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คํานํา
เนื้อหาในเอกสารเลมนี้ประกอบดวยรายละเอียดของภาระงานในหนา ที่ ปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน แนวทางการแกไขปญหา และบทสรุป ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเ ขีย นหวั งเปนอยา งยิ่ง ว า เอกสารเลม นี้คงจะเปนประโยชน ตอ การพัฒนางานสํา หรั บการ
ปฏิบัติงานดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาและ
แนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ผูเขียนขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.วิรัตน ปนแกว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่
ใหก ารสนับ สนุนในการจัดทํา ผูชว ยศาสตราจารย สมหมาย เปย ถนอม รองอธิการบดี คุณ ศิริ พ ร
โรจนพิทักษกุล ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ผูอํานวยการ
สํานักคอมพิวเตอร อาจารยโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดี รองศาสตราจารยชัยเลิศ ปริสุทธกุล
อดีตผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล นวลพระ
ลักษณ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย และผูท่เี กี่ยวของทุกทาน ที่เปน
วิทยากร เปนผูจัดการอบรม ใหความรูใหคําแนะนําใหขอเสนอแนะที่มีคุณคาเปนอยางยิ่ง ทําใหการ
จัดทําภาระงานในหนาที่สําเร็จลุลวงไปดวยดี หากไมมีทานทั้งหลายดังกลาวมานี้ ภาระงานในหนาที่
ปญหา และแนวทางการแกไขหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เลมนี้ก็คงมิอาจเกิดขึ้นได
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บทที่ 1
บทนํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวิสัยทัศนมุงมั่นที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู ผลิตบัณฑิตที่
มี ศักยภาพพรอมทํางานในประชาคมอาเซียนเปนศูนยกลางการเรียนรูอารยธรรมทวารวดี และเปน
คําตอบของทองถิ่นในการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ. 2479 เริ่มตั้งเปน “โรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม” โดยใชตึกหอทะเบียนมณฑลนคร
ชัยศรีซึ่งตั้งอยู ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รับเฉพาะ
นักเรียนหญิง เปดสอนชั้นฝกหัดครูประชาบาล
พ.ศ. 2503 เปดรับนักเรียนฝกหัดครูชาย โดยใหเรียนรวมกับนักเรียนฝกหัดครูหญิง เริ่มเปด
สอนระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา(ป.กศ.) เริ่มงาน โครงการฝกครูชนบท
พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝกหัดครูนครปฐม เปนโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม
พ.ศ. 2512 ยายสถานที่จากเลขที่ 86 ถนนเทศา ไปอยูเลขที่ 85 ถนนมาลัยแมน (ตรงขามวัด
ใหมปนเกลียว) เปดรับนักเรียนครู ตามโครงการผลิตครูประโยคครูปฐม (ป.ป.)
พ.ศ. 2513 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝกหัดครูนครปฐม เปนวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16
มกราคม 2513 และเปดสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)
พ.ศ. 2518 เริ่มดําเนินการและบริหารตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทํา ให
วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งทางบทบาท และโครงสรางเขาไปสูความเปนอุดมศึกษามากขึ้น ดังเชน ที่
ระบุไ วในมาตรา 5 คือ “ใหวิท ยาลัยครูเปน สถาบันคนควา และวิ จั ย ผลิต ครู ถึงระดับ ปริญญาตรี
ส ง เสริม วิ ท ยฐานะของครูอ าจารย และบุ คลากรทางการศึก ษา ทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม และ
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน” วิทยาลัยครูนครปฐมซึ่ง ไดรับฐานะใหเปนวิทยาลัยครู ไดเพียง 5 ป
ก็ไดมีการปรับปรุงโครงสรางและขยายบทบาทออกไปอยางกวางขวางตั้งแตพระราชบัญญัติประกาศใช
พ.ศ. 2521 เปดสอนระดับ ปริญ ญาตรี (ค.บ.) หลัก สูตร 2 ป เปด โครงการอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) รุนที่ 1 เมื่อภาคเรียนที่ 2
พ.ศ. 2523 เริ่มเปดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
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พ.ศ. 2527 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
บางมาตราให วิ ท ยาลั ย คร มี ค วามสมบู ร ณ และปฏิ บั ติ ภารกิ จ สนองความต อ งการของสั ง คมให
กว า งขวางขึ้ น สาระสํา คัญของการเปลี่ย นแปลง ลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ ให วิ ทยาลั ย ครูจัด
การศึกษาในสาขาวิชาการตาง ๆ นอกเหนือจากการผลิตครูไดดวย
พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูนครปฐมไดเปดสอนระดับอนุปริญญาสายวิชาการอื่น (อ.วท. และ
อ.ศศ.) เปนปแรก มี 5 สาขาวิชาเอก แยกเปนสายศิลปศาสตร 2 สาขา วิชาเอก วารสารศาสตรและ
การประชาสัมพันธ และการออกแบบ และสายวิทยาศาสตร 3 สาขาวิชาเอก คือ การอาหาร พื ช
ศาสตร และอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2529 รับนักศึกษาสาขาวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น และเปดถึงระดับปริญญาตรีเปนปแรกและ
เปดโครงการการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ระดับปริญญาตรี และอนุปริญญาเปนป
แรก เปดดํา เนินการโรงเรียนสาธิตโดยรับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน ในแผนการ
เรียนอังกฤษ - คณิตศาสตร โดยใชอาคารนอน ดี. 3 ดัดแปลงเปนอาคารเรียน ในขณะเดียวกัน ได
ดําเนินงานควบคูไปกับโรงเรียนสาธิตอนุบาล ซึ่งเปดสอนมาตั้งแตป 2522 โดยใชอาคารเรียนชั่วคราว
มีตั้งแตชั้นเด็กเล็ก อนุบาล 1 อนุบาล 2
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานนาม
วิทยาลัยครูวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535
พ.ศ. 2538 ประกาศใช พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เป ด โครงการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน (กศ.พป.) และเป ด สอนระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต)
พ.ศ. 2541 เปดศูนยใหการศึกษา ณ สถาบันอินเตอรเทค อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เปดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
พ.ศ. 2542 เปดศูนยใหการศึกษา ณ โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ อําเภอกระทุมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร เปดรับนักศึกษา ปริญญาโท สาขาสังคม ศาสตรเพื่อการพัฒนาและสาขาไทยคดี
ศึกษา เริ่มเปดรับนักศึกษา ศูนยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับครูประจําการ (ศอ.คป.)
พ.ศ. 2543 เริ่มเปดรับนักศึกษาศูนยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับผูนําชุมชน (ศอช.)
ปการศึกษา 2545 สถาบันมีนักศึกษาภาคปกติ 5,439 คน เปนสายวิชาครุศาสตร 1,241 คน สายวิชา
วิทยาศาสตร 1,238 คน และสายศิลปศาสตร 2,960 คน นักศึกษาในโครงการ กศ.พป. 6,022 คน
เปนสายวิชาครุศาสตร 702 คน สายวิชาวิทยาศาสตร 1,467 คน และสายวิชาศิลปศาสตร 3,853 คน
นั ก ศึ ก ษาในโครงการ ศอ.คป. 434 คน นั ก ศึ ก ษา โครงการ ศอ.ช. 210 คน นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึ ก ษา 38 คน ระดับ ปริญ ญาโท 183 คน นักเรียนสาธิ ตมั ธ ยมศึก ษา 461 คน และระดับ
อนุบาลเด็กเล็ก 43 คน อาจารยประจําทั้งสิ้น 222 คน ในจํานวนนี้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
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จํา นวน 183 คน และปริญญาเอก จํา นวน 9 คน มีอาจารยที่ดํารงตํ า แหน งทางวิชาการเป น รอง
ศาสตราจารย จํานวน 8 คน เปนผูชวยศาสตราจารย จํานวน 91 คน
พ.ศ. 2546 เปดโครงการสมทบรวมกับวิทยาลัยพลศึกษาสมุทรสาคร
พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ลงพระปรมาภิไธยใน
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 พิมพประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 121
ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน เปนตนไป
พ.ศ.2548 ดําเนินการปรับปรุงและสรางหลักสูตรสําหรับเปดสอนในปการศึกษา 2549 พรอม
ทั้งปรับปรุงโครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานของ สกอ.
พ.ศ.2549 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาวิ ศวกรรมศาสตร
บัณฑิต (วศ.บ) และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ) เปดรับนักศึกษาตางประเทศ จัดการ
เรียนการสอนใหแกนักศึกษาจีน หลังสูตร 2 + 1 จํานวน 60 คน นักศึกษาเวียดนาม 7 คน
พ.ศ.2550 เป ด สอนหลั ก สู ต รใหม เ พิ่ ม เติ ม 3 สาขาวิ ช า ได แ ก สาขานิ ติศ าสตร (น.บ.)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ) และสหกิจ วิทยาเพื่อพัฒนา ท องถิ่น (ศศ.บ) , เปดรั บนักศึก ษา
ตางประเทศ จัดการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาจีน และนักศึกษาเวียดนาม หลักสูตรตางๆ รวม 179
คน รายละเอียดดังนี้
จัดการศึกษาทางดานการเรียน การสอน ใหกับนักศึกษาจีน หลักสูตร 2 + 1 จํานวน 58 คน
จัดการศึกษาทางดานการเรียน การสอน ใหกับนักศึกษาจีน หลักสูตร 2 + 2 จํานวน 18 คน
จัดการศึกษาทางดานการเรียน การสอน ใหกับนักศึกษาจีน หลักสูตร 2 + 2 ตอยอด จํานวน
18 คน
จัดการศึกษาทางดานการเรียน การสอน ใหกับนักศึกษาจีน หลักสูตร 3 + 1 จํานวน 32 คน
จัดการศึกษาทางดานการเรียน การสอน ใหกับนักศึกษาจีน หลักสูตร 1 + 3 จํานวน 23 คน
จัดการศึกษาทางดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาจีน นักศึกษาเรียนรวมหลักสูตร 2 + 1
จํานวน 11 คน
จัดการศึกษาทางดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาจีน นักศึกษาเรียนรวมหลักสูตร 1 + 3
จํานวน 1 คน
จัดการศึกษาทางดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาจีน นักศึกษาเรียนรวมหลักสูตร อบรม
ภาษาไทย จํานวน 2 คน รวมนักศึกษาจีน 163 คน
จัดการศึกษาทางดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาเวี ยดนาม นั กศึกษาเรียนหลักสูตร
อบรมภาษาไทย จํานวน 10 คน

4
จัดการศึกษาทางดานการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาเวี ยดนาม นั กศึกษาเรียนหลักสูตร
การเงิน การเงินและธนาคาร) จํานวน 6 คน รวม 16 คน รวมนักศึกษาตางชาติที่เ ขา มาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รวม 179 คน
พ.ศ. 2551 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ.2552 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 7 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขาวิชาการพัฒนาซอฟตแวร สาขาวิชาการจัดการ
อาหาร สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2553 ปรับปรุงหลักสูตร 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร และสาขาวิชา
วิศวกรรม ทรัพยากรน้ํา
พ.ศ. 2554 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 3 สาขาวิชา ไดแก ระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชา
คือ สาขาวิ ชาประถมศึก ษา ระดับ บัณฑิตศึกษา 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิ ช าการวิ จัยและ พัฒนา
นวัตกรรมการจั ดการเรียนรู และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปรับปรุงหลักสูตร 3 สาขาวิชา ใน
ระดับปริญญาตรี ไดแก สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟตแวร
พ.ศ. 2555 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 3 สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ไดแก สาขาวิชา
ออกแบบนิเทศศิลป สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต และสาขาวิชานิเทศศาสตร
พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 4 สาขาวิชา ระดับ บัณฑิตศึกษา ไดแก ระดับ
มหาบัณ ฑิ ต 3สาขาวิ ชา คือ สาขาวิ ชาฟสิก ส สาขาวิชาภาษาอั ง กฤษ และสาขาวิ ชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาฟสิกส
พ.ศ. 2557 เป ดหลัก สู ตรใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี เ พิ่ ม เติ ม 1 สาขาวิ ช า ไดแ ก สาขาวิช า
อุตสาหกรรมศิลป
พ.ศ. 2558 เป ด หลั ก สู ต รใหม ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต เพิ่ ม เติ ม 6
สาขาวิชา ได แก สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิช าภาษาจีน สาขาวิชา
ศิลปศึกษา และสาขาวิชาธุรกิจศึกษา
พ.ศ.2558 เปดสอนหลักสูตรใหม 6 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาฟสิกส (ค.บ.) สาขาวิชาเคมี
(ค.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชา
ธุรกิจศึกษา (ค.บ.) ปรับปรุงหลักสูตร 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร (วท.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (วท.บ.) สาขาวิชาจุลชีววิทยา (วท.บ.) สาขาวิชา
เคมี (วท.บ.)
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พ.ศ.2559 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่ มเติม 3 สาขาวิชา สาขาวิช าอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการขอมูล (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (วท.บ.) ปรับปรุง
หลักสูตร 26 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชา
การประถมศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร (น.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.บ.) สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจ ระหวางประเทศ (บธ.บ.) สาขาวิ ชาการจั ดการทรัพยากรมนุษย
(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (พย.บ.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (รป.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร (วท.บ.) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (วท.บ.) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร
อุ ตสาหกรรม (วท.บ.) สาขาวิ ชาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.) สาขาวิ ชาออกแบบนิ เทศศิลป (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการอาหาร (ศศ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (บธ.
ม.)
พ.ศ.2560 เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม
(วท.บ.) คอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.)
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร 8 สาขาวิ ช า ได แ ก สาขาวิช าวิ ท ยาศาสตร ทั่ ว ไป (ค.บ.) สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร (ค.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร (นศ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
(บธ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิว เตอร (วท.บ.) สาขาวิชา
ออกแบบดิ จิทัลอารต (ศป.บ.) สาขาวิช าเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรมการศึ กษา (ศศ.บ.) สาขาวิช า
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ (ศศ.บ.) สาขาวิชาการบริการธุรกิจทองเที่ยวและมัคคุเทศก (ศศ.บ.) สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) สาขาวิชาฟสิกส (วท.ม.) สาขาวิชา
ฟสิกส (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.)
พ.ศ.2561 ปรับ ปรุงหลัก สูตรใหม 2 สาขาวิชา ไดแ ก สาขาวิ ช าวิศ วกรรมโยธา (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิชาชีพครู (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
พ.ศ.2562 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 17 สาขาวิชา จากระยะเวลา 5 ป เปน 4 ป
ไดแก สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ.)
สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ.) สาขาวิชา
ภาษาไทย (ค.บ.) สาขาวิชาภาษาจีน (ค.บ.) สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร (ค.บ.)
สาขาวิชาวิท ยาศาสตรทั่วไป (ค.บ.) สาขาวิชา คอมพิว เตอรศึกษา (ค.บ.) สาขาวิชาฟสิกส (ค.บ.)
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สาขาวิชาเคมี (ค.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา (ค.บ.) สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป (ค.บ.) และสาขาวิชาธุรกิจ
ศึกษา (ค.บ.)
พ.ศ.2563 ปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และปรับปรุงหลักสูตรสาขานิติศาสตรบัณฑิ ต
(น.บ.) เปดสอนหลักสูตรใหมเพิ่มเติม 2 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิ ชานาฎศิลป และศิลปะการแสดง
(ศป.บ.) และ สาขาวิชาการจัดการบริการการทองเที่ยวและสุขภาพนานาชาติ (ศศ.บ.)

การแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบดวย สภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ คณะกรรมการสงเสริมกิจ การมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิช าการ
คณะกรรมการวินัย อุทรณและรองทุกข สภาคณาจารยและขาราชการ อธิการบดี และรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม แบงสวนงานราชการออกเปน 5 คณะ ไดแก คณะครุศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ
พยาบาลศาสตร และ 7 สํานัก/สถาบัน ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยี สํา นักคอมพิวเตอร สถาบันวิจัย
และพัฒนา และสภาบันภาษา ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพที่ 1

7

โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2564
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การแบงสวนราชการสํานักคอมพิวเตอร

ภาพที่ 2 การแบงสวนราชการสํานักคอมพิวเตอร
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, สํานักคอมพิวเตอร, 2564

การบริหารงานสํานักคอมพิวเตอร
รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิฏฐิตา เชิดชู ประธานคณะกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ขนิษฐา แซลิ้ม รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศัลยพงศ วิชัยดิษฐ กรรมการ
4. นายจักรพงษ คงมาลัย กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ กีรติวินทกร กรรมการ
6. นายพลวัฒน จิระจักรวัฒนา กรรมการ
7. นางรัตนาวดี แพรอัตร เลขานุการ
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แผนภูมิการบริหารงานสํานักคอมพิวเตอร

ภาพที่ 3 แผนภูมิการบริหารงานสํานักคอมพิวเตอร
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, สํานักคอมพิวเตอร, 2564
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค เอกลักษณ
ปรัชญา
กาวทันไอซีที่เปนเวทีประชาสัมพันธเพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู
วิสัยทัศน
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล
พันธกิจ
จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาบุคลากรสูมาตรฐาน เพื่อสนองตอ
พันธกิจ หลักของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร
1. วางแผนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ
เครือขายใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. จัดหาและพัฒนาระบบบริหารงาน ระบบการศึกษา ระบบการเรียนรูและการวิจัยโดย ใช
ไอซีที่เปนเครื่องมือเพื่อนําไปสูระบบบริการแบบ e - Service และบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one - stop
service) โดยมีเปาหมายการกาวสู e - University
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร นักศึกษาใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเท
และการสื่อสาร เขาใจเขาถึงมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม พรอมที่จะกาวเขาสูสังคมใหม (e - Society)
4. เป ด เชื่อ มโยง แลกเปลี่ย น เผยแพร แบ ง ป น ทรัพ ยากร เพื่ อ ขยายโอกาสการใช งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกชุมชนทองถิ่น รองรับการเปดตัวสูประชาคมอาเซียน
เปาประสงค
1. โครงสรางพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถรองรับและ
ใหบริการแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2. โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความนาเชื่อถือในการใช
งานและใหบริการ
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3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สอดรับกับความตองการของผูใช และ
สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และภารกิจของมหาวิทยาลัย
4. ระบบการใหบริการรวดเร็ว ถูกตอง และมีมาตรฐาน
5. เป นศูน ยกลางการฝ ก อบรม ใหคํา ปรึกษาดา นเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สาร
สําหรับบุคลากร นักศึกษา สังคมและชุมชนที่มีมาตรฐาน รองรับการเปดตัวสูประชาคมอาเซียน
เอกลักษณ

ภาพที่ 4 ตราสัญลักษณของสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่มา: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, สํานักคอมพิวเตอร, 2564
ตราสัญลักษณของสํานักคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เปนตราที่จัดทําขึ้นโดยใช
อักษรยอในภาษาอังกฤษ ของสํานักคอมพิวเตอร Computer Center ตัวยอ CC โดยตัว C มีลักษณะ
ซอนกันเปนรูปวงกลมที่แ สดงถึงความเปนเอกภาพ เปนจุดศูนยรวมการใหบ ริการดาน เทคโนโลยี
สารสนเทศแกนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย มีสัญลักษณรูปใบไมที่แสดงถึงความ เปน Green
ICT และมีตัวอักษร “Computer Center Nakhon Pathom Rajabhat University” ลอมรอบตรา
สัญลักษณประกอบดวย
1. ขอความ “Computer Center Nakhon Pathom Rajabhat University” เปนชื่อ
ภาษาอังกฤษของสํานักคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่แสดงถึงความเปนสากล อยูวง
นอกสุด
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2. ตัว C สีทําเงิน แสดงถึงความมั่นคง หนักแนน ความเปนปกแผนขององคกร ที่จะพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล ตามวิ สัยทั ศนของสํา นั ก
คอมพิวเตอร
3. ตัว C สีเขียว แสดงถึงความเจริญเติบโตงอกงามขององคกร ที่พรอมจะกาวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต สอดคล อ งกั บ ปรั ช ญาของสํ า นั ก ฯ ที่ ก ล า วว า “ก า วทั น ไอซี ที่ เ ป น เวที
ประชาสัมพันธเพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู”
4. สั ญ ลั ก ษณใ บไม แสดงถึ ง ความเป น Green ICT สํ า นั ก คอมพิ ว เตอร มุ ง ส ง เสริม การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับ สนุนการทํางานเพื่อลดการใชพลังงาน ลดการใชกระดาษ และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

วัตถุประสงคการทําภาระงานงานในหนาที่
1. เพื่อรวบรวมภาระงานในหนาที่ที่รับผิดชอบของแตละหนวยงานในสํานักคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหบุคลากรของสํานักคอมพิวเตอรทราบถึงบทบาทและหนาที่ ทําใหการทํางานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

ประโยชนที่จะไดรับ
1. มีภาระงานของแตละหนวยงานในสํานักคอมพิวเตอรที่ชัดเจน
2. ทําใหทราบถึงบทบาทและหนาที่
3. ทําใหงา ยตอการติดตอประสานงาน
4. ชวยใหการทํางานไมซ้ําซอน
5. ชวยใหบุคคลากรในสํานักคอมพิวเตอรสามารถหมุนเวียนทํางานแทนกันได

บทที่ 2
ภาระงานความรับผิดชอบ
การบริหารงานของหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศอยูภายใตการกํากับดูแลจากผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและ
รองผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร การปฏิบัติงานในหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสําคัญยิ่ง
ตองมี ความรับผิดชอบตองาน ในงานที่ไดรับมอบหมายอาจมีตองเรียนรูเทคโนโลยีใหม เพื่อนํามา
ประยุกตใช กับงาน เพื่อใหงานเสร็จลุลวงตรงตามเปาหมาย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถึงแมวางาน
ที่ไดรับจะมี ความอยากงายที่แตกตางกัน ตองมีความพรอมที่ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
การบริหารงานของหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร
(อาจารย ผศ.ดร.นิฏฐิตา เชิดชู)
รองผูอาํ นวยการสํานักคอมพิวเตอร
(อาจารย สมพล สุขเจริญพงษ)
(อาจารย ขนิษฐา แซลิ้ม)

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(นายอํานาจ ชางเขียว)
(นายนพสิทธิ์ สิทธิวัฒน)
(นางสาวสาวินี นอยเคียง)
(นายวัฒนา กาหวัง)

ภาพที่ 5 แผนภูมิการบริหารงานของหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ภาระงานในหนาที่หลักที่ปฏิบัติ
1. งานดูแลระบบกลองวงจรปดในมหาวิทยาลัย
2. งานพัฒนาโปรแกรมตามที่ไดรับมอบหมายและจัดทําคูมือ
2.1 โปรแกรมระบบตรวจสอบป า ยทะเบี ย นรถยนต ที่ เ ข า -ออก มหาวิ ท ยาลั ย ด ว ย
เทคโนโลยี Machine learning
2.2 โปรแกรมการตรวจสอบป า ยทะเบี ย นรถยนต เข า -ออก ที่ มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฎ
นครปฐมโดยใช Microcontroller
2.3 โปรแกรมพิมพบัตรคิวสําหรับผูที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19
2.4 โปรแกรมลงทะเบียนปายทะเบียนเพื่อเปดแขนกั้นเพื่อเขาโรงจอดรถ ที่อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
3. งานหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3.1 ดูแลระบบแจงเตือนสถานะประตูอัตโนมัติ
3.2 ดูแลระบบแจงเตือนระดับน้ํามันและแจงเตือนการทํางานเครื่องปนไฟ
3.3 ดูแลระบบเปดประตูอัตโนมัติ

ภาระงานในหนาที่รองที่ปฏิบัติ
1. งานใหบ ริการและแกไ ขปญหาดา นระบบสารสนเทศใหกับผูม าติ ดตอ ขอใชบริการและ
บุคลากรในสํานักคอมพิวเตอร
2. การพัฒนาตนเอง โดยการเขารวมอบรมตามที่มหาวิทยาลัยและของสํานักคอมพิวเตอรจัด
ใหเขารับการอบรม

บทที่ 3
ปญหา แนวทางการแกไข และบทสรุป
การจัดทําภาระงานในหนาที่ ปญหา และแนวทางการแกไข หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ครั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาการปฏิบัติงาน และไดยกตัวอยางปญหาพรอมแนวทางแกไข
ปญหาในหนาที่หลักและหนาที่รองสําหรับผูปฏิบัติในหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร
ดังตอไปนี้

ปญหา และแนวทางแกไขภาระงานในหนาที่หลัก
ภาระงาน

ปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน
1. งานดูแลระบบ
การหาตําแหนงกลอง
กลองวงจรปดใน
วงจรปดประจําตึก
มหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย
2. โปรแกรมระบบ
ความแมนยําของการ
ตรวจสอบปาย
อานปายทะเบียน
ทะเบียนรถยนตที่เขา- รถยนต และความ
ออก มหาวิทยาลัย
ลาชาในการอานวิดีโอ
ดวยเทคโนโลยี
ของกลองวงจรปดที่
Machine learning ปอมยามมหาวิทยาลัย

แนวทางการแกไข

ผลการดําเนินการ

สอบถามจาก
อยูระหวาง
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
เพิ่มจํานวน Dataset อยูระหวาง
ของสิ่งที่สนใจ
ดําเนินการ
ยกตัวอยางเชน
นําไปใช
รูปภาพตัวอักษร, ชื่อ
จังหวัด, ยี่หอ, สี
เพื่อใหแมนยํามาก
ยิ่งขึ้น และตองการ
อัพเกรดคอมพิวเตอร
เพิ่มใหอานวิดีโอไดลื่น
ไหลมากยิ่งขึ้น
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ภาระงาน
3. โปรแกรมพิมพบัตร
คิวสําหรับผูที่มารับ
บริการฉีดวัคซีน
โควิด - 19

ปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน
เกิดความชาในการ
พิมพออกบัตรคิว
เนื่องจากการ
ออกแบบระบบการ
พิมพบัตรคิว
ปญหาการบันทึก
ขอมูลของตาราง ลง
ฐานขอมูล

4. โปรแกรม
ลงทะเบียนปาย
ทะเบียนเพื่อเปดแขน
กั้นเพื่อเขาโรงจอดรถ
ที่อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ
5. โปรแกรมการ
ความเร็วในการอาน
ตรวจสอบปาย
ปายทะเบียนใน 1
ทะเบียนรถยนตที่เขา- ปายทะเบียน
ออกมหาวิทยาลัยบน
Microcontroller

แนวทางการแกไข

ผลการดําเนินการ

เปลี่ยนระบบการ
ดําเนินการเสร็จสิ้น
ทํางานเพื่อพิมพบัตรคิว
ใหม

สอบถามจาก
ดําเนินการเสร็จสิ้น
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวการใชงานใน
ฐานขอมูลปายทะเบียน
โปรแกรมแขนกั้น
อัตโนมัติ
ออกแบบโปรแกรมใหม อยูระหวาง
ใหทําการ โหลดโมเดล ดําเนินการ
Detection และ
Recognition

ปญหา และแนวทางการแกไขภาระงานในหนาที่รอง
ภาระงาน
1. ดูแลระบบประตู
อัตโนมัติ

ปญหาที่เกิดจากการ แนวทางการแกไข
ปฏิบัติงาน
การซอมเซนเซอรของ สอบถามจากบริษัทที่
ระบบประตูอัตโนมัติ ติดตั้งระบบ

ผลการดําเนินการ
ดําเนินการเรียบรอย
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ภาระงาน

ปญหาที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน

2. ดูแลระบบแจง
เตือนระดับน้ํามันและ
แจงเตือนการทํางาน
เครื่องปนไฟ

ระบบไมแจงเตือนเมื่อ
เกิดไฟดับของตึก และ
ระดับน้ํามันเกิดการ
ผิดพลาด

3. ดูแลระบบ และ
ลงทะเบียนระบบ
Access Control

การลงทะเบียนผูใช
ใหม และปรับปรุง
ขอมูลไปยังอุปกรณ

แนวทางการแกไข

ผลการดําเนินการ

เปลี่ยนเซนเซอร
ดําเนินการเรียบรอย
RS485 และตรวจเช็ค
ระบบเครือขายของ
Microcontroller
Arduino
สอบถามจากบริษัทที่ ดําเนินการเรียบรอย
ติดตั้งระบบ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการอบรมระบบสารสนเทศหรือวิธีใชงานสารสนเทศในสํานักใหกับผูปฏิบัติงานใหม
หรื อ ผู ที่ ต อ งมี ส ว นเกี่ ย วข อ งในการใช ง านหรื อ แก ไ ขป ญ หาให กั บ ผู ใ ช บ ริ ก ารสารสนเทศเพื่ อ ที่
ผูปฏิบัติงานสามารถแกไขปญหาใหกับผูใชบริการสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. ผูปฏิบัติมีความเขาใจและปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
3. ผูปฏิบัติ ควรรูจักบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย

ความสําเร็จในการแกไขปญหา
1. ทราบถึงแนวทางวิธีปฏิบัติงาน
2. ผู ป ฏิ บั ติ มีค วามเข า ใจป ญ หาและสามารถแก ไ ขป ญ หาไดอ ย า งรวดเร็ ว เปน ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. สรางความกาวหนาใหผูปฏิบัติงานไดรูจักบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบตองาน

บทสรุป
ปญหา และแนวทางแกไข
1. ปญ หาการพัฒนาระบบตรวจสอบรายงานกลองวงจรปดแกไ ขปญหาโดยสอบถามจาก
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกลองวงจรปด
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2. ป ญ หาการพัฒ นาระบบตรวจสอบปายทะเบีย นรถยนตที่ เขา-ออก มหาวิ ทยาลัย ดว ย
เทคโนโลยี Machine learning เพิ่มจํานวน Dataset สิ่งที่สนใจ ยกตัวอยางเชน รูปภาพตัวอักษร, ชื่อ
จังหวัด, ยี่หอ, สี เพื่อใหแมนยํามากยิ่งขึ้น และตองการอัพเกรดคอมพิวเตอรเพิ่มใหอานวิดีโอไดลื่น
ไหลมากยิ่งขึ้น สําหรับกลองสี่ตัว ของประตูมหาวิทยาลัย
3. ป ญ หาการใช โ ปรแกรมลงทะเบี ย นป า ยทะเบีย นเพื่ อ เป ด แขนกั้น เพื่ อ เขา โรงจอดรถ
ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สอบถามจากผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวการ
ใชงานขอมูล ในฐานขอมูลปายทะเบียนโปรแกรมแขนกั้นอัตโนมัติ
4. ปญหาการพัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบปายทะเบียนรถยนตที่เขา-ออกมหาวิทยาลัยบน
Microcontroller ความเร็วในการอานปายทะเบียนใน 1 ปายทะเบียน ออกแบบโปรแกรมใหม ใหทํา
การโหลดโมเดล Detection และ Recognition กอนเขาสูโปรแกรมตอไป
5. ปญหาการพัฒนาโปรแกรมพิมพบัตรคิวสําหรับผูที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 เกิด
ความชาในการพิมพออกบัตรคิวเนื่องจากการออกแบบระบบการพิมพบัตรคิวเปลี่ยนระบบการทํางาน
เพื่อพิมพบัตรคิวใหม

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เรื่องเลาความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
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ชื่อผูเลา นายวัฒนา กาหวัง สํานักคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงานประจํา หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความสําเร็จอะไรที่เกิดขึ้นกับงานที่ภาคภูมิใจมากที่ และอยากบอกกับเพื่อนๆ
1.1 โปรแกรมลงทะเบียนปายทะเบียนเพื่อเปดแขนกั้นเพื่อเขาโรงจอดรถ ที่อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (http://lpr.npru.ac.th)

1.2 โปรแกรมพิมพบัตรคิวสําหรับผูที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19
(https://misc.npru.ac.th/qvc/covid01-setqueue.php)

2. รูไดอยางไรวาประสบความสําเร็จในงานนั้น (อธิบายพรอมนําเสนอประจักษพยาน
ประกอบ)
การปฏิบัติงานในตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรมีภาระหนาที่ ที่อยูในความรับผิดชอบ
ซึ่งจําเปนตองอาศัยประสบการณตลอดจนการแกไขปญหาเฉพาะหนา รวมถึงการไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารในดานการฝกอบรมในสวนงานที่รับผิดชอบ จึงทําใหมีทักษะ ความรูความเชี่ยวชาญเพิ่ ม
มากขึ้น จึงทําใหมีในวันนี้และเปนความภาคภูมิใจจาก การจัดอันดับเว็บไซตมหาวิทยาลัย อันดับ 2
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดทั่วประเทศ
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3. ความสําเร็จนั้นเกิดจากการปฏิบัติงานอยางไร หรือมีเทคนิควิธีอะไรทีท่ ําใหประสบ
ความสําเร็จ (อธิบาย ใหมีรายละเอียดพอสมควร เพื่อใหเพื่อน ๆ เขาใจไดอยางชัดเจน)
3.1 ความตั้งใจ มุงมั่น ในการทํางาน ในตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย ใหดีที่สุด
3.2 พยายามแสวงหาความรูเพื่อ ใหส ามารถปฏิ บั ติ งานที่ ได รับ มอบหมายไดอ ย างเต็ม
ความสามารถ
3.3 เรียนรูและกาวตามใหทันเทคโนโลยีในปจจุบันใหไดมากที่สุด เพื่อนํามาประยุกตใช
กับงาน
3.4 มองโลกในแงดแี ละมีกําลังใจในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
4. การสะทอนความรูสึกตอความสําเร็จนี้ (อาจเปนความรูสึกที่เกิดกับตัวทาน หรือความ
คิดเห็น หรือ ขอเสนอแนะ หรืออื่นๆ)
4.1 สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางเพื่อนรวมงาน
4.2 ความสามัคคีในหนวยงาน เพราะในการปฏิบัติงานตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ
ฝาย

4.3 ไมยอมแพตออุปสรรค พยายามแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง อดทนตอความกดดัน
4.4 มองโลกในแงดี

ภาคผนวก ข
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการใหบริการ
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พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560

ประกาศที่เกี่ยวของ
1. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่องนโยบายดานระบบสารสนเทศและการเขาถึง
ระบบอินเทอรเน็ตของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554

ภาคผนวก ค
คําสั่งตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

26

คําสั่งสํานักคอมพิวเตอร
คําสั่งสํานักคอมพิวเตอรที่ 96/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อการพัฒนาระบบจอดรถยนตอัจฉริยะ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
คําสั่งสํานักคอมพิวเตอรที่ 102/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงานหรือ
รายละเอี ยดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อซอฟตแวรสํา เร็จรูป Tableau Viewer Online
จํานวน 3 Users สิทธิ์ใชซอฟตแวรระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คําสั่งสํานักคอมพิวเตอรที่ 113/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อวัสดุเพื่อการพัฒนาระบบจอดรถยนตอัจฉริยะ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง
คําสั่งสํานักคอมพิวเตอรที่ 126/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อครุภัณฑเพื่อซอมแซมกลองวงจรปด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
คําสั่งสํานักคอมพิวเตอรที่ 135/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อครุภัณฑเพื่อการพัฒนาระบบจอดรถยนตอัจฉริยะ
พรอมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คําสั่งสํานักคอมพิวเตอรที่ 142/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง จางซอมบํารุงและเดินสายระบบเครือขายกลอง
วงจรปด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คําสั่งสํานักคอมพิวเตอรที่ 144/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซื้อครุภัณฑโทรศัพทพรอมติดตั้ง จํานวน 10 จุด
สําหรับศูนยพักคอย (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประวัติผูเขียน

วัฒนา กาหวัง
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา
สํ า เร็จการศึกษา ปริญ ญาตรี เทคโนโลยีค อมพิวเตอรอุ ตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
นครปฐม

ตําแหนงปจจุบัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักคอมพิวเตอร

ประสบการณหรือผลงานทางวิชาการ/อื่น ๆ
1. เปนทีมงานพัฒนาโปรแกรมออกบัตรคิวเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19
2. พัฒนาระบบลงทะเบียนปายรถยนตเพื่อใชเขาออก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

