายละเอียดการสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เป็น หลักฐานในการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินการติดตั้งต่อไป
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ปัญหา
: ส่วนใหญ่การแจ้งซ่อมนิยมการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์เนื่องจากสะดวก
รวดเร็ว ไม่เสียเวลากรอกข้อมูล
วิธีแก้ปัญหา : เมื่อมีการแจ้งซ่อมทางโทรศัพท์ต้องดาเนินการจดบันทึกการรับเรื่องแจ้ง
ซ่อม แล้วทาการบันทึกรายละเอียดการแจ้งซ่อมผ่านเว็บไซต์อีกครั้ง เพื่อนับจานวนสถิติการให้บริการ
ข้อเสนอแนะ : เมื่อมีผู้ขอรับบริการโทรมาขอรับบริการจะร้องขอให้ผู้แจ้งขอรับบริการซ่อม
เข้าไปกรอกข้อมูลแจ้งซ่อมผ่านทางเว็บไซต์ด้วย
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้น
กรณีโทรศัพท์เสียนั้นสามารถตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นก่อนว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นสาย
ซ๊อต สายขาด หรือไม่ได้ต่อเครื่อง ซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบได้ผ่านทาง เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล
โดยใช้คาสั่ง EC01 ดังภาพโดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 3.6 แสดงการตรวจเช็คโทรศัพท์ผ่านหัวโทรศัพท์แบบดิจิตอล
ตัวเลขชุดที่ 1 (2843) : หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการตรวจสอบ
ตัวเลขชุดที่ 2 (00) : ระบบโทรศัพท์
00 หมายถึงระบบอนาล็อก
01 หมายถึงระบบดิจิตอล
ตัวเลขชุดที่ 3 (01) : สถานะเครื่องโทรศัพท์
00 หมายถึงไม่ได้ต่อเครื่อง
01 หมายถึงต่อเครื่องอยู่
02 หมายถึงสายซ๊อต
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03 หมายถึงสายลงกราวด์
04 หมายถึงไม่ได้ต่อการ์ด
ตัวเลขชุดที่ 4 (01) : สถานะสาย
00 หมายถึงปกติ
01 หมายถึงวางสายไม่สนิด
ปัญหา
: การตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้นจาเป็นต้องใช้เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล
วิธีแก้ปัญหา : หาเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลมาใช้งานเพื่อตรวจสอบอาการเสียเบื้องต้น
ข้อเสนอแนะ : เมื่อได้การแจ้งซ่อมทุกครั้งควรตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเพื่อประเมินอาการ
เสีย เพื่อความรวดเร็วในการซ่อม
ขั้นตอนที่ 3 ประสานงานกับผู้ขอรับบริการในการเข้าดาเนินการซ่อม
ในการประสานงานกับผู้ขอรับบริการในการเข้าดาเนินการซ่อม เช่น สถานที่ ที่ต้องการ
ติดตั้งและซ่อมบารุง เวลาที่ต้องการให้ซ่อมบารุง ซึ่งสามารถประสานงานการซ่อมบารุงได้หลากหลาย
วิธีที่สะดวก เช่น การโทรประสานงาน การแจ้งผ่าน Messenger หรือ Line เป็นต้น

ภาพที่ 3.7 แสดงการประสานงานโดยนัดหมายก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ปัญหา
: บางครั้งเมื่อนัดหมายแล้วเวลาเข้าปฏิบัติงานจริงอาจไม่เจอผู้ขอรับบริการ
วิธีแก้ปัญหา : เมื่อเข้าปฏิบัติงานไม่เจอต้องโทรศัพท์เพื่อประสานงานโดยตรงอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ : การนัดหมายหากผู้ขอรับบริการไม่สะดวกอาจแจ้งเลื่อยนัดได้ และเมื่อผู้
ขอรับบริการพร้อมที่จะให้เข้าดาเนินการซ่อมก็สามารถแจ้งยืนยันทางโทรศัพท์อีกครั้ง
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ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการเข้าซ่อมบารุงหรือติดตั้งระบบโทรศัพท์
เมื่อมีการประสานงานเพื่อนัดหมายการเข้าซ่อมบารุงระบบโทรศัพท์ตามเวลา และสถานที่
ที่ผู้ขอรับบริการแจ้ง หากมีวัสดุหรืออุปกรณ์เสียต้องทาการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อดาเนินการเปลี่ยน และติดตั้งใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การซ่อมบารุง ซึ่งระยะเวลาการซ่อมบารุงจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ขอรับบริการจะสามารถจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมบารุง เพื่อซ่อมบารุง

ภาพที่ 3.8 แสดงการดาเนินการเข้าติดตั้งโทรศัพท์จากชุมสายย่อยไปอาคารกองพัฒนานักศึกษา
ปัญหา
ไฟฟ้ารั่วได้

1. การเดินสายโทรศัพท์ภายนอกต้องเดินเชื่อมต่อกับเสาไฟฟ้าซึ่งอาจเกิด
2. หากมีอุปกรณ์ชารุด หรือต้องใช้วัสดุในการซ่อมบารุงต้องใชเวลาในการ

จัดซื้อ
วิธีแก้ปัญหา 1. หลีกเลียงการเดินสายบนเสาไฟฟ้าเมื่อมีฝนตก หรือเสาไฟฟ้าเปียก
2. ในกรณีต้องใช้งานเร่งด่วนหากงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีวัสดุ หรืออุปกรณ์อยู่ สามารถให้ใช้งานแล้วให้ผู้ขอรับบริการจัดซื้อมาทดแทน
ข้อเสนอแนะ 1. หากฝนตก หรือเสาไฟฟ้าเปียกต้องเลื่อยเวลาการติดตั้ง หรือซ่อมบารุง
ออกไปก่อน เพื่อความปลอดภัย
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ขั้นตอนที่ 5 ทดสอบการทางาน
เมื่อทาการซ่อมบารุงและติดตั้งเสร็จทุกครั้งหากยังมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องให้ดาเนินการ
แก้ไขให้ แล้ ว เสร็ จ ก่ อ นส่ ง มอบงานโดยการทดสอบการโทรออก และทดสอบการโทรเข้ าเพื่ อ หา
ข้อบกพร่อง เช่น มีสัญญาณรบกวนขณะสนทนา หรือเสียงขาด ๆ หาย ๆ

ภาพที่ 3.9 การต่อกันฟ้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันฟ้าฝ่า

ภาพที่ 3.10 การต่อกราวด์เครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน
ปัญหา
: บางครั้งการเดินสายโทรศัพท์ภายนอกเมื่อฝนตกการรับสัญญาณรบกวนจะมี
มากกว่าปกติ
วิธีแก้ปัญหา : ต้องต่อกราวด์เครื่องโทรศัพท์ลงดินเพื่อลดสัญญาณรบกวน
ข้อเสนอแนะ : หากอาคารไม่มีกราวด์ของอาคารอาจต่อเข้ากับโครงสร้างอาคารเนื่องจาก
โครงสร้างอาคารส่วนใหญ่จะต่อถึงดิน
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ขั้นตอนที่ 6 ส่งมอบงาน
ดาเนินการส่งมอบงานซ่อมบารุงพร้อมอธิบายสาเหตุของอาการเสียและการซ่อมบารุงให้ผู้
ขอรับบริการทราบ เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบถึงปัญหาและหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการเสียจากสาเหตุ
เดิม ๆ ที่สามารถป้องกันได้ โดยก่อนส่งมอบงานต้องเก็บสายให้เป็นระเบียบ สวยงามก่อนการส่งมอบ
งานทุกครั้ง หากมีรางให้เก็บสายโทรศัพท์เข้าร้างสาย หากไม่มีใช้อุปกรณ์พันเก็บสายให้เรียบร้อย

ภาพที่ 3.10 แสดงการเก็บสายโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
ปัญหา
: บางครั้งผู้ขอรับบริการไม่มีอุปกรณ์เก็บสายหรือรางสาหรับเก็บสาย
วิธีแก้ปัญหา : ใช้เทปพันสายไฟพันเก็บสายแทนหรือใช้เทปกาวปิดทดแทนการใช้งาน
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี
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ขั้นตอนที่ 7 แจ้งผลการดาเนินงานแก่หัวหน้างานทราบ
เมื่อดาเนินติดตั้ง ซ่อมบารุงระบบโทรศัพท์แล้วเสร็จ ต้องแจ้งต่อหัวหน้างานทราบถึงการ
ปฏิบัติงานว่าดาเนินการสาเร็จหรือไม่หรือต้องรอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือซ่อมไม่ได้เพราะอะไร เพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาให้ผู้ขอรับบริการใช้งาน เช่น หากอาการเสียเกิดจากการ์ดเสีย ไม่สามารถซ่อมเพื่อ
ใช้งานต่อได้ เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์สับเปลี่ยนใช้งานทดแทน เนื่องจากอายุการใช้งานตู้สาขาโทรศัพท์มี
อายุการใช้งานมาก กว่า 15 ปี จึงไม่มีการผลิตอะไหล่สาหรับใช้งานทดแทนของเก่าได้ ต้องเปลี่ยนการ
ใช้งานมาเป็นระบบโทรศัพท์ VoIP Phone ที่ทางสานักวิทยบริการได้จัดหามาทดแทนระบบโทรศัพท์
อนาล็อกแบบเก่า

ภาพที่ 3.11 แสดงการแจ้งหัวหน้างานทราบถึงการปฏิบัติงานว่าดาเนินการสาเร็จ
ปัญหา
: บางครั้งหัวหน้างานติดภารกิจ ไม่สามารถแจ้งได้เมื่อเสร็จจากการซ่อมบารุง
วิธีแก้ปัญหา : แจ้งผลการปฏิบัติงานผ่านทางโซเซียวมีเดีย เช่น Messenger ของกลุ่มงาน
แทน หรือ Line กลุ่มงานบริการคอมพิวเตอร์
ข้อเสนอแนะ : ต้องแจ้งผลการดาเนินงานทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จสิ้นเพื่อป้องกันการ
หลงลืมการติดตามงานซ่อมบารุง
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ขั้นตอนที่ 8 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
เมื่อดาเนินการซ่อมบารุงแล้วเสร็จ แจ้งหัวหน้างานทราบ แล้วต้องทาการบันทึกผลการซ่อม
บารุงผ่านทางระบบแจ้งซ่อมและแบบฟอร์มแจ้งซ่อมถึงอาการเสีย สาเหตุของการเสีย และการแก้ไข
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปิดงานซ่อมบารุงที่สมบูรณ์ ของแต่ละงานซ่อมบารุง ซึ่งระบบบันทึก
ผลการปฏิบัติงานจะเก็บสถิติการซ่อมบารุงแยกประเภทการซ่อมบารุงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ งาน
ซ่ อ มบ ารุ ง คอมพิ ว เตอร์ งานซ่ อ มบ ารุ ง ระบบเครื อ ข่ า ยโทรศั พ ท์ งานซ่ อ มบ ารุ ง ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และงานซ่อมบารุงกล้องวงจรปิด

ภาพที่ 3.12 แสดงตัวอย่างการบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านทางระบบแจ้งซ่อม

ภาพที่ 3.13 แสดงตัวอย่างการปิดการซ่อม
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ปัญหา
: บางครั้งอาจลืมปิดงานซ่อมหากวันไหนมีงานซ่อมบารุงหลายงาน
วิธีแก้ปัญหา : ตรวจเช็คงานทุกวันก่อนเลิกงานทุกครั้ง เพื่อให้รับทราบจานวนงานที่ค้าง
และวางแผนการดาเนินงานในวันถัดไป
ข้อเสนอแนะ : หลังจากปฏิบัติงานเสร็จควรบันทึกการแจ้งซ่อมทันที เมื่อกลับถึงห้อง
ปฏิบัติงาน เพื่อลดการลืมบันทึกการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 9 จัดทาสถิติการซ่อมบารุง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในแต่ละเดือนต้องมีการประชุมงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้อง
จาทาสถิติการซ่อมบารุง และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อนาเข้าชีแจงผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเดือน พร้อมแจ้งปัญหา และอุปสรรคให้หัวหน้างานทราบ และนาข้อมูลนาเสนอ
ผู้อานวยการสานักฯ ทราบเมื่อมีการประชุม กบ.สานักฯ ในเดือนถัดไป

ภาพที่ 3.14 แสดงตัวอย่างข้อมูลสถิติการซ่อมบารุง

ภาพที่ 3.15 แสดงตัวอย่างความพึงพอใจหลังการซ่อมบารุง
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ปัญหา
: เมื่อเสร็จงานผู้ขอรับบริการของแต่ละหน่วยงานที่แจ้งไม่อยู่จึงไม่สามารถ
ประเมินความพึงพอใจได้
วิธีแก้ปัญหา : ส่งแบบฟอร์มการประเมินออนไลน์ให้ประเมินภายหลัง เช่นส่งแบบฟอร์ม
การประเมินออนไลน์ให้ผู้รับบริการประเมินผ่านทาง โปรแกรม Messenger หรือ Line เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ : ไม่มี
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ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล
Audomsak Phuphimon
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ

สถานที่ทางานปัจจุบัน งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ (056)717100 ต่อ 2843
E-Mail
udomsak.p@pcru.ac.th
ประวัติการศึกษา
2541
2544
2546

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชิพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์

