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 เอกสารฉบับนี้เป/นคู2มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำเสนอขั้นตอนและรายละเอียดของการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป/นลายลักษณKอักษร เพื่อถ2ายทอดกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และใชNเป/น

แนวทางสำหรับบรรณารักษ K งานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ทั้งผูNปฏิบัติงานเดิม ผูNปฏิบัติงานใหม2 ตลอดจนผูNบริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวขNองใหNไดNรับ ความสะดวก รวดเร็ว

ในการคNนควNา และใหNผูNปฏิบัติงานสามารถใชNเป/นคู2มือปฏิบัติงานไดNอย2างถูกตNอง ทั้งยังอำนวยความสะดวกใหN

บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดNในกรณีติดภารกิจ หรือมีการปรับเปลี ่ยนหนNาที ่ความรับผิดชอบ 

ก2อใหNเกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย2างเป/นระบบ และตอบสนองความตNองการของผูNใชNบริการไดNอย2างมี

ประสิทธิภาพ 

 หากผูNใชNเอกสารฉบับนี้มีขNอเสนอแนะที่เป/นประโยชนKขอไดNโปรดแจNงไดNที ่งานบริการสารสนเทศ  
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คู#มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1. วัตถุประสงคD 

1.1. เพื่อให+สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมข้ัีนตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการออกแบบ

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน เปJนลายลักษณMอักษร แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอน
การปฏิบัติงานของการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตPางๆ ของสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร+างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุPงไปสูPการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 

มปีระสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได+มาตรฐานเปJนไปตามเปYาหมาย ได+ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ 
และบรรลุข+อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 

1.2. เพื่อเปJนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถPายทอดให+กับผู+เข+ามาปฏิบัติงานใหมP พัฒนาให+การ

ทำงานเปJนมืออาชีพ และใช+ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพรPให+กับบุคคลภายนอก หรือผู+ใช+บริการ ให+สามารถเข+าใจและใช+ประโยชนMจากกระบวนการที่มี
อยูPเพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต+องการ 

1.3. เพื่อเปJนแนวทางให+ผู+ปฏิบัติงานในกระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถปฏิบัติงานได+อยPางมีประสิทธิภาพ สอดคล+องกับความต+องการของผู +ใช+บริการและเอื้อ
ประโยชนMตPอผู+ปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
2. ขอบเขต 
 คู Pมือการปฏิบัติงานนี ้ ครอบคลุมขั ้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังตPอไปน้ี  
2.1. ดูแลบํารุงรักษาและพัฒนาระบบห+องสมุดอัตโนมัติ  
2.2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรMแมPขPาย 

2.3. วิเคราะหMออกแบบและพัฒนาระบบงานและฐานข+อมูล  
2.4. จัดหาและสนับสนุนการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตM ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.6. เผยแพรPข+อมูลขPาวสารกิจกรรม และรายงานสถิติทรัพยากรสารสนเทศ 
2.7. สำรองข+อมูลระบบงาน และฐานข+อมูล  

เพื ่อใช+เปJนแนวทางในการปฏิบัติงานให+กับบุคลากรที ่ปฏิบัติงานออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
 



 (2) 

3. คำจำกัดความ 
 ระบบห+องสมุดอัตโนมัติ (Automatic Library System) หมายถึง โปรแกรมการจัดการระบบ

ห+องสมุด โดยใช+โปรแกรมระบบห+องสมุดอัตโนมัติในการทำงานจัดหาทรัพยากร การจัดหมวดหมูPและลง
รายการ บรกิารยืม-คืน และการสบืค+นข+อมูล (น้ำทิพยM วิภาวิน, 2548) เปJนการนำระบบคอมพิวเตอรMมาจดัการ
ดำเนินงานของห+องสมุด ในลักษณะที่เชื่อมโยงกันทุกงาน (Corbin, 1985) เปJนการจัดเก็บบรรณานุกรมของ

ห+องสมุดที่มีจำนวนมากลงในฐานข+อมูลขนาดใหญPโดยจัดเก็บข+อมูลงานตPางๆ ของห+องสมุดที่มีการทำงาน
เช่ือมโยงสัมพันธMกันเปJนระบบเดียวกัน (Cooper, 1996) 
 การจัดหมวดหมูP (Classification) หมายถึง การจัดการกับหนังสือที่มีอยูPในห+องสมุดอยPางหลากหลาย 

โดยจำแนก แยกแยะ หนังสือตามประเภท ทำการวิเคราะหMเนื้อหาและจัดระบบให+กับหนังสือแตPละประเภท
อยPางมีหลักเกณฑM กำหนดสัญลักษณMแทนเนื้อหาที่สื่อให+ผู+ใช+และผู+ปฏิบัติงานเข+าใจได+งPาย เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดเก็บและการเข+าถึงสารสนเทศที่ต+องการจากห+องสมุด (อรุณลักษณM ทุมมากรณM, 2548) 

 บริการสารสนเทศ (Infomation Service) หมายถึง ไมPได+จำกัดเพียงการใช+เทคโนโลยีสมัยใหมPเทPาน้ัน 
แตPเน+นที ่การบริการและการค+นหาสารสนเทศ เพื ่อนำมาใช+ประโยชนMได+อยPางมีประสิทธิภาพ กลPาวคือ 
สารสนเทศมีสPวนชPวยพัฒนาสังคม ถ+ามีการนำมาใช+ให+ถูกทาง ผู+ให+บริการสารสนเทศมีสPวนชPวยพัฒนาสังคม ถ+า

รู+จักชี้แนะแหลPงข+อมูลขPาวสารที่เหมาะสม คุณคPาของสารสนเทศอยูPที่การนำมาใช+ให+เกิดประโยชนM (น้ำทิพยM 
วิภาวิน, 2548) กระบวนการดำเนินงาน และกิจกรรมตPางๆ ที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดเตรียมสารสนเทศที่
มีคุณคPาให+กับผู+ใช+ เพื่อให+เกิดความสะดวกสบาย ในการเข+าถึงสารสนเทศตามที่ผู+ใช+ต+องการ รวมทั้งผู+รับบริการ

ได+รับสารสนเทศที่ถูกต+องครบถ+วนสมบูรณM ทันเวลา นPาเช่ือถือ มีความตPอเน่ือง และตรงกับความต+องการของ
ผู+ใช+มากที่สุด (สุวิทยM วงษMบุญมาก, 2557) 
 ระบบ (System) หมายถึง ชุดของสPวนประกอบยPอยที่มีการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdepend Parts) ซึ่ง

เชื ่อมโยงไปสู Pการบรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ Pงหมาย (Begeian, 1993) การรวมตัวส PวนประกอบยPอยๆ 
(Components) ในลักษณะที่เชื่อมโยงตPอกัน (Interconnected) หรือพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependent) 
เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคMอยPางใดอยPางหน่ึง (Koontz, Harold and Weihrich, Heinz, 1988) 

 วิเคราะหMระบบ (System Analysis) หมายถึง การวิเคราะหMองคMประกอบตPางๆ ที่อยูPในระบบวPามี
ลักษณะอยPางไร มีความเหมาะสมมากน+อยเพียงใด ควรลดหรือเพิม่องคMประกอบใดให+เหมาะสมกบัสภาพของ
ระบบที่เปJนอยูPในปäจจุบัน (Smith, 1993) 

 ออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การนำองคMประกอบตPางๆ ที่ได+วิเคราะหMหรือแยกแยะไว+ 
มาทำการออกแบบระบบใหมPที่มีประสิทธิภาพมากกวPาระบบเดิมที่มีอยูP (Smith, 1993) 
 วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) หมายถึง กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อแก+ปäญหาและตอบสนองความต+องการของผู+ใช+ได+ เปJนวิธีในการพัฒนาระบบอยPางมี
ขั้นตอน เรียงลำดับขั้นตอนในการพัฒนาเพื่อให+การพัฒนาระบบงานเปJนไปอยPางมีประสิทธิภาพ (กิตติ ภักดี
วัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2551) 



 (3) 

 ออกแบบ (Design) หมายถึง การออกแบบฟอรMม การออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ เชPน 
การปYอนข+อมูล การใช+งานฟäงกMชันตPาง ๆ  ของระบบ การแสดงผลของระบบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของ

ข+อมูลของผู+ใช+งานเปJนหลัก (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2551) 
 พัฒนาระบบ (Construction) หมายถึง การพัฒนาระบบโดยเครื่องมือหรือซอฟตMแวรMที่ใช+ในการ
พัฒนาอาจมาจากการซื้อหรือเปJนซอฟตMแวรMที่พัฒนาขึ้นเอง การพัฒนาระบบจะยึดแนวทางตามขั้นตอนที่ได+

ออกแบบไว+ในข้ันต+องการออกแบบ การพฒันาระบบควรมีการตรวจสอบและทดสอบการทำงานเปJนระยะเพื่อ
หาข+อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนในการทำงานของระบบ (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2551) 
 บํารุงรักษา (Maintenance) หมายถึง หลังการติดตั้งระบบและมีการใช+งานมาระยะเวลาหนึ่ง เปJน

การประเมินผลระบบที่พัฒนาวPาตรงตามวัตถุประสงคMหรือต้ังไว+หรือไมP ตรงกับความต+องการของผู+ใช+งานตามที่
ออกแบบไว+มากน+อยเพียงใด มีปäญหาอะไรเกิดข้ึนบ+าง ในขั้นตอนน้ีอาจมีการปรับปรุงระบบบางสPวนเล็กน+อย
หลังจากการประเมินผลเพื่อให+การทำงานของระบบสามารถทำงานได+อยPางมีประสิทธิภาพและตรงความ

ต+องการผู+ใช+มากที่สุด (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และพนิดา พานิชกุล, 2551) 
 ฐานข+อมูล (Database) หมายถึง การนำข+อมูลตPางๆ ที่สัมพันธMกันมาจัดเก็บไว+ด+วยกัน มีการแบPง
ประเภทและจัดหมวดหมูPไว+อยPางชัดเจนเพื่อจัดระเบยีบข+อมูล ชPวยลดภาระในการทำงานรวมไปถึงเปJนการลด

พื้นที่ในการจัดเก็บข+อมูลในรูปแบบของเอกสาร ชPวยลดความซ้ำซ+อนในการทำงาน ชPวยในการค+นคืนได+อยPาง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ และเก็บข+อมูลไว+ศูนยMกลางเพื่อจะนำข+อมูลเหลPาน่ันมาใช+รPวมกัน (ศิริลักษณM อินทสโร, 
2557) 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  หมายถึง การจัดการในกระบวนการดำเนินงาน
สารสนเทศ หรือสารนิเทศในข้ันตอนตPาง ๆ ต้ังแตPการเสาะแสวงหา การวิเคราะหM การจัดเก็บ การจัดการ และ
การเผยแพรP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกต+อง ความแมPนยำ และความรวดเร็วทันตPอการนำมาใช+ประโยชนM 

(กิดานันทM มลิทอง, 2548) 
 
4. หนMาท่ีความรับผิดชอบ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปJนหนPวยงานหลักที ่ม ีภารกิจในการดำเนินงาน  
เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให+มีความพร+อมในด+านตPางๆ ที่สอดคล+องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร มีโครงสร+างการแบPงสPวนราชการ/บุคลากร แบPงเปJน 7 กลุ Pมงาน ได+แกP งานบริหารทั ่วไป  

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกสM งานพัฒนาระบบ
เครือขPายและการสื่อสาร งานศูนยMคอมพิวเตอรM และงานศูนยMภาษา 
 งานบริการสารสนเทศ ได+แบPงออกเปJน 7 หนPวย คือ 1) หนPวยบริการยืมคืน 2) หนPวยบริการตอบ

คำถาม 3) หนPวยบริการสื่อสิง่พิมพMตPอเนื่อง 4) หนPวยบริการข+อมูลท+องถิ่น 5) หนPวยบริการสื่ออเิล็กทรอนกิสM 
6) หนPวยบริการโสตทัศนวัสดุ และ 7) หนPวยบริการวิชาการและฝëกอบรม การออกแบบและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปJนหนPวยยPอยของหนPวยบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสM ซึ่งมีหน+าที่ในการดูแลบํารุงรักษาและ

พัฒนาระบบห+องสมุดอัตโนมัติ ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรMแมPขPาย วิเคราะหMออกแบบและพัฒนา



 (4) 

ระบบงานและฐานข+อมูล จัดหาและสนับสนุนการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตM  
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพรPข+อมูลขPาวสารกิจกรรม และรายงานสถิติทรัพยากร

สารสนเทศ 
 บทบาทหนMาท่ีความรับผิดชอบของตำแหน#ง 
 หน+าที่ความรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีดังน้ี 

4.1. ดูแลบํารุงรักษาและพัฒนาระบบห+องสมุดอัตโนมัติ มีดังน้ี 
4.1.1. ตรวจสอบการทำงานระบบฐานข+อมูลห+องสมุดอัตโนมัติ 
4.1.2. ตรวจสอบการทำงานของระบบห+องสมุดอัตโนมัติ 

4.1.3. พัฒนาระบบห+องสมุดอัตโนมัติ 
4.1.4. อบรมการใช+งานระบบห+องสมุดอัตโนมัติ 

4.2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรMแมPขPาย มีดังน้ี 

4.2.1. ตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องคอมพิวเตอรMแมPขPาย 
4.2.2. ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข+อมูล 
4.2.3. ตรวจสอบระบบสำรองข+อมูล 

4.3. วิเคราะหMออกแบบและพัฒนาระบบงานและฐานข+อมูล มีดังน้ี 
4.3.1. รับข+อมูล 
4.3.2. ประชุมฝíายงาน (KM)  

4.3.3. วิเคราะหMระบบ 
4.3.4. ออกแบบระบบฐานข+อมูล 
4.3.5. ออกแบบโปรแกรม 

4.3.6. ทดสอบระบบ 
4.3.7. ปรับปรุงระบบ 
4.3.8. อบรมการใช+งาน 

4.3.9. เผยแพรPระบบ 
4.3.10. ประเมินผล 

4.4. จัดหาและสนับสนุนการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.4.1. สำรวจความต+องการ 
4.4.2. วิเคราะหMความต+องการ 
4.4.3. จัดทำโครงการ 

4.5. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตMสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี 
4.5.1. รับทราบนโยบาย และแนวทางการนำเสนอ หรือ เผยแพรPข+อมูล 
4.5.2. วิเคราะหMโครงสร+างเว็บไซตM 

4.5.3. ออกแบบเว็บไชตM 
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4.5.4. ออกแบบกราฟîก 
4.5.5. พัฒนาระบบโมดูลการทำงาน 

4.5.6. อบรมการใช+งาน 
4.6. เผยแพรPข+อมูลขPาวสารกิจกรรม รายงานสถิติทรัพยากรสารสนเทศ มีดังน้ี 

4.6.1. รับข+อมูล 

4.6.2. เรียบเรียงเน้ือหา 
4.6.3. เตรียมข+อมูลและภาพประกอบ 
4.6.4. เผยแพรPข+อมูล 

4.7. สำรองข+อมูลระบบงาน และฐานข+อมูล มีดังน้ี 
4.7.1. สำรองข+อมูลระบบห+องสมุดอัตโนมัติ 
4.7.2. สำรองข+อมูลระบบงานและข+อมเูว็บไซตM  
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แผนผังโครงสร*างของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 

 
 



 (7) 
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : ดูแลบํารุงรักษาและพัฒนาระบบห*องสมุดอัตโนมัต ิ

 

 
 

ตรวจสอบการทำงานระบบ
ฐานข6อมูลห6องสมุดอัตโนมัติ

ตรวจสอบการทำงานของ
ระบบห6องสมุดอัตโนมัติ

พัฒนาระบบห6องสมุดอัตโนมัติ อบรมการใช6งาน
ระบบห6องสมุดอัตโนมัติ
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรUแมVขVาย 

 

 

ตรวจสอบสถานะการทำงานเคร่ือง
คอมพิวเตอรJแมLขLาย ตรวจสอบพ้ืนที่จัดเก็บข6อมูล

ตรวจสอบระบบสำรองข6อมูล



 (9) 
ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : วิเคราะหUออกแบบและพัฒนาระบบงานและฐานข*อมูล 

 

รับข6อมูล ประชุมฝTายงาน (KM) วิเคราะหJระบบ ออกแบบระบบฐานข6อมูล

ออกแบบโปรแกรม ทดสอบระบบ ปรับปรุงระบบ อบรมการใช6งาน

เผยแพรLระบบ ประเมินผล
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : จัดหาและสนับสนุนการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

สำรวจความต6องการ วิเคราะหJความต6องการ

จัดทำโครงการ
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตUสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รับทราบนโยบาย และ
แนวทางการนำเสนอ หรือ 

เผยแพรLข6อมูล
วิเคราะหJโครงสร6างเว็บไซตJ ออกแบบเว็บไชตJ

ออกแบบกราฟ]ก พัฒนาระบบโมดูลการ
ทำงาน อบรมการใช6งาน
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : เผยแพรVข*อมูลขVาวสารกิจกรรม รายงานสถิติทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

รับข6อมูล เรียบเรียงเนื้อหา

เตรียมข6อมูลและภาพประกอบ เผยแพรLข6อมูล
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : สำรองข*อมูลระบบงาน และฐานข*อมูล 

 

  

สำรองข6อมูลระบบห6องสมุดอัตโนมัติ สำรองข6อมูลระบบงานและข6อมูเว็บไซตJ
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7. ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
7.1. ดูแลบํารุงรักษาและพัฒนาระบบห:องสมุดอัตโนมัติ มีดังน้ี 

7.1.1.ตรวจสอบการทำงานระบบฐานข:อมูลห:องสมุดอัตโนมัติ 

  

 
 

7.1.2.ตรวจสอบการทำงานของระบบห:องสมุดอัตโนมัติ 
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7.1.3.พฒันาระบบห:องสมุดอัตโนมัติ 

 

 
 

7.1.4.อบรมการใช:งานระบบห:องสมุดอัตโนมัติ 

7.2. ดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรRแมSขSาย มีดังน้ี 
7.2.1.ตรวจสอบสถานะการทำงานเครื่องคอมพิวเตอรRแมSขSาย 

7.2.2.ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข:อมูล 

7.2.3.ตรวจสอบระบบสำรองข:อมูล 

7.3. วิเคราะหRออกแบบและพัฒนาระบบงานและฐานข:อมูล มีดังน้ี 
7.3.1.รับข:อมูล 

7.3.2.ประชุมฝYายงาน (KM)  

7.3.3.วิเคราะหRระบบ 

7.3.4.ออกแบบระบบฐานข:อมูล 

7.3.5.ออกแบบโปรแกรม 

7.3.6.ทดสอบระบบ 

7.3.7.ปรับปรุงระบบ 

7.3.8.อบรมการใช:งาน 

7.3.9.เผยแพรSระบบ 

7.3.10. ประเมินผล 

7.4. จัดหาและสนับสนุนการใช:เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.4.1.สำรวจความต:องการ 

7.4.2.วิเคราะหRความต:องการ 

7.4.3.จัดทำโครงการ 

7.5. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซตRสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังน้ี 
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7.5.1.รับทราบนโยบาย และแนวทางการนำเสนอ หรือ เผยแพรSข:อมูล 

7.5.2.วิเคราะหRโครงสร:างเว็บไซตR 

7.5.3.ออกแบบเว็บไชตR 

7.5.4.ออกแบบกราฟeก 

7.5.5.พัฒนาระบบโมดูลการทำงาน 

7.5.6.อบรมการใช:งาน 

7.6. เผยแพรSข:อมูลขSาวสารกิจกรรม รายงานสถิติทรัพยากรสารสนเทศ มีดังน้ี 
7.6.1.รับข:อมูล 

7.6.2.เรียบเรียงเน้ือหา 

7.6.3.เตรียมข:อมูลและภาพประกอบ 

7.6.4.เผยแพรSข:อมูล 

7.7. สำรองข:อมูลระบบงาน และฐานข:อมูล มีดังน้ี 
7.7.1.สำรองข:อมูลระบบห:องสมุดอัตโนมัติ 

7.7.2.สำรองข:อมูลระบบงานและข:อมเูว็บไซตR 

8. เอกสารที่เกี่ยวข:องในการปฏิบัติงาน 

9. ปhญหาสำคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก:ไข 
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ประวัติผู*เขียน 
 

ชื่อ - นามสกุล  นายอนุชา  พวงผกา 

วัน เดือน ป=เกิด  20 มีนาคม 2522 

ท่ีอยู?ป@จจุบัน  99/1 หมู8 2 ตำบลเทพนคร อำเภอเมอืง จงัหวัดกำแพงเพชร 

ท่ีทำงานป@จจุบนั  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

   69/1 หมู8 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมอืง จงัหวัดกำแพงเพชร 62000 

ตำแหน?งป@จจุบัน  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน8ง บรรณารักษK 

ประสบการณHทำงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
   1 มิถุนายน 2560 - ปSจจุบัน  ตำแหน8ง บรรณารักษK 

 

   คณะมนุษยศาสตรKและสังคมศาสตรK มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

   โปรแกรมวิชาบรรณารกัษศาสตรKและสารสนเทศศาสตรK 

   17 สิงหาคม 2558 - 30 มีนาคม 2560 ตำแหน8ง อาจารยKพิเศษ   

�� � � �
� � � บริษัท ทัศนียK แอสโซซเิอท ซสิเต็มสK จำกัด   

   29/13 หมู8 1 ถนนแจYงวัฒนะ ซอย 14 แขวงทุ8งสองหYอง เขตหลักสี่  

   กรุงเทพมหานคร 10210 

   พ.ศ. 2553 - 31 กรกฏาคม 2558   ตำแหน8ง Project Manager  

   พ.ศ. 2550 - 2552    ตำแหน8ง Programer 

   พ.ศ. 2548 - 2549    ตำแหน8ง System Engineer 

   1 กรกฏาคม พ.ศ. 2546 - 2547   ตำแหน8ง Technical Support 

 

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. บรรณารักษศาสตรKและสารนิเทศศาสตรK) 

   สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 

   สำเร็จการศึกษาเดือน มีนาคม พ.ศ. 2546 

 

 

 

 


