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บทที่  1  

บทนํา 

1.1 ความสําคัญและความจําเปน 

 อินเทอรเน็ตทําใหบุคคลภายในและภายนอกเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกมากยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชนใน

การติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล รวมไปถึงการประชาสัมพันธกิจกรรม ผูใชสามารถเขาถึงและรับรูขาวสาร

บนเครือขายอินเทอรเน็ต 

เพ่ือใหเว็บไซตมีความสวยงามและนาสนใจ ดึงดูดผูใชงาน นอกจากลักษณะหนาตาของเว็บไซตท่ี ตอง

ออกแบบใหสวยงามแลว ยังตองจัดทํารูปภาพใหสอดคลองกับขอมูลขาวสารนั้นดวย 

 ขอมูลและรูปภาพกอนท่ีจะนํามาใชพัฒนาเปนเว็บไซตนั้น จะตองมีการตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลและรูปภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและท่ีสําคัญคือการ

จัดรูปแบบการวางขอมูลเพ่ือความสะดวกและเขาใจในการเขาเว็บไซต 
  

1.2 วัตถุประสงคของการคูมือ 

1.2.1 เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

1.2.2 เพ่ือใหเพ่ือนผูปฏิบัติงานทํางานทดแทนกันได 

1.2.3 เพ่ือใหผูรับบริการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.3 ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงาน 

1.3.1 ไดคูมือในการปฏิบัติงาน 

1.3.2 ไดคูมือใหเพ่ือนผูปฏิบัติงานทดแทนกันได 

1.3.3 ไดคูมือใหผูรับบริการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.4 ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงาน 

1.4.1 ปรับปรุงเว็บไซตคณะครุศาสตรใหมีประสิทธิภาพ 

1.4.2 มีภาษาใหเลือกใชท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับผูใชงานไดหลายกลุม 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

เก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห กําหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร 

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบเก่ียวกับชุดระบบคําสั่ง ชุดคําสั่งประยุกต การจัดทําคูมือการใช คําสั่งตางๆ กําหนด

คุณลักษณะ ติดตั้งและใชเครื่องมือชุดคําสั่งสื่อสาร การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมท้ังการดําเนินการ

เก่ียวกับการกระทําผิดดานคอมพิวเตอร และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสการใหคําปรึกษา แนะนํา อบรม

เก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอรดานตางๆ แกบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ติดตามความกาวหนาของ

เทคโนโลยีใหมๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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บทที่ 2 

หนาที่ความรับผิดชอบและโครงสรางการบริหารจัดการ 

2.1 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. อัพเดทขอมูลขาวสารและประกาศตาง ๆ ลงบนเว็บไซตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

2. ปรับแตงรูปภาพขาวสารตาง ๆ เพ่ือนําข้ึนบนเว็บไซตของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

3. ปรับเปลี่ยนแบนเนอรรูปภาพเว็บไซตตามขาวประชาสัมพันหรือขาวประกาศของคณะครุศาสตร

หรือวันสําคัญตางๆ ของคณะ 

4. ตรวจสอบหนาเว็บไซตและตรวจสอบความถูกตองหลังจากการอัพเดทขาวสารหรือประกาศตาง 

ๆ ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

2.2 โครงสรางบริหารจัดการ 

 2.2.1 โครงสรางองคกร (Organization Chart  
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2.2.2 โครงสรางการบริหาร (Administration Chart  
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2.2.3 โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity Chart  
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2.4 โครงสรางฝาย (Department Structure Chart  

คณบดีคณะครุศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร 

รองคณบดีฝายบริหาร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธิพงษ  บุญผดุง 

 

รักษาการหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 
นาย อําไพร เพชรวาว 

ฝายไอที 
ตําแหนง ระดับ ช่ือ – สกุล 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ นายอําไพร เพชรวาว 
นายพีรพล เชื่อมแกว 

 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
นางระวินันท พระยานอย 



6 
 

บทที่ 3 

หลักเกณฑ วิธกีาร ข้ันตอนและขอควรระวังขอสังเกตในการปฏิบัติงาน 

 

การปฏิบัติจัดทําเว็บไซต มีหลักเกณฑ วิธีการ ข้ันตอนและขอควรระวัง ขอสังเกตในการปฏิบัติงานดังตอไป 

3.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงาน 

 ตรวจสอบหนาเว็บเพจผานหนาเว็บบราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลังหลังการอัพเดท เชน 

ตําแหนงของเมนู ความถูกตองของลิงกท่ีสงไปยังหนวยงานภายนอกตรวจสอบขอมูล ขนาดของรูปภาพ ความ

ถูกตองของขอความ 

 

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน 

3.2.1 ตัวอยางการเพ่ิมขาวประชาสัมพันธ/ขาวประกาศ ลงบนเว็บไซตคณะครุศาสตร 

3.2.1.1 เพ่ิมขาวบนเว็บไซต 
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3.2.1.2   ไปท่ีเมนูท่ัวไปเพ่ิมลิ้งคเว็บไซตขาว วันท่ีแสดงผล และวันท่ีสิ้นสุด เลือกหมวดหมู และใสชื่อ

หัวขอขาว และรูปภาพหนาปกของขาว 

 

 

3.2.1.3 ไปท่ีเมนูรายละเอียดเพ่ือเพ่ิมรูปภาพของขาว และรายละเอียดเนื้อหาของขาว 
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 3.2.1.4 กดปุมยืนยัน (Submit  

  

3.2.2 ตัวอยางการเพ่ิมแบนเนอรหลัก ลงบนเว็บไซตคณะครุศาสตร 

3.2.2.1 เพ่ิมแบนเนอรหลักของเว็บไซตคณะครุศาสตร 
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3.2.2.2 เลือกวันท่ีแสดงผล ชื่อหัวขอแบนเนอร Link หรือ URL (ถามี เพ่ิมรูปภาพของแบนเนอร และ

เลือกตรงหัวขอแสดงผล จากนั้นกดปุม Submit เพ่ือยืนยันการเพ่ิมแบนเนอร 

 

 

3.3 ขอควรระวัง และขอสังเกตในการปฏิบัติงาน 

 ไมสรางความสับสนใหกับผูใชงานท่ีมีเนื้อหามากจนเกิดไป ควรจัดระเบียบขอมูลใหนาอานและเขาใจ

งายและควรใชภาพประกอบของท่ีสอดคลองกับขาวสารและมีความสวยงาม 
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3.4 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart  

 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

3.4.1 การปรับปรุงและพัฒนา

เว็บไซต 

- หนวยนับ : ครั้ง 

3.4.1.1 กรณีออกแบบกราฟฟค  

       3.4.1.1.1 คัดภาพและ

ตรวจสอบ 

- คัดเลือกภาพจากฝาย 

ประชาสัมพันธท่ีนําสงเพ่ือนํามา 

ข้ึนเว็บไซต 

- ตรวจสอบขนาดของภาพวาสามารถนํามา

ข้ึนเว็บไซตไดเลยหรือตองมาปรับแตงขนาด

ของภาพกอน 

       3.4.1.1.2 ปรับแตงภาพ - ปรับขนาดของภาพใหเหมาะสม 

กับการนําข้ึนเว็บไซต 

- แตงภาพ ใสขอความ ตามหัวขอ 

ของสิ่งท่ีจําเปนตองประชาสัมพันธ 

       3.4.1.1.3 อัฟข้ึนเซิฟเวอร - นําภาพอัฟโหลดเขาไปยังเซิฟเวอรเพ่ือ

ประมวลผลผานหนาเว็บบราวเซอร 

       3.4.1.1.4 ตรวจสอบหลังอัฟ

เดท 

-  ตรวจสอบหนาเว็บเพจผานหนาเว็บ

บราวเซอรและตรวจสอบความถูกตองหลัง

หลังการอัฟเดท เชน ขนาดภาพ ขอความ 

วาเปนไปตามท่ีประชาสัมพันธแจงหรือไม 

3.4.1.2 กรณีปรับยูสเซอร 

อินเตอรเฟส 

 

       3.4.1.2.1 ปรับเปลี่ยน เพ่ิม 

ลบ เมนู 

- เพ่ิมเมนูท่ีจําเปนข้ึน 

- ปรับแตงตําแหนงของเมนู 

- ลบเมนูท่ีไมตองการแสดงผลหนาจอออก 
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บทที่ 4  

เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 

4.1 วัตถุประสงคในการปฏิบัติงาน 

1. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทํางานแทนกันได 

2. เพ่ือปรับปรุงเว็บไซตคณะครุศาสตรท่ีเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสําหรับสรางภาพลักษณของ

คณะครุศาสตร 
 

4.2 เทคนิคการทํางานเชิงรุก 

 การนําขาวประชาสัมพันธและขาวประกาศลงบนเว็บไซต ใหมีความยืดหยุนและมีประสิทธิภาพ ทําให

เว็บไซตมีความนาสนใจดึงดูดผูใช 
 

4.3 เทคนิคแตละข้ันตอนในการทํางาน 

4.3.1 จัดทํารูปภาพและขอความ ท่ีจะนําข้ึนบนเว็บไซต  

4.3.2 นํารูปภาพท่ีและขอมูลท่ีเตรียมนําข้ึนบนเว็บไซต 

4.3.3 เผยแพรขอมูลขาวสารลงบนเว็บไซต 

4.3.4 ตรวจสอบเนื้อหาและรูปภาพท่ีนําข้ึนบนเว็บไซต 
 

4.4 เทคนิคใหผูรับบริการชมชอบ 

 การปรับปรุงเว็บไซตเราควรกําหนดเปาหมายและควรวางแผนลวงหนาในการเตรียมแหลงขอมูล 

ขาวสารของคณะครุศาสตรตองมีการอัพเดทขอมูลขาวสารใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เม่ือเว็บไซตถูกเผยแพร

ออกไปควรดูแลโดยตลอดซ่ึงเปนการตรวจสอบวาเซิฟรฟเวอรยังทํางานอยูหรือไมและตองมีการสํารองขอมูลไว

อยูเสมอเพ่ือปองกันการเกิดขอผิดพลาดในอนาคต 

 

4.5 ความยุงยากของงาน 

 การจัดทํารูปภาพของเนื้อหาขาวสารท่ีจะนําข้ึนบนเว็บไซตเพ่ือความสวยงามและเปนรูปแบบใหดูดีมี

คุณภาพ 

 

4.6 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

 เปนแหลงรวบรวมขาวสารประชาสัมพันธและขาวประกาศของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 
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บทที่ 5  

ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข การพัฒนาและขอเสนอแนะ 
 

5.1 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานดูแลปรับปรุงเว็บไซตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปญหาท่ีพบ

คือ การออกแบบรูปภาพของขาวท่ีเกิดความนาสนใจเพ่ือจัดทําข้ึนบนเว็บไซตและการเขียนรายละเอียดของ

เนื้อขาวและการแปลขาวเปนภาษาอังกฤษลงบนเว็บไซต 
 

5.2 แนวทางแกไข และพัฒนา 

 ศึกษาการออกแบบ การทํารูปภาพและการวางตําแหนงของรูปภาพของขาวใหเกิดความนาสนใจแก

ผูอานและการเรียนรูการแปลเนื้อขาวเปนภาษาอังกฤษใหมีความถูกตองตามหลักภาษาใหมากยิ่งข้ึน 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 ปญหาในการปรับปรุงเว็บไซตคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนปญหาท่ี

นักวิชาการคอมพิวเตอรตองศึกษาและวิเคราะหในการทําอยางไรใหขาวสาร ขาวประชาสัมพันธตางๆของคณะ

ครุศาสตรและเพ่ือใหเว็บไซตของคณะครุศาสตรเกิดความนาสนใจและไมมีเนื้อหาขาวท่ีเขาใจงายไมซับซอนให

เกิดประโยชนแกผูใชงาน 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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