1. Work flow ผังกระบวนการ/ งาน
ชื่อกระบวนการ จัดทำเล่มรำยงำนกำรบำรุงรักษำระบบ
ที่
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
๑
๑ วัน - หัวหน้ำโครงกำรแจ้ง
แจ้งรำยละเอียดและวัน
รำยละเอียดและวัน
กำหนดส่งข้อมูลให้แก่
กำหนดส่งข้อมูลให้แก่
ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ
ผู้ดูแลระบบแจ้ง
ข้อผิดพลำด, ผู้ดูแล Web
Server และผู้ดูแล
Database Server,
หัวหน้ำฝ่ำยนวัตกรรม
ไม่ครบถ้วน

๒
ติดตำมข้อมูลจำกผู้รบั ผิดชอบใน
แต่ละหัวข้อ

ครบถ้วน

มาตรฐานคุณภาพงาน
หัวหน้ำโครงกำรแจ้ง
ผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ
ก่อนวันกำหนดส่งข้อมูล
อย่ำงน้อย 1 สัปดำห์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ไฟล์ Excel
จำกผุ้ดูแล
ระบบแจ้ง
ข้อผิดพลำด
- ไฟล์ Word
จำกผู้ดูแล
Web Server
- ไฟล์ Word
จำกผู้ดูแล
Database
Server
- ไฟล์ปกรำยงำน
๑ วัน - หัวหน้ำโครงกำรติดตำม ได้ข้อมูลครบถ้วนตำมที่
- ไฟล์ Excel
ก่อนครบ
ข้อมูลจำกผู้ดูแลระบบ
กำหนดและตำมระยะเวลำที่
จำกผุ้ดูแล
กำหนดส่ง
แจ้งข้อผิดพลำด, ผู้ดูแล กำหนด
ระบบแจ้ง
ข้อมูล
Web Server และผู้ดูแล
ข้อผิดพลำด
Database Server,
- ไฟล์ Word
หัวหน้ำฝ่ำยนวัตกรรม
จำกผู้ดูแล
Web Server
- ไฟล์ Word
จำกผู้ดูแล
Database

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำโครงกำร,
ผู้ดูแลระบบแจ้ง
ข้อผิดพลำด, ผู้ดูแล
Web Server และ
ผู้ดูแล Database
Server, หัวหน้ำฝ่ำย
นวัตกรรม

หัวหน้ำโครงกำร,
ผู้ดูแลระบบแจ้ง
ข้อผิดพลำด, ผู้ดูแล
Web Server และ
ผู้ดูแล Database
Server, หัวหน้ำฝ่ำย
นวัตกรรม

๓

หัวหน้ำโครงกำรรวบรวมและ
ตรวจสอบข้อมูลจัดทำเล่ม
รำยงำนกำรบะรุงรักษำระบบ

๔
จัดทำรูปเล่มรำยงำน

๕
ส่งเล่มให้กับหน่วยงำนเจ้ำของระบบ

๓ วัน - หัวหน้ำโครงกำรรวบรวม - ได้ไฟล์เล่มรำยงำนกำร
หลังจำกได้
ข้อมูลและจัดทำไฟล์เล่ม
บำรุงรักษำระบบ
ข้อมูล
รำยงำนกำรบำรุงรักษำ
ถูกต้อง
ครบถ้วน
ระบบ

๑ วัน - หัวหน้ำโครงกำรแจ้ง
- ได้รูปเล่มรำยงำน
หลังจำก
หัวหน้ำฝ่ำยนวัตกรรม
ถูกต้อง
รวบรวม
จัดทำหน้ำปกหนังสือ
ข้อมูล
พิมพ์เล่มรำยงำนและเข้ำ
เรียบร้อย
เล่มรำยงำน

Server
ไฟล์ปกรำยงำน
- ไฟล์ Excel
จำกผุ้ดูแล
ระบบแจ้ง
ข้อผิดพลำด
- ไฟล์ Word
จำกผู้ดูแล
Web Server
ไฟล์ Word จำก
ผู้ดูแล Database
- ไฟล์เล่ม
รำยงำน

หัวหน้ำโครงกำร

หัวหน้ำโครงกำร

๑ วัน - หัวหน้ำโครงกำรจัดส่งเล่ม - ส่งเล่มรำยงำนถึง
- รูปเล่มรำยงำน หัวหน้ำโครงกำร
หลังจำก
รำยงำนให้กับหน่อยงำน
หน่วยงำนเจ้ำของระบบ
ทำเล่ม
เจ้ำของระบบ
ก่อนวันส่งงำน
เรียบร้อย

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ จัดทำเล่มรำยงำนกำรบำรุงรักษำระบบ
รายละเอียดงาน
๑. หัวหน้ำโครงกำรแจ้งรำยละเอียดและวันกำหนดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ดูแลระบบ
แจ้งข้อผิดพลำด, ผู้ดูแล Web Server และผู้ดูแล Database Server,
หัวหน้ำฝ่ำยนวัตกรรม

๒. หัวหน้ำโครงกำรติดตำมข้อมูลจำกผู้ดูแลระบบแจ้งข้อผิดพลำด, ผู้ดูแล
Web Server และผู้ดูแล Database Server, หัวหน้ำฝ่ำยนวัตกรรม
๓. หัวหน้ำโครงกำรรวบรวมข้อมูลและจัดทำเล่มรำยงำนกำรบำรุงรักษำระบบ

๔. จัดทำรูปเล่ม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผู้ดูแลระบบแจ้งข้อผิดพลำด
- ข้อมูลสถิติกำรแจ้งปัญหำ จำแนกตำมระบบงำน
- ข้อมูลสถิติกำรแจ้งปัญหำ จำแนกตำมวิทยำลัยชุมชน
- ข้อมูลสถิติกำรแจ้งปัญหำ จำแนกตำมวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
- ข้อมูลกำรแจ้งปัญหำ ผ่ำนระบบติดตำมที่มีสถำนะดำเนินกำรแล้ว
- ข้อมูลกำรแจ้งปัญหำ ผ่ำนระบบติดตำมที่มีสถำนะยังไม่ได้ดำเนินกำร
- กรำฟข้อมูลสถิติกำรแจ้งปัญหำ จำแนกตำมระบบงำน
ผู้ดูแล Web Server
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบเครื่องแม่ข่ำย Web Server และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้ดูแล Database Server
- รำยงำนผลกำรตรวจสอบ Database Server
- รำยงำนผลกำรสำรองข้อมูลและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
หัวหน้ำฝ่ำยนวัตกรรม
- จัดทำปกรำยงำน
- หัวหน้ำโครงกำรโทรศัพท์, อีเมล หรือไลน์ ติดตำมข้อมูลจำกผู้รับผิดชอบในหัวข้อ
นั้นๆ
- หัวหน้ำโครงกำรรวมรวมข้อมูลทำเล่มรำยงำนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องโดยกำร
ตรวจสอบข้อมูล เช่น ตรวจคำผิด กำรจัดรูปแบบรำยงำนให้ถูกต้อง ตัวอักษรต้องเป็น
แบบเดียวกัน เป็นต้น
- หัวหน้ำโครงกำรพิมพ์เล่มรำยงำนและเข้ำเล่มรำยงำน โดยกำรเข้ำเล่มรำยงำน
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
๑. เข้ำเล่มเอง
๒. ส่งร้ำนเข้ำเล่มและข้อใบเสร็จไม่ต้องลงวันที่

๕. หัวหน้ำโครงกำรส่งเล่มรำยงำนให้กับหน่วยงำนเจ้ำของระบบ

- ส่งเล่มรำยงำนทำงไปรษณีย์ไทย ในกรณีที่รถตู้ของสำนักคอมพิวเตอร์ต้องเดินทำงไป
สถำบันวิทยำลัยชุมชนอยู่แล้ว หัวหน้ำโครงกำรจะฝำกเล่มรำยกำนไปกับรถตู้

