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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์) นี้ จัดท าขึ้น
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้นตอน การก าหนดหัวข้อ/รับหัวข้อการขอเพ่ิม
ข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ การเลือกการปรับปรุง / พัฒนาเว็บไซต์ การตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
ของข้อมูล การจัดเตรียมไฟล์ประกอบส าหรับเนื้อหาเว็บไซต์ การเพ่ิมข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ การตรวจสอบ
ความถูกต้องหลังการปรับปรุงแลพัฒนาเว็บไซต์ การออกแบระบบโครงสร้างเว็บไซต์ การปรับโครงสร้างระบบ
เว็บไซต์ การตรวจสอบความถูกต้องของระบบเว็บไซต์ ของคณะวิทยาการจัดการ ให้สามารถน ากระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์) ไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์) 
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 1 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การปรับปรุง
และพัฒนาเว็บไซต์) ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์) ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนกำร   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่
ขั้นตอน การก าหนดหัวข้อ / รับหัวข้อการขอเพ่ิมข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต์ การเลือกการปรับปรุง / 
พัฒนาเว็บไซต์ การตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูล การจัดเตรียม File ประกอบ
ส าหรับเนื้อหาเว็บไซต์ การออกแบบระบบโครงสร้างเว็บไซต์ การปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ การ
ตรวจสอบความถูกต้องของระบบเว็บไซต์ 
   
3. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

Website หรือ เว็บไซต์ หมายถึง สื่อน าเสนอข้อมูลบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถ
เข้าชมสื่อชนิดนี้ได้ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยเว็บไซต์มีลักษณะเป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศของ
องค์ ก รห รื อห น่ วย งาน  ซึ่ งปั จ จุ บั น เป็ น ห นึ่ งสื่ อ ป ระช าสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รห น่ วย งาน  คื อ 
www.fms.ssru.ac.th (เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

Social ในที่นี้จะหมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง  
โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

Media หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น 
Social Media หมายถึง สื่อข้อมูล สารสนเทศ ภาพ มัลติมี เดีย หรือสื่อดิจิทัล สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ ใช้ช่องทางการติดต่อแบบสามารถโต้ตอบหรือแบ่งปันสื่อร่วมกันผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปสามารถสื่อสาร น าเสนอ แบ่งปัน
และเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณะโดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล๊ปท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ตโฟน 
ท าให้เกิดเครือข่ายสังคมขึ้นจากการติดต่อร่วมกันของบุคคลทั่วโลก 
 กำรปรับปรุงและกำรพัฒนำเว็บไซต์ หมายถึง เป็นการเพ่ิมข้อมูล ข่าว ประกาศ โดยจะ
ประกอบด้วยเนื้อหาและภาพประกอบ น าขึ้นสู่เว็บไซต์ อีกทั้งการเพ่ิมข้อมูล ข่าวสาร หรือประกาศ 
จะต้องมีการอัปเดตให้ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
 กิจกรรมตำมแผนกำรปรับปรุงเว็บไซต์ หมายถึง กิจกรรมที่ต้องด าเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย 
  1.  มีการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ 
  2.  มี Content ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 
  3.  มีการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
  4.  มีการให้บริการ Download ข้อมูล 
  5.  มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง Social Media 
  6.  มีลิ้งค์เชื่อมโยงกับไปยังหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 เกณฑ์ระดับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การพิจารณาจากระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ โดยจะต้องบรรลุตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับที่ 5 ตามแผนปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศจากการด าเนินงานตามข้ันตอนในแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 มีคณะท างานการปรับปรุงเว็บไซต์ และมีแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ โดยต้องมี
กิจกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 ระดับ 2 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 50 และบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมน้อยกว่าร้อยละ 50 
 ระดับ 3 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 51 – 75 และบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมร้อยละ 50 – 65 
 ระดับ 4 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 76 – 99 และบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมร้อยละ 66 – 80 
 ระดับ 5 มีการด าเนินงานของกิจกรรมตามแผนได้ร้อยละ 100 และบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80 
  
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

(1) คณบด ี
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ (การ
ปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ไซต)์ คณะวิทยาการจัดการ 
2. พิจารณาแนวทางและคู่มือกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การ
ปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ไซต)์ คณะวิทยาการจัดการ 
3. พิจารณาวางแผน ก ากบั สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรคของกระบวนการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (การปรบัปรุงและพฒันาเว็บไซต์) คณะวทิยาการ
จัดการ ให้เป็นไปได้ด้วยด ี
4. ติดตามและประเมินผลกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การ
ปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ไซต)์ คณะวิทยาการจัดการ 

(2) รองคณบดี 1. พิจารณาวางแผน ก ากบั สั่งการ แก้ปัญหา อุปสรรค ให้กระบวนการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (การปรบัปรุงและพฒันาเว็บไซต์) คณะวทิยาการ
จัดการ เป็นไปไดด้้วยด ี
2. น าแผนมาสู่การปฏิบัติตามกระบวนงาน โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (การปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต)์ คณะวิทยาการจดัการเป็น
แนวทางเพื่อให้บรรลุตัวชี้วดั 
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและกิจกรรม ให้ค าปรึกษาใน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้คณบดีพิจารณา 

(3) หัวหน้าส านักงาน 1. ก าหนดแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (การปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต)์ คณะวิทยาการจดัการ เพื่อ
เสนอให้ผู้บริหารพิจารณา 
2. รับผิดชอบในการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ปฏิบัติตาม
กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ (การปรับปรุงและพฒันาเวบ็ไซต์) 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

ผู้รับผิดชอบ บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
คณะวิทยาการจัดการ 
3. ติดตามผลกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ (การปรบัปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต)์ คณะวิทยาการจัดการเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด 

(4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1. ปฏิบัติงานตามกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การปรับปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต)์ คณะวิทยาการจัดการ 
2. ประสานงาน ติดตามกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้กระบวนการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (การปรบัปรุงและพฒันาเว็บไซต์) คณะวทิยาการ
จัดการ ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุตัวผลตามแผนปฏิบัติ
งานดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
3. จัดท ารายงานผลกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ (การปรบัปรุงและ
พัฒนาเว็บไซต)์ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมรายงานให้ผูบ้ริหารรับทราบ 

 
5. ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผูร้ับบรกิำร/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ควำมร่วมมือ ควำมต้องกำร 

ผู้ส่งมอบ : คณะ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ  

ผู้รบับรกิำร : นักศึกษา/บุคลาการ/อาจารย์ ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง รวดเร็ว มีความเป็นปัจจุบัน 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : นักศึกษา/บุคลาการ/อาจารย์/ 
บุคคลภายนอกผู้ใช้งานเว็บไซต์ 

ได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้อง รวดเร็ว มีความเป็นปัจจุบัน 

คูค่วำมร่วมมือ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและให้ค าปรึกษา 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
     พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

 
6. ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 
  

ข้อก ำหนดที่ส ำคญั  ที่มำของข้อก ำหนดทีส่ ำคญั 

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง กฎหมำย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผูร้ับ 
บรกิำร 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คูค่วำมร่วมมือ 

การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง 
ๆ ของ Social Media ที่ทันสมัย
ในการสร้างภาพลักษณ์ 

     

 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

7. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  7.1 กระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
     

(ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนเดิม) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 7.1.2 ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  
 

(ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

7.2 วิธกีำรปฏิบัติงำนทีม่คีุณภำพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 

 
  

 
 

วิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณภำพ (QWI) 
กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

ค ำจ ำกัดควำม 
          การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ หมายถึง เป็นการเพิ่มข้อมูล ข่าว ประกาศ โดยจะประกอบด้วยเนื้อหาและ
ภาพประกอบ น าขึ้นสู่เว็บไซต์ อีกทั้งการเพิ่มข้อมูล ข่าวสาร หรือประกาศ จะต้องมีการอัปเดตให้ทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นปัจจบุันอยา่งสม่ าเสมอ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

ก าหนดหัวข้อ/รับหัวข้อการเพ่ิมข้อมูล
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ 

3 นาที 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ FM-07/02(02) 

การเลือกการปรับปรุง / พัฒนาเว็บไซต์ 2 นาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ FM-07/02(02) 
การตรวจสอบความถูกต้องและ
เหมาะสมของข้อมูล 

10 นาที 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ FM-07/02(02) 

การจัดเตรียมไฟล์ประกอบส าหรับ
เนื้อหาเว็บไซต์ 

5 นาที 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ FM-07/02(02) 

การเพ่ิมข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ 5 นาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ FM-07/02(02) 
การตรวจสอบความถูกต้องหลังการ
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 

25 นาที 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ FM-07/02(02) 

การออกแบบระบบโครงสร้างเว็บไซต์ 10 นาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ FM-07/02(02) 
การปรับโครงสร้างระบบเว็บไซต์ 5 นาที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ FM-07/02(02) 
การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
เว็บไซต์ 

3 นาที 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ FM-07/02(02) 

 

 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-07/02(02) แบบฟอร์มการแจ้งความจ านงน าข้อมูลขึ้นสู่เว็บไซต์ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 7.4 เอกสำรอ้ำงอิง 
  1. กรอบภาระงานและกรอบอัตราก าลัง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ 
  2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
 



 

 7 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

8. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 ระดับความส าเร็จความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์  ระดับ  5 
 
9. ระบบติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (การปรับปรุงและพัฒนา
เว็บไซต์) นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการด าเนนิงานของ 
กระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าส านักงาน รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปและนักวชิาการ
คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปและนักวชิาการ
คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปและนักวชิาการ
คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ มีนาคม, กันยายน หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปและนักวชิาการ
คอมพิวเตอร์ 

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป หัวหน้าส านักงาน รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
 
 

 
 



 

 8 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก 

 
 
 
 
 



 

 9 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 
 
 
 

 

 
ภำคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 10 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 
 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 11 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

คณะผู้จัดท ำ 

คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

2. อาจารย์ปิติมนัส บันลือ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

3. นางสาวจิณห์จุฑา ศรีเหรา หัวหน้าส านักงานคณบดี  

4. นางสาวภคพร เดชอนันต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  

5. นายกฤษณ์ปกรณ์  บุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

6. นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ นักประชาสัมพันธ์  

7. นายวรเชษฐ์ เอ่ียมมั่น นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

8. นางสาวสุพัสวี โมรากุล บุคลากร   

9. นางสาวอริสรา สงเคราะห์ เลขาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
  



 

 14 คู่มือปฏิบัติงำนกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ (กำรปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์) 

 

  

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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