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คํานํา 
 

เอกสารคูมือการปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศฉบับนี้เปนเอกสารท่ีจัดทาข้ึนเพ่ือการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเปนแนวทางเสริมสรางความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงผูจัดทํา
ไดศึกษา รวบรวมขอมูล และจัดทําข้ึนจากแนวทางการดําเนินการพัฒนา แนวทางการดําเนินการ เอกสารและ
หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังจากประสบการณในการปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศ โดยในเอกสารคูมือ
การปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศ ฉบับนี้ มีสาระสําคัญประกอบดวย ความสําคัญ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ ผูเก่ียวของ ข้ันตอนปฏิบัติ การจัดเก็บขอมูลและเอกสารท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือเปนแนวทางใหกับผูปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศ ไดศึกษาประใชประโยชนตอไป 
 
 

ผูจัดทํา 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
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ผูบริหารงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสันทัด พงศพัชราพันธ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายพุฒวัฒน  กันยะกาญจน 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 
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โครงสรางงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
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นายสันทัด  พงศพัชราพันธ 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 
 

นายพุฒวัฒน   กันยะกาญจน 

รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ 

 

 

นายกิติภูมิ  ใจกลา 

หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 

 

นางสาวกรรณิการ  เอ่ียมจินดา 

ผูชวยงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 

 

นางสาวเกวลี  จิตหาญ 

เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 

 



3 

หลักการและเหตุผล 
 

ในปจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ไดสนับสนุนใหมีการบริการเครือขาย Internet ทําใหเกิดความ
พรอมในการมีชีวิตอยู ในสังคมขาวสารทาใหเกิดการแลกเปลี่ยน และถือเปนการกระตุนใหบุคลากรและ
นักศึกษาเกิดความรูสึกตองการแสวงหาความรูขอมูลขาวสารและเกิดความสนใจในการคนควาซ่ึงถือเปน
พัฒนาการท่ีดีของสถาบันการศึกษา อยางไรก็ตาม การไดมีโอกาสรับรูขาวสารของสถาบันขอมูลสวนตัวหรือ
แมแตการเชื่อมโยงสารสนเทศ ท่ีเหมาะสมระหวางหนวยงานจะเปนสิ่งท่ีตองอาศัยท้ังเวลา และงบประมาณใน
การจัดการแตก็นาจะเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีวิทยาลัยจาเปนตองมีการจัดการในดานสารสนเทศภายในให
สามารถบริหารจัดการในรูปแบบเครือขายท่ีสมบูรณ มีระบบความปลอดภัยท่ีไดมาตรฐานสามารถเปน
เครื่องมือในการวางแผนพัฒนาวิทยาลัยตอไป 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเปนโครงการท่ีมีเปาหมายใหมีการจัดการสารสนเทศในทิศเดียวกัน
สามารถจัดการเชื่อมโยงฐานขอมูลท่ีหลากหลายในอดีตใหอยูในรูปแบบท่ีมีการจัดการแบบเครือขายจน
สามารถทําใหระบบสารสนเทศภายในเปนระบบท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนท่ีทันสมัยการบริการใหคําปรึกษา
ท่ัวไปและบริการชุมชนทําใหวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 เปนแหลงวิชาการท่ีนาสนใจและมีศักยภาพในการ
คนควาตอไป 

 
ความหมายของขอมูลสารสนเทศ 

สารสนเทศ (information) เปนผลลัพธของการประมวลผล การจัดดําเนินการ และการเขาประเภท
ขอมูลโดยการรวมความรูเขาไปตอผูรับสารสนเทศนั้น สารสนเทศมีความหมายหรือแนวคิดท่ีกวาง และ
หลากหลาย ตั้งแตการใชคําวาสารสนเทศในชีวิตประจาวัน จนถึงความหมายเชิงเทคนิค ตามปกติในภาษาพูด 
แนวคิดของสารสนเทศใกลเคียงกับความหมายของการสื่อสารเง่ือนไขการควบคุมขอมูลรูปแบบคําสั่ง
ปฏิบัติการความรูความหมายสื่อความคิดการรับรู และการแทนความหมาย 

ปจจุบันผูคนพูดเก่ียวกับยุคสารสนเทศวาเปนยุคท่ีนําไปสูยุคแหงองคความรูหรือปญญา นําไปสูสังคม
อุดมปญญา หรือสังคมแหงสารสนเทศ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ แมวาเม่ือพูดถึงสารสนเทศ เปนคําท่ี
เก่ียวของในศาสตรสองสาขา คือ วิทยาการสารสนเทศ และ วิทยาการคอมพิวเตอร ซ่ึงคําวา "สารสนเทศ" ก็ถูก
ใชบอยในความหมายท่ีหลากหลายและกวางขวางออกไป และมีการนําไปใชในสวนของ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ การประมวลผลสารสนเทศ 

สิ่งท่ีไดจากการนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวมาประมวลผล เพ่ือนํามาใชประโยชนตามจุดประสงค 
สารสนเทศ จึงหมายถึง ขอมูลท่ีผานการเลือกสรรใหเหมาะสมกับการใชงานใหทันเวลา และอยูในรูปท่ีใชได 
สารสนเทศท่ีดีตองมาจากขอมูลท่ีดี การจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศจะตองมีการควบคุมดูแลเปนอยางดี เชน 
อาจจะมีการกําหนดใหผูใดบางเปนผูมีสิทธิ์ใชขอมูลได ขอมูลท่ีเปนความลับจะตองมีระบบข้ันตอนการควบคุม 
กําหนดสิทธิ์ในการแกไขหรือการกระทํากับขอมูลวาจะกระทําไดโดยใครบาง นอกจากนี้ขอมูลท่ีเก็บไวแลวตอง
ไมเกิดการสูญหายหรือถูกทําลายโดยไมไดตั้งใจ การจัดเก็บขอมูลท่ีดี จะตองมีการกําหนดรูปแบบของขอมูลให
มีลักษณะงายตอการจัดเก็บ และมีรูปแบบเดียวกัน ขอมูลแตละชุดควรมีความหมายและมีความเปนอิสระใน
ตัวเอง นอกจากนี้ไมควรมีการเก็บขอมูลซํ้าซอนเพราะจะเปนการสิ้นเปลืองเนื้อท่ีเก็บขอมูล 
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหทราบและเขาใจรายละเอียดข้ันตอนของการทํางาน 
2. เพ่ือใหมีความม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนด มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3. เพ่ือใหการจัดทําขอมูลสารสนเทศ เผยแพรขอมูลผานทางสถานศึกษา ท่ีไดรับผิดชอบและไดรับมอบหมาย
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 

4. ทําใหบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาใชบริการอินเตอรเน็ตไดท่ัวถึง 
5. ใหบุคลากรมีขอมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเพ่ือใชในการบริหารจัดการเก่ียวกับการเรียนการสอนและเปน
แหลงบริการสารสนเทศ 
6. การปฏิบัติงานตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 
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บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
 

วิสัยทัศน 
พัฒนาขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร 

งบประมาณครุภัณฑ อาคารสถานท่ี แผนการเรียน และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ และ
วิธีการท่ีวิทยาลัยกําหนด 
 
พันธกิจ 

รวบรวมและเผยแพรสารสนเทศตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและประกอบอาชีพ พัฒนา
ระบบเครือขายขอมูลสถานศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ดําเนินการเก่ียวกับศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา 
 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 ทําหนาท่ีอนุมัติแผนการดําเนินงานพรอมท้ังมอบหมาย 
กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย 
2. รายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 
3. รวบรวมขอมูลจากหนวยงานในและภายนอกสถานศึกษา 
4. จัดทําขอมูลสารสนเทศประจาปการศึกษา 
5. เผยแพรสารสนเทศผานทางเว็บไซต 
6. ปรับปรุงแกไขเว็บไซตวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 
7. สรุปผลการปฏิบัติงาน 
8. ประเมินผลการดําเนินงาน 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 ข้ันตอนการรับบริการขอคําปรึกษาทางโทรศัพท 

ผูรับบริการ 
1. แจงปญหา/ขอรับบริการขอความชวยเหลือผานทางโทรศัพทแกเจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
2. รับคําตอบหรือวิธีการแกไขปญหา 
 

เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลสารสนเทศ 
1. เม่ือผูรับบริการแจงขอรับความชวยเหลือ เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลสารสนเทศตองทําการวิเคราะหปญหาท่ี
รับแจง 
2. ทําการตอบคําถามหรือแนะนาวิธีการแกไขปญหา 

2.1 ในกรณีท่ีสามารถตอบไดทันที ผูเจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลสารสนเทศจะทําการแนะนําวิธีการ
แกไขปญหาใหผูรับบริการทราบทันที 
2.2 ในกรณีท่ีไมสามารถตอบไดทันที เจาหนาท่ีงานศูนยขอมูลสารสนเทศจะตองดําเนินการดังนี้ 

- ทําการแจงเวลาโทรกลับใหผูรับบริการทราบ 
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- ประสานนักวิชาการหรือผูเชี่ยวชาญใหคําตอบหรือวิธีการแกไขปญหาทําการแจงวิธีการ
แกไขปญหาใหผูรับบริการทราบ 
- ทําการบันทึกในแบบบันทึกขอมูลและปดงาน 
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ผังกระบวนการทํางานศูนยขอมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาท่ีงานศูนย

ขอมูลฯ ประเมินอาการ

 

 

งานตางๆแจงคอมพิวเตอรชํารุด 

 

ดําเนินการแก้ไขปัญหา 

เบิกอปุกรณ์ 

สง่คืนหนว่ยงาน 

จบการทํางาน 

 

ทําบนัทกึความเห็น 

สง่เร่ืองดาํเนินการ 

สง่เร่ืองพสัดทุราบ 

แจงผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบอาการ  
แกได    

แกไมได    

แกได    แกไมได    



9 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
1. รวบรวมขอมูลจากหนวยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทํา และบริการ
ขอมูลและสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ 
ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี แผนการเรียน และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสโดยประสานงานกับแผนกวิชาและ
งานตางๆ ในสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
2. รวบรวมและเผยแพรสารสนเทศตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
3. พัฒนาระบบเครือขายขอมูลของสถานศึกษา ใหสามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอ่ืน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพการใช
ขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต 
4. กํากับ ควบคุม ดูแลระบบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
5. ดําเนินการเก่ียวกับศูนยกาลังคนอาชีวศึกษาของศึกษา 
6. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 
8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 

งานศูนยขอมูลสารสนเทศ มีหนาท่ีจัดทําและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดทําขอมูล 9 ประการ และผลการ
ดําเนินงานตางๆ ในสถานศึกษาเผยแพรผานทาง www.rtech2.ac.th วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 อันจะสงผลดี
ตอการพัฒนาผลการดาเนินงานและความเคลื่อนไหวสถานศึกษา 
 
การจัดขอมูลสารสนเทศประจําป  มีขอบขายของงานดังนี้ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
- ประสานกลุมงานเพ่ือเสนอรายชื่อคณะทํางาน 
- จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเสนอผูบริหารลงนามคําสั่ง 
2. รวบรวมขอมูลท่ีจําเปนในการจัดทําขอมูลสารสนเทศ ไดแก 
- ขอมูลสถานศึกษา 
- ขอมูลงานบุคลากร 
- ขอมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
- ขอมูลนักเรียนนักศึกษา 
- ขอมูลครุภัณฑ 
- ขอมูลงบประมาณ 
- ขอมูลสถานประกอบการ 
- ขอมูลอาคารสถานท่ี 
3. พิจารณาขอมูลสารสนเทศ 
4.ปรับปรุงแกไขรายละเอียดครุภัณฑการศึกษาและท่ีดินสิ่งกอสรางใหสอดคลองกับความตองการของ
สถานศึกษา 
5. ดําเนินการรวบรวมและวิเคราะหและจัดทําขอมูลสารสนเทศประจาปดังนี้ 
- รวบรวมโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
- จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ 
- จัดทํารางขอมูลสารสนเทศประจําปตามรูปแบบของการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
6. เสนอขอมูลสารสนเทศประจําปตอผูอานวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
7. ดําเนินการเผยแพรขอมูลสารสนเทศประจําป ใหบุคลากรในสถานศึกษา และวิทยาลัยอ่ืนๆไดทราบดังนี้ 
- จัดทํารูปเลมขอมูลสารสนเทศประจําป 
- เผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบและนําไปปฏิบัติ 
 
 
 
 

 

http://www.rtech2.ac.th/
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ปฎิทินการปฏิบัตงิาน 
งานศูนยขอมูลสารสนเทศ ฝายแผนงานและความรวมมือ 
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

วัน/เดือน/ป การปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 60 

ตรวจสอบรายวิชาของนักศึกษาในระบบ RMS 
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายภายในสํานักงาน 
ปรับปรุงหนาเว็บไซตตามวันสําคัญตาง ๆ 
นําเขาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา เขาสูเว็บไซตของวิทยาลัย และระบบ RMS 
ปรับปรุงขอมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 2,3 และปวส. 2 ผานเว็บไซต  
V-cop.net 

พฤศจิกายน 60 
ปรับปรุงหนาเว็บไซตตามวันสําคัญตาง ๆ 
จัดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางวัสดุงานศูนยขอมูล 

ธันวาคม 60 
อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
ปรับปรุงหนาเว็บไซตตามวันสําคัญตาง ๆ  

มกราคม 61 
อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
ปรับปรุงหนาเว็บไซตตามวันสําคัญตาง ๆ 

กุมภาพันธ 61 
อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
ปรับปรุงหนาเว็บไซตตามวันสําคัญตาง ๆ 

มีนาคม 61 
อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
นําเขาผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา เขาสูเว็บไซตของวิทยาลัย และระบบ RMS 
นําเขาขอมูลนักเรียน นักศึกษาใหม ระดับปวช. 1 และปวส. 1 ในระบบ Datacenter 

เมษายน 61 
อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
ปรับปรุงหนาเว็บไซตตามวันสําคัญตาง ๆ 

พฤษภาคม 61 
อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
ปรับปรุงหนาเว็บไซตตามวันสําคัญตาง ๆ 
จัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 9 ประการ 

มิถุนายน 61 
อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
นําเขาขอมูลนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช. 1 และปวส. 1 ผานเว็บไซต V-cop.net 

กรกฎาคม 61 อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 

สิงหาคม 61 
อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
ปรับปรุงหนาเว็บไซตตามวันสําคัญตาง ๆ 

กันยายน 61 

อัพเดทขอมูลบนเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 
ตรวจสอบขอมูล ศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 
พัฒนาดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอร จัดเก็บสํารองขอมูลคอมพิวเตอรงานศูนยขอมูล
สารสนเทศ 

 

ลงชื่อ....................................................... 
             (นายกิติภูมิ  ใจกลา) 
     หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ 

 


