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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ ระบบการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขั้นตอน ขบวนการที่ดีในการให้บริการด้าน
ระบบยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงการท างานวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติใหม่ พัฒนา
ให้การท างานเป็นมืออาชีพและ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

 1.3 เพ่ือท าให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้และในการจัดเก็บข้อมูลการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2. ขอบเขต 
 2.1 มีข้ันตอนการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 2.2 มีแบบฟอร์มการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 2.3 สามารถตรวจสอบการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 
3. ค าจ ากัดความ 
 อธิการบดี คือ หัวหน้าผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และแม่สอด 

ผู้อ านวยการส านักงาน คือ ผู้บริหารส านักมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ผู้ควบคุมดูแลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คือ เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับมอบหมายให้ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ ตรวจเช็ค แก้ไชปัญหาต่างๆ 
ผู้รับบริการ คือ ข้าราชการ คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มาขอ

ใช้บริการ 
มหาวิทยาลัย  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 อธิการบดี : อนุมัติการการปฏิบัติงาน 
 ผู้อ านวยการส านัก : ก ากับดูแล และอนุญาต 
 หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผู้ควบคุมดูแลการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ : ดูแลควบคุมจัดการห้องปฏิบัติการ งานขอใช้บริการยืม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การเข้าใช้งาน (กรณีห้องปฏิบัติการว่าง) ตรวจสอบอุปกรณ์ ประสานงานแก้ไข้ปัญหา 
ซ่อมแซม ติดตั้งซอร์ฟแวร์ ระบบปฏิบัติการการ และงานเครือข่ายภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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5. การตรวจเอกสาร 
 5.1 ข้อเขียนทุกตอนมีความเก่ียวข้องกับปัญหาคู่มือ 

5.2 ข้อเขียนแต่ละตอนมีจุดมุ่งหมายว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร มิใช่เพียงเสนอให้ผู้อ่านมีความรู้ 
5.3 ข้อเขียนเสนอภาพรวมกว้างๆตะล่อมไปสู่การสร้างกรอบความคิดการคู่มือ 
5.4 แต่ละตอนมีการสรุปด้วยถ้อยค าหรือความคิดของคู่มือ 
5.5 ส่วนที่เป็นรายงานการคู่มือ มีการสรุปย่อ รายงานการคู่มือแต่ละเรื่อง น าเสนอทั้งปัญหา 

วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด วิธีด าเนินการคู่มือ และข้อค้นพบ และต้องมีการสังเคราะห์งานคู่มือทุกเรื่องที่
น าเสนอ ในแต่ละตอน มิใช่น าเสนอเฉพาะแต่สรุปสาระงานงานคู่มือแต่ละเรื่อง 

5.6 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อยของเอกสาร แล้วน าแนวคิดท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ 
5.7 การเสนอรายงานทั้งหมดมีใจความถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับ ไม่ล าเอียง และมิใช่การลอกข้อความ 

แต่เป็นการเสนอข้อความที่คู่ขนาน หรือการถอดความ  
5.8 มีหลักฐานอ้างอิงสนับสนุนกรอบความคิด และสมมติฐานของคู่มือ 
5.9 มีการสรุปแนวคิด วิธีการใหม่ๆจากรายงานมาใช้ในคู่มือ 
5.10 แสดงความเกี่ยวข้องระหว่างคู่มือกับงานวิจัยในอดีต 
5.11 รูปแบบการน าเสนอถูกต้องตามหลักภาษาและหลักการเขียนเอกสารวิชาการ 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
  
ล าดับที่ ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิงาน 

(Work Flow) 
ขั้นตอน/วิธีการด าเนินงาน ระยะเวลา 

ด าเนินการ 

1  
 

 

 -การขอยืมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 
(แจ้งเรื่องล่วงหน้า 3 วันและตามความ
เหมาะสม) 

1 นาที 

2 ผู้ขอใช้บริการ 
 
 

 -ผู้ขอใช้บริการกรอกรายละเอียดในใบ 
“แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์
ใช้ภายในมหาวิทยาลัยฯ” 

-ส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 

5 นาที 

3 เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

 
 

 -ตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์และ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติม 

-ลงรับเอาสารในทะเบียนคุม 

-ส่งเอกสารให้กับหัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 นาที 

4 หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

-ตรวจสอบเอกสาร และมอบหมายงาน
(อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ) ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการต่อ 

30 นาที/
(กรณีไม่ติด

ภารกิจ) 
5 เจ้าหน้าที่

คอมพิวเตอร์ 
 

 -ตรวจสอบรายละเอียดจากเอกสาร 

-เช็ครายละเอียดอุปกรณ์ 
-ด าเนินการให้ยืมอุปกรณ์ 
 
 

10 นาที 
 

6 ผู้ขอใช้บริการ 
 

 
 
 

 

-ผู้ขอใช้บริการน าอุปกรณ์ไปใช้งานได้ ตามเวลาที่
ใช้งานของ

ผู้ใช้ 
7 ผู้ขอใช้บริการ 

 

 
 
 
 

-ส่งคืนครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ต่อ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
-เซ็นส่งคืนลงในเอกสาร 

5 นาที 

8 เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 

-ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ยืม(ปกติหรือช ารุด) 
ถ้าช ารุดแจ้งต่อหัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-เซ็นรับเอกสารแล้วเก็บเข้าทะเบียนคุม 
 

 

5 นาที 

9   
 
 
 
 

  

กรอกค าขอ 

ลงรับ
เอกสาร 

และรับ

ตรวจสอบ/มอบงาน 

 

ด าเนิน
การ 

น าไปใชง้าน 

 

ส่งคืนอุปกรณ์ 

 

ตรวจสอบ/
เก็บอุปกรณ์ 

 



7. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 
ผู้รับบริการ 

1.ผู้รับบริการแจ้งขอใช้บริการ หรือขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ 
2.เมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จน ามาส่งคืนให้ครบถ้วน 

เจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ 
1.ให้ผู้ขอใช้บริการกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ 
2.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ผู้ขอใช้บริการต้องการว่ามี หรือไม่ ถ้ามีให้ด าเนินการต่อ 
3.น าแบบฟอร์มเสนอหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ (อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการต่อไป 
4.ตรวจสอบอุปกรณ์อีกครั้งก่อนส่งมอบให้ผู้ขอรับบริการ 
5.ผู้ขอรับบริการส่องมอบอุปกรณ์คืน 
6.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ (เพ่ือตรวจสอบอุปกรณ์ว่าช ารุดหรือไม่ ถ้าช ารุดให้แจ้งกับผู้ขอรับบริการ
แล้วแจ้งต่อหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ) ไม่ช ารุดให้รับอุปกรณ์คืนได้ 
7.จบการกระบวนการ 
 

8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการ เช่น การแต่งกายสุภาพ การทักทายพูดจาอ่อนน้อย และ
การรับโทรศัพท์ การให้ข้อมูลต่างๆ หรือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ในองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานใด 
หรอืควรศึกษาเอกสารหรือองค์ความรู้เพ่ิมเติม 
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 1. เริ่มต้นจากการจัดท านโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ คู่มือคุณภาพก่อน จากนั้นจึงจัดท า
ระเบียบปฏิบัติงานตามล าดับ 

2. เริ่มต้นจากการจัดท าเอกสารระบบคุณภาพทุกระบบไปพร้อมๆ กัน ทั้งคู่มือคุณภาพระเบียบปฏิบัติงาน
ตามล าดับ 

3. เริ่มต้นจากการจัดระเบียบปฏิบัติงานก่อน จากนั้นจึงจัดท าคู่มือคุณภาพ ซึ่งเป็นเอกสารระบบคุณภาพล าดับ
สูงในภายหลัง 
 
10. ระบบติดตามประเมินผล 
 ประเด็นการประเมิน 
 ความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด   มีจ านวน 6 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรห้องเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ 
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการของห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบุคลากรของห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านสถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านสื่อสารกับผู้ใช้บริการ การบริการห้องเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิลผล 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ  แบบระดับความพึงพอใจ  5 ระดับ ได้แก่ พอใจ ค่อนข้างพอใจ 
เฉยๆ ไม่ค่อยพอใจ ไม่พอใจ   
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การเก็บข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลจากบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด และบุคคลทั่วไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ค่าความถ่ี ค่าร้อยละของแบบประเมินสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมิน โดยก าหนดเกณฑ์ ในการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง น้อยที่สุด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พอใจ            ได้คะแนนเท่ากับ    5   
ค่อนข้างพอใจ  ได้คะแนนเท่ากับ  4  
เฉย             ได้คะแนนเท่ากับ  3 
ไม่ค่อยพอใจ  ได้คะแนนเท่ากับ  2  
ไม่พอใจ  ได้คะแนนเท่ากับ  1 

 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 -แบบฟอร์มการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 -บัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรที่ออกจากทางราชการ 
 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยืมคืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด โดยขอให้แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มไว้ในภาคผนวก 
 
 
 
 
  



13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ ความเสี่ยงส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา/ ลดความเสี่ยง 
1 ขอยืมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ผู้ใช้บริการไม่มาแจ้งขอใช้บริการตามเวลาที่ก าหนด ท าให้จัดอุปกรณ์

ไม่ได้ตามที่ต้องการ 
 

ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอใช้บริการ 

 
 
 
 
 



14. บรรณานุกรม 
Miss raya ชยกร kongkhao เว็บไซต์ https://www.gotoknow.org/posts/400901 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

แบบฟอร์มขอยืนครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ใช้ภายในมหาวิทยาลัย 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

 

เรียน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ข้าพเจ้า........................................................................................................ ต าแหน่ง.................................................................................... 
หน่วยงาน.............................................................................................................. ขอยืนครุภัณฑ์ ดังรายการขา้งล่างนี้ จ านวน.........................รายการ 
เพื่อน าไปใช้....................................................................................................................................................................................................................... 
ณ................................................................................ ในวันที่................................................... ตั้งแต่เวลา........................ น. ถึง.............................. น. 
เวลารับครุภัณฑ์....................................... น. ซึ่งมีรายการครุภัณฑ์ ดังนี้ 
เลขที ่ รหัสครุภัณฑ ์ รายการและรายละเอียด จ านวน หน่วย หมายเหต ุ

      
      
      
      
      
      
      
 

สภาพครุภัณฑ์ในวันที่ยืน 
  สภาพใช้งานได้ตามปกติ 
  สภาพไม่เรียบร้อย ดังนี้
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................
. 
 ก าหนดส่งคืนภายใน วันที่......................................................... เวลา................................. น. และข้าพเจา้ขอรับผิดชอบสิ่งของที่ขอยืมไป 
หากช ารุดเสียหาย หรือ สูญหาย ขา้พเจา้ยินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ 
  

ลงชื่อ.............................................. ผู้จ่าย    ลงชื่อ............................................... ผู้ขอยืม 
      (.............................................)           (..............................................) 
ต าแหน่ง..................................................    ต าแหน่ง...................................................... 
วันที่................................................     วันที่................................................. 
   ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน          ความเห็นผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
 เห็นควรอนุมัติ  ไม่เห็นควรอนุมัติ     อนุมัติ  ไม่อนุมัติ 
ลงชื่อ..............................................     ลงชื่อ...............................................  
      (.............................................)           (..............................................) 
ต าแหน่ง..................................................    ต าแหน่ง...................................................... 
วันที่................................................     วันที่................................................. 
 

บันทึกของเจ้าหนา้ที่รับคืน 
 ได้รับพัสดุ/ครุภัณฑ์คืน เมื่อวันที่............../....................../................ 
 ครบ       ไม่ครบ สิ่งที่ยังไม่ได้รับคืน คือ
......................................................................... 
 สภาพเรียบร้อย      สภาพไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
........................................................................... 
           และจะด าเนินการ
........................................................................................... 
 
ลงชื่อผู้คืน...............................................................   ลงชื่อผู้รับคืน................................................................. 
           (..................................................................)                             (................................................................) 
 ................../........................../....................       ................../........................../.................... 
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ภาคผนวก ข. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการยืมคืนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

ตอนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     (กรุณาท าเครื่องหมาย       หน้าข้อความต่อไปนี้) 
1. เพศ   ชาย     หญิง       
2. สถานภาพ  นักศึกษา    อาจารย์  
   เจ้าหน้าที ่    อ่ืน ๆ .......................... 
3. คณะ   ครุศาสตร์   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   วิทยาการจัดการ  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ตอนที่  2  ความพึงพอใจในการให้บริการ      

 
ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1.  ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่      
      1.1   ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน      
      1.2   ให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว      
      1.3   ดูแลเอาใจใส่  กระตือรือร้น พร้อมให้บริการ       
      1.4   ให้บริการด้วยความสุภาพ   เป็นมิตร      
      1.5   การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย      
2.    ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ       
       2.1  ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม      
       2.2  ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม      
       2.3  การติดต่อประสานงานมีความสะดวก รวดเร็ว      
       2.4  มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการให้บริการ      
       2.5  มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน        
3.   ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      
      3.1   มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้บริการเพียงพอ      
      3.2   อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความทันสมัย       
      3.3   อุปกรณ์และซอฟต์แวร์พร้อมที่จะให้บริการ      
      3.4   มีการให้ค าปรึกษาถึงปัญหาการใช้งานอุปกร์คอมพิวเตอร์      
4.  ความพึงพอใจในภาพรวม      
 

สิ่งที่ควรปรับปรุง 
.................................................................................................................................................... .......................... 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................. ................................................................................. 

 
 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบงาน  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
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ภาคผนวก ค.     ประวัติของผู้จัดท า 
 

 
 
 
 
 
 

 
ประวัติผู้เขียน 

 

ชื่อ นายสุรศักดิ์  วังวงษ์ 
ที่อยู่ 77 หมู่ 15  ต าบลช่องแคบ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 63160 
อีเมล์ asunmaya@hotmail.com 
โทร. 089-7089008 
ประวัติการศึกษา 

- ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอรุณเมธา 
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 

ประวัติการท างาน 
- เคยท างานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 
- ปัจจุบันท างานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  

ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:asunmaya@hotmail.com

