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บันทึกกำรแก้ไขเอกสำร 

ล าดับที่ 
หน้าที่
แก้ไข 

ครั้งที่ 
แก้ไข 

วันที่ 
แก้ไข 

รายการแก้ไข ใบขอแก้ไขเอกสารเลขที่ 

1 3 1 30 มี.ค. 60 แก้ไขขั้นตอนการด าเนินงาน 002/2560 

2 2-3 2 1 เม.ย. 61 
แก้ไขวัตถุประสงค์ นิยาม และขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

029/2561  

3 2-3 3 23 เม.ย. 64 
เปลี่ยนชื่อ QP แก้ไขวัตถปุระสงค์ นิยาม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
บันทึกคุณภาพ  

027/2564 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท าโดย 
 
 

นายปรีชา  วรรณเลิศ 

ตรวจสอบและอนุมัติโดย 
 
 

ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้แทนระบบคุณภาพ 
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1. วัตถุประสงค์  : 
 เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศของศูนย์วิทยบริการ และให้บริการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ  
 
2. ขอบเขต  : 

ครอบคลุมขั้นตอนการผลิต พัฒนา ปรับปรุงเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชั่นของศูนย์วิทยบริการ เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์วิทยบริการ  

 
3. นิยำม  : 

เว็บแอพพลิเคชั่น Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) หมายถึง Application (แอพพลิเคชั่น) ที่ถูกเขียนขึ้นมา
เพ่ือเป็น Browser (เบราเซอร์) ส าหรับการใช้งาน Webpage (เว็บเพจ) ต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้
แสดงผลแต่ส่วนที่จ าเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ ท าให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่าย Internet (อินเทอร์เน็ต)และ Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต ่าได้ 

เว็บเพจ หมายถึง หน้าหนึ่ง ๆ ของเว็บไซต์ที่เราเปิดขึ้นมาใช้งาน มีลิงค์ส าหรับเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจ
หน้าอ่ืน ๆ สามารถใส่รูปภาพ และรูปภาพยังสามารถเป็นลิงค์ กล่าวคือสามารถคลิกบนรูปเพ่ือ
กระโดดไปหน้าอ่ืนได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่แอพเพลด (applet)  ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็ก
แสดงภาพเคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้หรือสร้างเสียงได้อีกด้วย 

อัพโหลด หมายถึง การส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือการส่งข้อมูลจาก
เครือข่ายไปยังแม่ข่าย 

 
4. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

4.1 กรณีพัฒนำและปรับปรุงเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชั่น 
1) เจ้าหน้าที่ท าการพัฒนาและปรับปรุงเว็บเพจของศูนย์วิทยบริการ ดังนี้ 

 - ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 - ผลิตหรือปรับปรุงตามความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 

2) เจ้าหน้าที่ด าเนินการผลิตงานและบันทึกการด าเนินงานในแบบบันทึกการพัฒนา ปรับปรุง เว็บเพจของ        
ศูนย์วิทยบริการ(QF-MB-27) 
3) เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้เจ้าหน้าที่น าเสนองานแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายงานพิจารณาตามแบบฟอร์มขอเสนอ
งานพัฒนาและปรับปรุงเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชั่น(QF-MB-30) 

 - กรณีท่ี 1 ผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติ ให้ด าเนินการแก้ไข ตามท่ีได้รับค าแนะน า และน าเสนอใหม่ 
 -  กรณีท่ี 2 ผู้บังคับบัญชาอนุมัต ิด าเนินการอัพโหลดขึ้นโฮสเพ่ือใช้งาน 

4) เผยแพร่เว็บเพจเว็บแอพพลิเคชั่นที่ผลิต/พัฒนา ไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้องและท าการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน 
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4.2 กรณีประชำสัมพันธ์ข่ำว 
1) ผู้รับบริการขอประชาสัมพันธ์ข่าวตามแบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซตส์ านักวิทยบริการ (QF-MB-28) 

 2) ออกแบบและจัดท าแบนเนอรเ์ว็บเพจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
3) ส่งให้ผู้รับบริการตรวจสอบความถูกต้อง 

 4) เจ้าหน้าที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่นบนเว็บไซต์ส านักวิทยบริการ เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย เพจส านักวิทยบริการและศูนย์วิทยบริการ และอ่ืนๆเป็นต้น 
5) เจ้าหน้าทีบ่ันทึกลงในแบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซตส์ านักวิทยบริการ (QF-MB-28)  
6) แจ้งให้ผู้ขอประชาสัมพันธ์ข่าวทราบ   
 

5. เอกสำรอ้ำงอิง 
QF-MB-27 แบบบันทึกการพัฒนา ปรับปรุง เว็บเพจของศูนย์วิทยบริการ 
QF-MB-28 แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซตส์ านักวิทยบริการ 
QF-MB-30 แบบฟอร์มขอเสนองานพัฒนาและปรับปรุงเว็บเพจและเว็บแอพพลิเคชั่น 
 

6. บันทึกคุณภำพ 

 
 
 

ชื่อเอกสาร หมายเลขเอกสาร ระยะเวลา สถานที่เก็บ 
แบบบันทึกการพัฒนา ปรับปรุง เว็บเพจของศูนย์วิทยบริการ QF-MB-27 1 ปี 

ฝ่ายสื่อ โสตทัศนูปกรณ์
และฐานข้อมูล 

 

แบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็บไซตส์ านักวิทยบริการ QF-MB-28 1 ปี 
แบบฟอร์มขอเสนองานพัฒนาและปรับปรุงเว็บเพจและเว็บ
แอพพลิเคชั่น 

QF-MB-30 1 ปี 


