
¤Ù‹Á×Í»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÇçºä«µ�
¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÊÇÃÃ¤�

Ç‹Ò·ÕèÃŒÍÂµÃÕÍ¹Ø  ¤ØŒÁà¾ªÃ
¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³º´Õ  ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÊÇÃÃ¤�

¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¹¤ÃÊÇÃÃ¤�
Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University



1 

 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
 ในปัจจุบนัเป็นยุคแห่งสงัคมออนไลน์ ทุกคนแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกนัและกนัผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต การเผยแพร่บรกิารสารสนเทศในปัจจุบนัจงึเปลีย่นรูปแบบ เพื่อตอบสนอง 
ผูใ้ชบ้รกิารหลากหลายช่องทาง และบนเวบ็ไซต์เป็นช่องทางหนึ่งที่ทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั
และเอกชนเลอืกเป็นชอ่งทางในการการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารการประชาสมัพนัธ ์คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์  เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ในการสื่อสารของ
อินเทอร์เน็ต จึงมีการพฒันาเวบ็ไซต์ขึ้นเพื่อให้เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสมัพนัธ์กจิกรรมต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ให้กบัผูใ้ชง้านเวบ็ไซต์ทัง้ใน
มหาวทิยาลยั   และนอกมหาวทิยาลยัได้รบัรู้สารสนเทศร่วมกนัโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาที่
มหาวทิยาลยั เวบ็ไซต์ของมหาวทิยาลยัให้บรกิารขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัมหาวทิยาลยั 
ยกตวัอย่างเชน่ สถานทีต่ ัง้ หน่วยงานภายใน กฎระเบยีบการใชง้าน  ประกาศขา่วสาร กจิกรรม เป็น
ตน้ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยมเีวบ็ไซต์ของตนเองเพื่อประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลสารต่างๆ มนีักวชิาการคอมพวิเตอร์
ของหน่วยงานเป็นผูร้บัผดิชอบ  หน้าทีเ่ผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารผา่นเวบ็ไซต ์ซึ่งในปัจจุบนับุคลากรใน
หน่วยงาน ได้แบ่งภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบในการจดัการแต่ละส่วน จงึมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะ
ของตนเอง อกีทัง้แนวโน้มของขอ้มูล ข่าวสาร และระบบสารสนเทศที่มปีรมิาณมากขึน้อย่างเหน็ได้
ชดั ส่งผลให้การปฏบิตังิานทดแทนกนัหรอืช่วยปฏบิตัิเพิม่เตมิในบางภารกจิท าไดค้่อนขา้งยาก อกี
ทัง้ในปัจจุบนัยงัไม่มคีู่มอืการปฏบิตังิานที่ชดัเจน อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีแ่สดงถงึรายละเอียด
ขัน้ตอนการบริหารจดัการเวบ็ไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผู้เขยีนจึงได้จดัท าคู่มือ
ปฏิบตัิงานการบริหารจดัการเวบ็ไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์ ขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกใหบุ้คลากรสามารถปฏบิตัิงานแทนกนัได ้ในกรณตีดิภารกจิ 
หรอืมกีารปรบัเปลีย่นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อบรหิารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์อย่างเป็นระบบ 
 2. เพื่อใหม้คีู่มอืการปฏบิตังิานทีช่ดัเจน อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 3. เพื่อใหไ้ดคู้ม่อืการปฏบิตังิาน (Work Manual) ทีม่มีาตรฐาน และปฏบิตังิานเป็นไปใน 
ทศิทางเดยีวกนั 
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 4. เพื่อใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจวา่ล าดบัการท างาน ข ัน้ตอนและวธิกีารปฏบิตังิานแต่ละส่วน 
รวมไปถงึหน่วยงานทีต่อ้งประสานงานตดิต่อ 
 5. เพื่อใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิในการท างาน 

 
ขอบเขตงำน 
 ขอบเขตของงานในคู่มอืฉบบันี้  เป็นการบรหิารจดัการเวบ็ไซต ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ อธบิายขัน้ตอนการบรหิารจดัการเวบ็ไซต์
มหาวทิยาลยั   ประกอบดว้ยการบรหิารจดัการส่วนต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 1. บรหิารจดัการขอ้มูลพืน้ฐานของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรคบ์นเวบ็ไซต ์
 2. บรหิารจดัการระบบประชาสมัพนัธข์า่วประกาศของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 3.  บรหิารจดัการขา่วกจิกรรมของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค ์
 4.  บรหิารจดัการระบบบุคลากร คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์
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ภำระหน้ำท่ีและขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน 

 

ภำระหน้ำท่ี  คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์
 

ข้อมูลทัว่ไป 
1. ปรชัญำ  ผลติบณัฑติใหม้ปัีญญา  สรา้งคุณภาพคู่คุณธรรม  น าวชิาการสู่การพฒันา

ทอ้งถิน่ 

 2. วิสยัทศัน์  
 เป็นผูน้ าทางวชิาการ  มุ่งเน้นใหก้ารบรกิารการศกึษาทีห่ลากหลาย  โดยน าองคค์วามรูท้าง
วชิาการ งานวจิยั  การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมภูมปัิญญาทอ้งถิน่สู่การบูรณาการการเรยีนการสอน 
เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ของสงัคมชมุชนอย่างยัง่ยนื และเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

3. พนัธกิจ        
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มพีนัธกจิในการพฒันาคณะ ดงันี้ 
 
3.1  ผลติบณัฑติใหม้คีุณภาพตามมาตรฐานวชิาการและวชิาชพี ทีส่อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของทอ้งถิน่ การเปลีย่นแปลงทางสงัคม ประเทศชาตแิละประชาคมอาเซยีน 
3.2  สรา้งงานวจิยัทีม่คีุณภาพ เสรมิสรา้งองคค์วามรู ้และนวตักรรมสูค่วามเป็นผูน้ าในการ

พฒันาทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็อย่างยัง่ยนืและไดม้าตรฐานระดบัสากล 
3.3  บรกิารวชิาการ ถ่ายทอดนวตักรรมและเทคโนโลย ีและสบืสานโครงการอนัเนื่องมาจาก

พระราชด ารสิู่ทอ้งถิน่และสงัคม 
3.4  ท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ภูมปัิญญาของทอ้งถิน่และสรา้งองคค์วามรูท้าง

วฒันธรรมสู่ระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
3.6  พฒันาบุคลากรทางการศกึษา ใหม้คีุณภาพมาตรฐานวชิาชพีและยกระดบัคณะฯ ให้

เป็นผูน้ าดา้นพฒันาคุณภาพบคุลากรทางการศกึษาสูก่ารปฏบิตังิานระดบัสากล 
3.6  พฒันาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบรหิารจดัการคณะฯ โดยมุง่สู่ความเป็นเลศิ

โปร่งใสดว้ยหลกัธรรมาภบิาล และเป็นองคก์รแห่งความสุข 
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4. โครงสร้ำงองคก์รและโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 4.1  โครงสร้ำงองคก์ร 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 
- งานธุรการ 
- งานบุคคล 
- งานการเงนิและการคลงั 
- งานนโยบายและแผน 
- งานประชาสมัพนัธ ์
- งานเลขานุการ 

กลุ่มงำนส่งเสริมวิชำกำร
และงำนวิจยั 
- งานส่งเสรมิวชิาการและงานทะเบยีน 
- งานหลกัสตูรและแผนการเรยีน 
- งานตดิตามวดัผลประเมนิผล 
- งานสนับสนุนและพฒันางานวจิยั 
- งานพฒันาการสรา้งนวตักรรม 
- งานถ่ายทอดและบรกิารวชิาการ 
กลุ่มงำนพฒันำนักศึกษำ
และส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม 
- งานกจิกรรมนักศกึษา 
- งานสวสัดกิารนักศกึษา 
- งานวชิาการและวนิัยนักศกึษา 
- งานท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
- งานสรา้งสรรคแ์ละเผยแพร่
ศลิปวฒันธรรม 

กลุ่มงำนประกนัคณุภำพ
กำรศึกษำ 
- งานระบบและแผนการประกนั                      
คุณภาพการศกึษา 

- งานตดิตามควบคุมและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา 

- งานระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ
การประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

กลุ่มงำนบริหำร
ศนูยภ์ำษำ 

- งานบรหิารทัว่ไป 
- งานจดัการศกึษา
นานาชาต ิ

 
  กลุ่มงำนวิจยัและ
บริกำรวิชำกำร 
- งานวจิยัและบรกิาร
วชิาการแก่บุคคลภายใน
และภายนอก 

 
กลุ่มงำนประกนั
คณุภำพภำษำ 

 

สาขาวชิาภาษาไทย 

สาขาวชิาภูมศิาสตร ์

สาขาวชิาศลิปกรรม 

สาขาวชิานิตศิาสตร ์

สาขาวชิานาฏศลิป์และ
การละคร 

สาขาวชิาปรชัญาและ
ศาสนา 

สาขาวชิา
ภาษาต่างประเทศ 

สาขาวชิาสงัคมวทิยา 

สาขาวชิาดนตร ี

สาขาวชิาประวตัศิาสตร ์

สาขาวชิา
บรรณารกัษศาสตรฯ์ 

สาขาวชิารฐัศาสตร ์

คณบดี 

รองคณบดี 
คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ 

ส ำนักงำนคณบดี สำขำวิชำ ศนูยภ์ำษำ 
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งำนด้ำนคอมพิวเตอร ์
1.  ขอบเขตของงำน 
 1)  แจง้ขอ้มูลขา่วสารประชาสมัพนัธข์องคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรผ์า่นระบบ
เวบ็ไซต ์
 2)  จดัเตรยีมคอมพวิเตอรท์ัง้ทางดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟแวรใ์หพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอ 
 3)  ออกแบบงานสื่อกราฟฟิกผลติสื่อวดีโีอประชาสมัพนัธข์องคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
 4)  บนัทกึจองหอ้งประชมุของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ผา่น Google Calendar 
 5)  ดูแลระบบเวบ็ไซตว์ารสารของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
 6)  ดูแล Facebook ชอ่งทางสือ่สาร ตดิต่อของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 7)  รบัผดิชอบงานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
  
2.  หน้ำท่ีรบัผิดชอบ (Specific Job) 
 1)  ดูแล ปรบัปรุง อพัเดท เวบ็ไซดใ์หท้นัสมยัอยู่เสมอ  
(ขา่วสารต่างๆ , รูป, เวบ็ไซดห์ลกั, ฯลฯ) 
 2)  ดูแล  บ ารุงรกัษาคอมพวิเตอร ์อุปกรณ์รอบขา้ง และระบบเครอืขา่ย ใหพ้รอ้มใชง้าน
เสมอ  
 3)  ออกแบบแบนเนอรป์ระชาสมัพนัธใ์นเวบ็ไซต ์Facbook ของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
 4)  ออกแบบไวนิล ป้ายประชาสมัพนัธ์  
 5)  ออกแบบปกรายงานต่างๆ 
 6)  ออกแบบ วารสาร  แผน่พบั โปรเตอรป์ระชาสมัพนัธห์ลกัสูตร 
 7)  ดูแลควบคุมการผลติสื่อวดีโีอประชาสมัพนัธ์ 
 8)  ลงบนัทกึจองหอ้งประชมุของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ผา่น Google 
Calendar 
 9)  ดูแลระบบเวบ็ไซตว์ารสารของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
 10)  ประกาศขา่วประชาสมัพนัธ ์ลงรูปภาพกจิกรรม การประชมุ ของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตรล์งเพจ Facebook  
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3. บทบำท  หน้ำท่ี  รบัผิดชอบของต ำแหน่ง 

1. งำนด้ำนบริหำรจดักำรเวบ็ไซต์   
ภำระงำนท่ีได้รบัมอบหมำย  ดูแล ปรบัปรุง อพัเดท เวบ็ไซตใ์หท้นัสมยัอยู่เสมอ 

ขา่วสารต่างๆ  โดยการบรหิารจดัการงานเวบ็ไซตจ์ะแบ่งออกเป็น 
 1) บรหิารจดัการขอ้มูลพืน้ฐานของบนเวบ็ไซต ์
 2) บรหิารจดัการระบบประชาสมัพนัธข์า่วประกาศ 
 3) บรหิารจดัการระบบประชาสมัพนัธข์า่วกจิกรรม 
 4) บรหิารจดัการระบบบุคลากร 
 5) บรหิารจดัการขอ้มูลหลกัสูตร 
 6) บรหิารจดัการขอ้มูลหน่วยงาน /สาขาวชิา 
 

2.  งำนด้ำนกำรออกแบบ 
1)  ออกแบบแบนเนอรป์ระชาสมัพนัธเ์วบ็ไซต ์
2)  ออกแบบปก หนงัสอื วารวาร รายงาน 
3)  ออกแบบป้าย  ป้ายไวนิล ประชาสมัพนัธ ์
4)  ออกแบบ แผน่พบั โปสเตอร ์ประชาสมัพนัธห์ลกัสูตร 
 
3.  งำนระบบจองห้องประชมุ 
1)  จดัท าระบบจองหอ้งประชมุขึน้หน้าเวบ็ไซต ์
2)  ลงบนัทกึจองหอ้งประชมุผา่น Google Calendar 
 
4.  งำนดแูลระบบเวบ็ไซต์วำรสำร 
1)  เป็นคณะกรรมการในการจดัท าวารสารคณะ 
2)  เป็น Admin ดูแลระบบเวบ็ไซตว์ารสาร 
3)  จดัท าลิง้เวบ็วารสาร  ใหอ้ยู่บนเวบ็ไซตข์องคณะ 
 
5.  Admin ดแูลข่ำวสำร และกิจกรรม บนเพจFacebook ของคณะ 
1)  อพัเดตขา่วสาร บนเพจFacebook 
2)  ลงภาพกจิกรรม บนเพจFacebook 
3)  แชรข์า่วสารต่างๆ ของมหาวทิยาลยัลงบน บนเพจFacebook 
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กระบวนกำรขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนงำนด้ำนบริหำรจดักำรเวบ็ไซต์ 
 

1. บริหำรจดักำรข้อมูลพืน้ฐำนของบนเวบ็ไซต์ 
 ขอ้มูลพืน้ฐานของหน่วยงานถอืวา่เป็นสิง่ส าคญัทีแ่สดงใหค้วามทราบความเป็นมา ส าหรบัผู้
ทีม่คีวามสนใจ   ซึง่ขอ้มูลพืน้ฐานประกอบดว้ย ประวตั ิ ปรชัญา วสิยัทศัน์  และพนัธกจิ 
ควำมส ำคญั 
 เพื่อแสดงขอ้มลพืน้ฐานใหผู้ส้นใจสามารถสบืคน้และตดิความเปลีย่นแปลงได ้
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อเพิม่/แก ้ ประวตั ิ ปรชัญา วสิยัทศัน์  และพนัธกจิ 
ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน 
 1. รบัขอ้มูล 

2. เรยีบเรยีงขอ้มูล 
3. เตรยีมขอ้มูลและภาพประกอบ 
4. ออกแบบแบนเนอร ์
5. ตรวจสอบขอ้มูลการแสดงผลบน Browser 
6. อพัโหลดขอ้มูลขึน้เซริฟ์เวอร ์

 
2. บริหำรจดักำรข้อมูลกำรบริหำรของคณะ 

ขอ้มูลการบรหิารของคณะ วชิาการ และประกนัคุณภาพ  เพื่อเป็นหลกัฐาน  ในการโปร่งใส
ของการบรหิารงาน อกีทัง้เป็นหลกัฐานในการตอบประกนัคุณภาพของคณะ 
ควำมส ำคญั 
 เพื่อแสดงขอ้มูล  
 วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อความโปร่งใสในการบรหิาร  และเป็นหลกัฐานในงานประกนัคุณภาพ 
ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน 
 1. รบัขอ้มูล 

2. เรยีบเรยีงขอ้มูล 
3. เตรยีมขอ้มูลและภาพประกอบ 
4. ออกแบบแบนเนอร ์
5. ตรวจสอบขอ้มูลการแสดงผลบน Browser 
6. อพัโหลดขอ้มูลขึน้เซริฟ์เวอร ์
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3. ข้อมูลหลกัสตูรท่ีเปิดสอน ของคณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์
 ปัจจุบนัมผีูส้นใจในการศกึษาต่อ  เพือ่ความรวดเรว็ในการศกึษาขอ้มูลหลกัสูตรทีค่ณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เปิดสอน จงึตอ้งท าการลงขอ้มูลของหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนไวบ้น
เวบ็ไซต ์
ควำมส ำคญั 
 เพื่อใหผู้ท้ีส่นใจในการศกึษาต่อ  ไดอ้่านรายละเอยีดของหลกัสูตร เพื่อเตรยีมตวัเองในการ
เขา้ศกึษา 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหแ้สดงขอ้มูลของหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน 
 1. รบัขอ้มูลขา่ว 

2. เรยีบเรยีงเนื้อหา 
3. เตรยีมขอ้มูลและภาพประกอบ 
4. ตรวจสอบขอ้มูลการแสดงผลบน Browser 
5. อพัโหลดขอ้มูลขึน้เซริฟ์เวอร ์

 
ปัจจุบนัมผีูส้นใจในการศกึษาต่อ  เพือ่ความรวดเรว็ในการศกึษาขอ้มูลหลกัสูตรทีค่ณะเป็นสอน จงึ
ตอ้งท าการลงขอ้มูลของหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนไวบ้นเวบ็ไซต์ 
ควำมส ำคญั 
 เพื่อใหผู้ท้ีส่นใจในการศกึษาต่อ  ไดอ้่านรายละเอยีดของหลกัสูตร เพื่อเตรยีมตวัเองในการ
เขา้ศกึษา 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อใหแ้สดงขอ้มูลของหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน 
 1. รบัขอ้มูลขา่ว 

2. เรยีบเรยีงเนื้อหา 
3. เตรยีมขอ้มูลและภาพประกอบ 
4. ตรวจสอบขอ้มูลการแสดงผลบน Browser 
5. อพัโหลดขอ้มูลขึน้เซริฟ์เวอร ์
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4. ข้อมูลหน่วยงำน/สำขำวิชำ 
 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรม์หีน่วยงาน/สาขาวชิา เพื่อบุคคลภายในและบุคคลที่
สนใจศกึษาตอ่ ทราบถงึขอ้มูลภายในหน่วยงานและในสาขาวชิา 
ควำมส ำคญั 
 หน่วยงาน/สาขาวชิา เป็นหน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อเพิม่ขอ้มูลพืน้ฐานของหน่วยงาน/สาขาวชิา เป็นหน่วยงานภายใน คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน 
 1. เตรยีมขอ้มูลหน่วยงาน/สาขาวชิา 

2. เตรยีมภาพประกอบ 
3. อพัรูปภาพเขา้โฟลเดอรร์ูปภาพในเครื่องเซริฟ์เวอร ์
4. เพิม่ขอ้มูลขา่วและภาพกจิกรรมในระบบ 
5. อพัโหลดขอ้มูลขึน้เซริฟ์เวอร ์

 
 
5. บริหำรจดักำรข้อมูลบุคลำกร 
 ปัจจุบนัมชีอ่งทางตดิต่อระหวา่งอาจารยแ์ละนกัศกึษาหลายชอ่งทาง  เวบ็ไซตข์องคณะ
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรจ์งึไดจ้ดัท าขอ้มลูบุคลากรขึน้เพื่อเป็นชอ่งทางในการตดิต่อและสบืคน้
ขอ้มูลของอาจารยเ์บือ้งตน้ 
ควำมส ำคญั 
 ขอ้มูลอาจารยแ์ละเจา้หน้าทีพ่ืน้ฐาน  มคีวามส าคญับนเวบ็ไซตใ์นขอ้มูลบุคลากรเพื่องา่ยต่อ
การตดิต่อและประสานงาน  
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อเพิม่ขอ้มูลบุคลากรของ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน 
 1. เตรยีมขอ้มูล 

2. เตรยีมภาพ 
3. อพัรูปภาพเขา้โฟลเดอรร์ูปภาพในเครื่องเซริฟ์เวอร ์
4. เพิม่ขอ้มูลในระบบ 
5. อพัโหลดขอ้มูลขึน้เซริฟ์เวอร ์
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6. บริหำรจดักำรระบบประชำสมัพนัธข่์ำวกิจกรรม 
 ปัจจุบนัการตดิตามขา่วสารตดิตอ่สื่อสารจะตดิตามการแบบออนไลน์  การการแจง้กจิกรรม
ของหน่วยงานบนเวบ็ไซตถ์อืเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น 
ควำมส ำคญั 
 เวบ็ไซตเ์ป็นสิง่ส าคญัในการประชาสมัพนัธข์อ้มูลขา่วกจิกรรม  ของหน่วยงาน   
ใหก้บันกัศกึษา  บคุลากร ตลอดจนผูท้ีส่นใจ ตดิตามขา่วกจิกรรมของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อเพิม่ขอ้มูลขา่วกจิกรรม 
 2. เพื่อแสดงผลการจดัขา่วกจิกรรม 
ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำน 
 1. เตรยีมขอ้มูลขา่วกจิกรรม 

2. เตรยีมภาพประกอบกจิกรรม 
3. อพัรูปภาพเขา้โฟลเดอรร์ูปภาพในเครื่องเซริฟ์เวอร ์
4. เพิม่ขอ้มูลขา่วและภาพกจิกรรมในระบบ 
5. อพัโหลดขอ้มูลขึน้เซริฟ์เวอร ์
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แผนภมิูกำรปฏิบติังำน (Flowchart) 

หน่วยงำน คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
มำตรฐำนส ำหรบัวิธีกำรปฏิบติั (Standard Operating procedure) เรื่อง บริหำรข้อมูลเวบ็ไซต ์
มีผลบงัคบัใช้............../................/.................ปรบัปรงุคร ัง้ท่ี............/................/..................
ก ำหนดกำรปรบัปรงุ............/................/............... 
หน่วยงำนท่ีจดัท ำ คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
ผูร้บัผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีอนุ  คุ้มเพชร 
 

หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ดแูลระบบเวบ็ไซต์หน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริม่ต้น 

เพิม่/ลบ/แกไ้ข ขอ้มลูพืน้ฐานของหน่วยงาน 

รบัขอ้มลูพืน้ฐานของหน่วยงาน 

เรยีบเรยีงเน้ือหา 

เตรยีมขอ้มลูภาพประกอบ 

ตรวจเชค็ขอ้มลูและ
การแสดงผลบน 

Browser 

อพัโหลดขอ้มลูขึน้เซริฟ์เวอร ์

สิน้สุด 

แกไ้ข/ปรบัปรุง 

ไม่ถูก 

ถูก 
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แผนภมิูกำรปฏิบติังำน (Flowchart) 

หน่วยงำน คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
มำตรฐำนส ำหรบัวิธีกำรปฏิบติั (Standard Operating procedure) เรื่อง บริหำรจดักำรระบบ
ประชำสมัพนัธ์ข่ำวประกำศ  มีผลบงัคบัใช้............../................/.................    ปรบัปรงุคร ัง้ท่ี
............/................/..................ก ำหนดกำรปรบัปรงุ............/................/............... 
หน่วยงำนท่ีจดัท ำ คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
ผูร้บัผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีอนุ  คุ้มเพชร 
 

หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ดแูลระบบเวบ็ไซต์หน่วยงำน ผู้ให้ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่งขอ้มลูข่าวทตี้องการ
ประชาสมัพนัธล์งเวบ็ 

เริม่ต้น 

จดัท าเวบ็เพจ 

เรยีบเรยีงเน้ือหา 

เตรยีมขอ้มลูภาพประกอบ 

ตรวจเชค็ขอ้มลูและ
การแสดงผลบน 

Browser 

อพัโหลดขอ้มลูขึน้เซริฟ์เวอร ์

สิน้สุด 

แกไ้ข/ปรบัปรุง 

ไม่ถูก 

ถูก 

รบัขอ้มลูข่าว 
 

บนัทกึลง
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แผนภมิูกำรปฏิบติังำน (Flowchart) 

หน่วยงำน คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
มำตรฐำนส ำหรบัวิธีกำรปฏิบติั (Standard Operating procedure) เรื่อง บริหำรจดักำรระบบ
ข่ำวกิจกรรม มีผลบงัคบัใช้............../................/.................    ปรบัปรงุคร ัง้ท่ี
............/................/..................ก ำหนดกำรปรบัปรงุ............/................/............... 
หน่วยงำนท่ีจดัท ำ คณะมนุษยศำสตรแ์ละสงัคมศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 
ผูร้บัผิดชอบ ว่ำท่ีร้อยตรีอนุ  คุ้มเพชร 
 

หน่วยงำนและบุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้ดแูลระบบเวบ็ไซต์หน่วยงำน ผู้ให้ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่งขอ้มลูข่าวกจิกรรที
ต้องการประชาสมัพนัธล์ง

เวบ็ 

เริม่ต้น 

อพัโหลดภาพขึน้เซริฟ์เวอร ์
 

เรยีบเรยีงเน้ือหา 

เตรยีมขอ้มลูภาพประกอบกจิกรรม 

อพัโหลดขอ้มลูข่าวขึน้เซริฟ์เวอร ์

สิน้สุด 

รบัขอ้มลูข่าว 
 

บนัทกึ 
ลงฐานขอ้มลู 
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ขัน้ตอนกำรปฏิบติังำนบริหำรจดักำรเวบ็ไซต์ 

 
 เวบ็ไซตข์องคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ หน้าหลกัของเวบ็ไซตจ์ะแบ่งส่วนของการ
แสดงผลออกเป็น  4  ส่วน คอื Header , Menu , Body , Footer ดงัภาพที ่ 1  

 
 

ภำพท่ี 1   ส่วนประกอบของหน้าหลกัเวบ็ไซต ์

ส่วนท่ี 1 Header 

ส่วนท่ี 2 Menu 

ส่วนท่ี 3 body 

ส่วนท่ี 4 Footer 
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1.  ขัน้ตอนกำรบริหำรจดักำรส่วนบนของเวบ็ไซต์ (Header)   
 ส่วนของ Header  นี้จะประกอบดว้ยชือ่หน่วยงานและตราสญัลกัษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์และภาพดอกแคแสดซึ่งเป็นดอกไมป้ระจ าคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ดงั
ภาพที ่ 2  ซึง่ประกอบดว้ยขา่วประชาสมัพนัธ์  และเมนูทัง้หมดของเวบ็ไซต ์

 
  

ภำพท่ี  2  ส่วนของ Header 
 

2. ขัน้ตอนกำรบริหำรจดักำรเมนู (Menu) 
 ส่วนของเมนูจะประกอบดว้ย ตราสญัลกัษณ์ของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ เมนู
ลงิคไ์ปหน้าขอ้มูลต่างๆ ของเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ย  แนะน าคณะ  หลกัสูตร  หน่วยงาน/สาขาวชิา  
บุคลากร  นกัศกึษา  ผูส้นใจเขา้ศกึษา  ดงัภาพที ่ 3   

 
 

ภำพท่ี  3  เมนูหลกัของเวบ็ไซต ์
 
 



16 

 

 
 
 

ภำพท่ี  4  หน้าเวบ็ไซตป์ระวตัคิณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
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ภำพท่ี  5  หน้าเวบ็ไซตป์รชัญา/วสิยัทศัน์/พนัธกจิ 
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ภำพท่ี  6  หน้าเวบ็ไซตน์โยบาย แผนยุทธศาสตรค์ณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์พ.ศ. 2560-
2564 
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ภำพท่ี  7  หน้าเวบ็ไซตส์ญัลกัษณ์ประจ าคณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
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ภำพท่ี  8  หน้าเวบ็ไซตเ์พลงครบรอบ 40 ปี เพลงประจ าคณะคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
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ภำพท่ี 9  ตวัอย่างหน้าเวบ็ไซตห์ลกัสูตรทีเ่ปิดสอน (ตวัอยา่งหลกัสูตรภาษาไทย) 
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ภำพท่ี  10  หน้าเวบ็ไซตต์วัอยา่งสาขาวชิา (ตวัอย่างสาขาวชิารฐัศาสตร)์ 
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ภำพท่ี  11  หน้าตวัอย่างเวบ็ไซตห์น้าบุคลากร (ตวัอย่างบุคลากรผูบ้รหิาร) 
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ภำพท่ี  12  หน้าลิง้ต่างๆจากเมนูบรกิารส าหรบันกัศกึษา 
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ภำพท่ี  12  หน้าเวบ็ไซตส์ าหรบัผูท้ีส่นใจเขา้ศกึษา 
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3.  ระบบบริหำรจดักำรเวบ็ไซต์  
 ในส่วนผูดู้แลระบบเวบ็ไซต ์  จะใหส้ทิธิส์ าหรบัผูดู้แลระบบในการจดัการ   โดยผูดู้แลระบบ
ตอ้ง Login เขา้สู่ระบบ พฒันาโดยใช ้ Wordpress ดงัภาพที ่ 13   
 

 
 

ภำพท่ี  13  หน้า Login ส าหรบัผูดู้แลระบบ 
 

 
กรอก Username  Password แลว้คลกิเขา้ระบบ  จะปรากฎหน้าหลกัของผูแ้ลระบบ  โดย

จะมเีมนูส าหรบับรหิารจดัการขอ้มูลในเวบ็ไซตข์องคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  ดงัภาพที ่ 
14 
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ภำพท่ี  14  หน้าแสดงหลกัของผูแ้ลระบบ 
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ขัน้ตอนกำรจดักำรข่ำวประชำสมัพนัธ ์   
 
 คลกิทีเ่มนู  เรือ่ง  จากนัน้ระบบจะแสดงหน้าจอจดัการขา่วประชาสมัพนัธ ์   ดงัภาพที ่ 15 
 

 
  

ภำพท่ี  15  หน้าบรหิารจดัการขา่ว 
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กำรเพ่ิมข่ำวประชำสมัพนัธ ์
 

1. คลกิเมนู เขยีนเรื่องใหม ่เพื่อเพิม่ขา่วประชาสมัพนัธ ์

2. ใส่หวัขอ้ขา่วประชาสมัพนัธ ์

3. จดัสดัส่วนรายละเอยีดขา่ว 

4. เลอืกหมวดหมู่ขา่วประชาสมัพนัธ ์

5. เลอืกตัง้คา่รูปประจ าเรื่อง เพื่ออพัโหลดภาพแบนเนอร์ 

6. กดเผยแพร่ เพื่อท าการประกาศขา่วประชาสมัพนัธ ์

 
ภำพท่ี  16  ข ัน้ตอนการเพิม่ขา่วสารประชาสมัพนัธ ์
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ภำพท่ี  17  แสดงรายการขา่วทัง้หมด 

 
กำรแก้ไขข่ำวประชำสมัพนัธ ์
 จากภาพที ่ 17 คลกิเลอืกขา่วประชาสมัพนัธ ์ เพื่อแกไ้ขขอ้มูลขา่วทีต่อ้งการ  จะปรากฎ
หน้าจอแสดงขา่วทีต่อ้งการแกไ้ขดงัภาพที ่ 18   
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ภำพท่ี  18  ตวัอย่างการแกไ้ขขา่วประชาสมัพนัธ ์
 
ด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลแลว้ คลกิ  อพัเดต  เป็นอนัเสรจ็ข ัน้ตอนการแกไ้ขขา่วประชาสมัพนัธ ์
 
กำรลบข่ำวประชำสมัพนัธ ์
 จากภาพที ่ 17 คลกิเลอืกขา่วประชาสมัพนัธ ์ เพื่อลบขอ้มูลขา่วทีต่อ้งการ  จะปรากฎดงั
ภาพที ่ 19  คลกิ  ย้ายไปถงัขยะ  เพือ่ท าการลบขา่วประชาสมันัธ ์ 
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ภำพท่ี  19  ลบขา่วประชาสมัพนัธ ์  
  
 
ขัน้ตอนกำรจดักำรข้อมูลบุคลำกร 
 
 คลกิทีเ่มนู  U-Member   จะปรากฏหน้าจอแสดงขอ้มูลบุคลากรของคณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ ดงัภาพที ่ 20  และสามารถเพิม่หรอืแกไ้ขและลบขอ้มูลได ้
 

 
 

ภำพท่ี  20  ขอ้มูลรายการบุคลากรคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
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กำรเพ่ิมข้อมูลบุคลำกร 

1. คลกิ Add New Member 
2. กรอกต าแหน่งทางวชิาการ ชือ่ นามสกุล ในชอ่ง ใส่หวัขอ้ทีน่ี ่
3. กรอกขอ้มูลการศกึษาทีช่อ่งกรอกรายละเอยีด 
4. เลอืกสาขาวชิาทีห่มวดหมู่ในชอ่ง U-Department 
5. เลอืกรูปภาพบุคลากรในชอ่ง ตัง้ค่ารูปประจ าเรือ่ง 
6. กรอกขอ้มูล ต าแหน่ง ชอ่งทางตดิต่อ Facebook Instragram Email ในชอ่ง Member 

Info 
7. กดเผยแพร่ เพื่อท าการบทักึขอ้มูล 

  

 
 

ภำพท่ี  21  ข ัน้ตอนการเพิม่ขอ้มูลบุคลากร 
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กำรแก้ไขข้อมูลบุคลำกร 
 จากภาพที ่ 20 คลกิเลอืก  บุคลากรทีต่อ้งการ  จะปรากฎหน้าจอแสดงบุคลากรตอ้งการ
แกไ้ขดงัภาพที ่ 22  โดยจะแกไ้ขขอ้มูลเมื่อด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลแลว้ คลกิ  อพัเดต  เป็นอนัเสรจ็
ข ัน้ตอน 

 
 

 
 

ภำพท่ี  22  ตวัอย่างการแกไ้ขขอ้มูลบคุลากร 
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กำรลบข้อมูลบุคลำกร 
 จากภาพที ่ 20 คลกิเลอืกบคุลากรทีต่อ้งการลบ  จะขอ้ความยา้ยไปถงัขยะ  ดงัภาพที ่ 23  
คลกิเพือ่การลบ  
 

 
 

ภำพท่ี  23 ลบขอ้มูลบุคลากร  
 
 

ขัน้ตอนกำรจดักำรข้อมูลข่ำวกิจกรรม 
   
 

 
 

ภำพท่ี  24  ขา่วกจิกรรม 
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ขัน้ตอนกำรเพ่ิมข่ำวกิจกรรม 
 จากภาพที ่25  เลอืกเมนู  U-Event 
  

 
 

ภำพท่ี  25  หน้าลงขอ้มูลขา่วกจิกรรม 
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กำรเพ่ิมข่ำวกิจกรรม 
1. กรอกหวัขอ้ขา่วกจิกรรม ทีช่อ่ง ใสห่วัขอ้ทีน่ี ่
2. กรอกรายละเอยีดกจิกรรม ทีช่อ่ง รายละเอยีด 
3. เลอืกหมวดหมู่ ในชอ่ง U-Event Categories 
4. ใส่รูปขา่วกจิกรรม ทีเ่มนู ตัง้ค่ารูปประจ าเรือ่ง 
5. กรอกขอ้มูลเพิม่เตมิที ่Event Info 
6. คลกิเผยแพร่ เพื่อท าการบนัทกึขา่วกจิกรรม 

 

 
 

ภำพท่ี  26  การเพิม่ขอ้มูลขา่วกจิกรรม 
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กำรแก้ไขข่ำวกิจกรรม 
1. ท าการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูล 
2. คลกิอปัเดตเพื่อบนัทกึแกไ้ขขอ้มูล 

 

 
 

ภำพท่ี  27 การแกไ้ขขอ้มูลขา่วกจิกรรม 
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กำรลบข่ำวกิจกรรม 
1. คลกิเลอืกยา้ยไปถงัขยะเพื่อท าการลบขา่วกจิกรรม 
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ประวติัผู้เขียน  
 

 ช่ือ     วา่ทีร่อ้ยตรอีนุ  คุม้เพชร   
 วนัเกิด    3  พฤษภาคม  2533   
 ท่ีอยู่ปัจจบุนั     137/1  หมู่ 14  ต าบลคอกควาย  อ าเภอบา้นไร่  จงัหวดัอุทยัธานี  
    รหสัไปรษณยี ์ 611440  หมายเลขโทรศพัท ์ 0904527008 
 ต ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจบุนั  พนกังานมหาวทิยาลยั  ต าแหน่ง  นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ 
    สงักดั  ส านกังานคณบด ี คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  
    มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
 ประวติักำรศึกษำ 
  2557  มธัยมศกึษาตอนปลาย  จากโรงเรยีนบา้นไร่วทิยา 

2554 ปรญิญาตร ี วทิยาการคอมพวิเตอร ์ (วท.บ.)  จากมหาวทิยาลยั
ราชภฏันครสวรรค ์

 ประวติักำรท ำงำน 
2555 ลูกจา้งชัว่คราว  ต าแหน่ง  เจา้หน้าทีค่อมพวิเตอร์  ศนูย์

คอมพวิเตอร ์
       โรงพยาบาลคา่ยจริประวตั ิ

161 หมู่ 1 ต.นครสวรรคอ์อก อ.เมอืง 
จ.นครสวรรค ์60000 

2556 ลูกจา้งชัว่คราว  ต าแหน่ง  นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ ส านกังาน
คณบด ี  
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์    
เลขที ่398 หมู่9 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครสวรรค ์

2557 พนกังานมหาวทิยาลยั  ต าแหน่ง  นกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ 
ส านกังานคณบด ี  
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฎั
นครสวรรค ์    
เลขที ่398 หมู่9 ต าบลนครสวรรคต์ก อ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครสวรรค ์

 
 



http://hs.nsru.ac.th/ https://www.facebook.com/husonsru
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