ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ สำนั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ลำปาง ดำเนิ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและเกิ ด ผลดี ต่ อ ทางหน่ ว ยงาน
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากร เพื่ อให้
ปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ อ งกั บ การประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการ และลั ก ษณะงาน (Job Description) ตาม
มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ดังต่อไปนี้
๑. นายจำเนียร หัตถา
(ตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์)
หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย
๑. ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
๒. วางแผนการป้ องกัน และบำรุงรักษาเพื่ อเพิ่มประสิ ทธิภ าพแก่แม่ข่ายเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย
๓. กำหนดบั ญ ชีและให้ บ ริก ารด้านเครือข่ายไร้ส าย จดหมายอิเล็ กทรอนิ ก ส์ และการจัด สรรพื้ น ที่
โฮมเพจแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๔. ดำเนินการประสาน ให้คำปรึกษา และแนะนำในแก่ผู้ปฏิบัติงานบนเครือข่ายภายของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
๕. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และให้บริการด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
๖. ให้บริการเชิงวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
๗. ร่วมกำหนดนโยบายวางแผนหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัดเพื่อให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๘. ประสานการทำงานร่วมกัน โดยทำหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๙. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นายรวีพันธ์ หน่องาม
(ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย
๑. ตรวจสอบ ติดตาม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
๒. วางแผนการป้ อ งกั น และบำรุ งรั ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพแก่ ระบบเครือข่ ายคอมพิ ว เตอร์ข อง
มหาวิทยาลัย
๓. กำหนดบั ญ ชีและให้ บ ริก ารด้านเครือข่ายไร้ส าย จดหมายอิเล็ กทรอนิ ก ส์ และการจัด สรรพื้ น ที่
โฮมเพจแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
๔. ดำเนินการประสาน ให้คำปรึกษา และแนะนำในแก่ผู้ปฏิบัติงานบนเครือข่ายของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
๕. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และให้บริการด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
๖. ให้บริการเชิงวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
๗. ร่วมกำหนดนโยบายวางแผนหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัดเพื่อให้ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๘. ประสานการทำงานร่วมกัน โดยทำหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๙. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. นางสาวภัทรกาญจน์ เอ่งฉ้วน
(ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์
๑. การพัฒนาและวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ เพื่อการบริหารจัดการ และงานบริการภายในมหาวิทยาลัย
๒. จัดทำ และออกแบบงานกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ และงานบริการของศูนย์
คอมพิวเตอร์ และสำนักวิทยบริการฯ
๓. ตรวจสอบ และบริการเบิก-ยืม-คืนวัสดุในคลังพัสดุของศูนย์คอมพิวเตอร์
๔. ดำเนินการประสาน ให้คำปรึกษา และแนะนำในแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยลัย
๕. ดู แ ลและปรั บ ปรุ งเอกสารในระบบคุ ณ ภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ให้ เป็ น
ปัจจุบัน
๖. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และให้บริการด้านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๗. ให้บริการเชิงวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
๘. ร่วมกำหนดนโยบายวางแผนหรือโครงการของหน่วยงานที่สังกัดเพื่อให้ดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๙. ประสานการทำงานร่วมกัน โดยทำหน้าที่ให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๑๐. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. ว่าที่ร้อยตรีวชิระ นันตี
(ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
๑. ควบคุม ดูแลการให้บริการการคอมพิวเตอร์ การสืบค้น การอบรมของนักศึกษา บุคลากร
ภายในและภายนอก
๒. การจัดเก็บข้อมูลทางสถิติการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดจากอุปกรณ์ หรือที่เกิดจากผู้เข้ารับ
บริการ
๓. วิทยากรอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีทันสมัยให้กับนักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
๔. การจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้านความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๕. ออกแบบผลิตป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
๖. ควบคุม ดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศอบรม
๗. ควบคุม ดูแลการสอบวัดระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ Exit Exam
๘. งานควบคุม ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๙. การจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้านความพึงพอใจในการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๑๐. งานขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๑๑. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๕. นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์) ฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์
หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์
๑. วิเคราะห์ความต้องการ วางแผน ออกแบบ ผลิต และควบคุมการพัฒนาระบบ
๒. จัดทำคู่มือการพัฒนาและการใช้งานระบบ
๓. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง
๔. พัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน
๕. จัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับระบบที่ทำการพัฒนา รวมถึงรองรับกับรอบการใช้งาน
๖. บริการข้อมูลแก่บุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๗. จัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับระบบที่ทำการพัฒนา รวมถึงรองรับกับรอบการใช้งาน
๘. บริการข้อมูลแก่บุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๙. สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการวางแผน ออกแบบ และผลิตงานกราฟิก
๑๐. เป็นวิทยากรการจัดทำเอกสารสื่อ ประกอบการอบรมและจัดทำสรุปการอบรม
๑๑. ศึกษาและวิเคราะห์เครื่องมือในการผลิต e-Learning- - จัดทำรายวิชา e-Learning ตัวอย่าง ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น e-Book หรือรายวิชา LMS
๑๒. ให้บริการให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้ด้านการผลิตและการใช้งานแก่ผู้เรียนและผู้สอน

๑๓. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๖. นายภาสกร เหลือง
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์
๑. ออกแบบและผลิ ต งานกราฟิ ก เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การบนเว็ บ ไซต์
มหาวิทยาลัย
๒. ออกแบบและผลิตงานกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการบนเว็บไซต์ศูนย์
คอมพิวเตอร์
๓. ทำการปรับ ปรุงระบบเสนอข่าวสารบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปรับปรุงระบบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
๔. ดำเนิ น การประชาสั มพัน ธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยได้รับ
ข่าวสารจากหน่วยงานภายในและภายนอก
๕. ออกแบบและผลิตงานกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์
๖. ติดต่อข่าวสารกับหน่วยงานหน่วยงาน
๗. ทำการปรับปรุง เว็บไซต์ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งระหว่างเดือน กันยายน
และมีนาคม หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๘. ทำการปรับปรุง เว็บไซต์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
๙. ผลิตปรับปรุงเว็บไซต์ตามคำสั่งจากผู้อำนวยการ
๑๐. จัดทำระบบสำรวจความพึงพอใจของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
๑๑. เช็คระบบกระดานคำถาม/คำตอบมหาวิทยาลัย
๑๒. ให้บริการให้บริการพื้นที่โฮมเพจและเชื่อมต่อลิงค์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
๑๓. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๗. ว่าที่ร้อยตรีปิยะพันธ์ มูลเสน
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์
๑. ออกแบบกราฟิกประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนัก
๒. ออกแบบตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
๓. ออกแบบงานไวนิลของสำนักวิทยบริการ ฯ
๔. ออกแบบคู่มือระบบ ต่าง ๆ เช่น การส่งผลการเรียนออนไลน์
๕. ออกแบบคู่มือระบบ ต่าง ๆ เช่น การส่งผลการเรียนออนไลน์
๖. ประชาสัมพันธ์ข่าวของศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์วิทยบริการ บนเว็บไซต์สำนัก
๗. พัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต์สำนักวิทยบริการ ฯ
๘. ตรวจสอบผลการประเมินในระบบสารสนเทศการอบรม
๙. วางแผนและปรับปรุง ระบบ e-Learning

๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

ให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้สร้างรายวิชานักศึกษาที่ใช้บริการ e-Learning
สรุป KPI ประจำเดือน
สรุปการประเมินการใช้เครื่องมือ e-Learning ในการเรียนการสอน
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนัก รายสัปดาห์ ในวารสารของมหาวิทยาลัย
เป็ น วิท ยากรอบรมหลั กสู ตรเทคโนโลยี ใหม่ ๆ สำหรับ นั ก ศึก ษา และบุ ค ลากรของศูน ย์
คอมพิวเตอร์
๑๕. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘. นายสมานมิตร เมฆโปธิ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายซ่อมบำรุง
๑. ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เซ่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เซ่น เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง ชุ ด คำสั่ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร ชุ ด คำสั่ ง สำเร็ จ รู ป เครื่ อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ภ ายในศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ
๓. บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามแผนบำรุงรักษา
๔. กำกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน (QP-MT-01) เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และการแจ้งซ่อม
๕. ควบคุมบัญชีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในศูนย์คอมพิวเตอร์
๖. ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ภายในอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
๗. ควบคุมดูแล และติดตามการติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ภายในอาคาร
ศูนย์คอมพิวเตอร์
๘. ตรวจสอบบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
๙. ตรวจสอบ และควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ของศูนย์คอมพิวเตอร์
๑๐. สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อเพื่อทดแทนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
๑๑. กำกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน (QP-MT-03) แจ้งซ่อมวัสดุครุภัณฑ์
๑๒. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๙. นายปฎิญญา อินทราวุธ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายซ่อมบำรุง
๑. ติดตั้งหรือบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เซ่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดและทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการ
ระบบการทำงานของเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็น
มาตรฐาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการ ใช้งานของหน่วยงาน
๓. บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามแผนบำรุงรักษา
๔. กำกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงาน (QP-MT-01) เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และการแจ้งซ่อม
๕. ให้คำปรึกษา ฝึ กอบรม ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านคอมพิวเตอร์ แก่ห น่วยงาน บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๖. ให้ ค ำปรึ ก ษาแนะนำแก่ ห น่ ว ยงาน บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การซ่ อ มบำรุ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์
๗. แนะนำวิ ธี ก ารแก้ ไขปั ญ หา เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นางาน ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๘. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๙. บริ ก ารการแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ โ ปรแกรม แก่ ห น่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
๑๐. ควบคุมดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ระหว่างการอบรม แก่หน่วยงาน
บุคลากร แก้ไขปัญหาระหว่างที่มีการอบรม
๑๑. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

