ผังกระบวนการ/ งาน (Work flow)
ชื่อกระบวนการ คู่มือการให้บริการระบบ Web Conference
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ Web Conference
ตัวชี้วัดสาคัญของกระบวนการ สามารถใช้ระบบ Web Conference ในการประชุมจนเสร็จสิ้นตามเวลาที่กาหนด
ที่
1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
1 วัน

รายละเอียดงาน
ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์มี
หนังสือขอใช้ประชุมผ่านระบบ
Web conference

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ
บันทึกข้อความจาก
บันทึกข้อความ งานสารบรรณ
หน่วยงานที่ขอใช้
บริการ ซึง่ ลงรับลงใน
ระบบงานสารบรรณ

5 นาที

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตารางการใช้
ห้องประชุมจากปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
ถ้าว่าง...

ตรวจสอบจากปฏิทินการ บันทึกข้อความ
ปฏิบัติงาน โดยดู วัน
เวลา

รับแจ้งความประสงค์ขอใช้
บริการประชุมผ่าน Web
conference

2
No
ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบตาราง
การใช้ห้อง

ลงบันทึกในตารางการใช้
ห้อง

Yes
3

ถ้าไม่ว่าง...
15 นาที

ผู้รับผิดชอบดาเนินการสร้างห้อง
ประชุม

เจ้าหน้าทีง่ าน
สารบรรณ

งานสารบรรณทาหนังสือ
ตอบกลับไปยังผู้ขอใช้
แจ้งกลับถึงผู้ใช้รับบริการ
บริการ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการสร้างห้อง คู่มือขั้นตอนการ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประชุม โดยไปที่ URL
ปฏิบัติงาน การ
http://202.28.76.23:8080/iview ให้บริการระบบประชุม
แล้วเข้าระบบ login ใส่ username ผ่านระบบ Web
และ password
conference

วนิชา

ที่
4

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
No

ผู้รับผิดชอบทาการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ /
ระบบเครือข่าย

Yes

30 นาที

อุปกรณ์ใช้ไม่ได้

รายละเอียดงาน
1. กรณีอุปกรณ์หรือระบบ
เครื่อข่ายไม่สามารถใช้ได้
ผู้รับผิดชอบแจ้งไปยังฝ่าย
โครงสร้างฯ เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบระบบเครือข่าย
2. ตรวจสอบอุปกรณ์แล้วสามารถ
ใช้ได้ปกติ

มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายโครงสร้างฯทาการ
ตรวจสอบระบบ
เครือข่าย network

ผู้รับผิดชอบ
- วนิชา
- ฝ่าย
โครงสร้าง
พื้นฐานระบบ

ผู้รับผิดชอบนัด วัน เวลา ทดสอบ
ระบบกับหน่วยงานที่ขอใช้บริการ
โดยแจ้งรายละเอียดการเข้า
- login เช่น ให้ใส่ user และ
หมายเลขห้องเพื่อจะเข้าทดสอบ
- ตรวจสอบจอภาพผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้ง 2 ทาง
- เสียงโต้ตอบ
- เอกสาร
ในระหว่างดาเนินการประชุม
ระหว่างสองหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คอยสนับสนุน อานวยความสะดวก

ทดสอบระบบได้
ตามปกติ โดยทั้ง
เสียงพูดคุยโต้ตอบ ไม่
ติดสะดุด ไม่มีเสียง
สะท้อน ภาพชัดเจน
รวมถึงเอกสารมอง
เห็นชัด ทั้งสองทาง

- หน่วยงานที่
ขอใช้บริการ
- วนิชา

อุปกรณ์ใช้ได้ตามปกติ

5
1

ชัว่ โมง

ทดสอบระบบกับหน่วยงานที่ขอใช้

6

3- 4 ชั่วโมง
ดาเนินการประชุมกับหน่วยงานที่ขอใช้
บริการ

-

แบบฟอร์มการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ

วนิชา

ที่
7

ผังกระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจหลังเสร็จสิน้ การ
ประชุม

8
เสร็จสิ้นการประชุม

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

รายละเอียดงาน
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
ผู้รับผิดชอบแจกแบบประเมิน
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทา
แบบประเมินแล้วเก็บ

มาตรฐานคุณภาพงาน
เอกสารแบบฟอร์มการ
ประเมินความพึงพอใจ
โดยระเบียบปฏิบัติ ISO
คือ CC-QF-04-093

ผู้รับผิดชอบสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ในการใช้บริการ
เพื่อรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ

ทาการสรุปแบบ
ประเมินความพีงพอใจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ
แบบฟอร์มการ
วนิชา
ประเมินความพึง
พอใจโดยระเบียบ
ปฏิบัติ ISO คือ
CC-QF-04-093
เอกสารรายงาน
วนิชา
สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. รับแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ
ประชุมผ่าน Web conference
2. ผู้รับผิดชอบตรวจสอบตารางการใช้
ห้องจากปฏิทินการทางาน

3. ผู้รับผิดชอบดาเนินการสร้างห้อง
ประชุม

4. ผู้รับผิดชอบทาการตรวจสอบ
อุปกรณ์ /ระบบเครือข่าย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.1 ผู้รับผิดชอบได้รับหนังสือบันทึกข้อความจากงานสารบรรณ ซึง่ ผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์จะขอใช้ห้องประชุมผ่าน
ระบบ Web conference ระบุวัน เวลาการจัดประชุม
2.1 ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ วัน เวลา การขอใช้บริการจากหน่วยงานที่ขอใช้ โดยตรวจสอบจากตารางปฏิทินการใช้ห้องประชุม
ถ้าตารางการใช้ห้องประชุมว่าง ผู้รับผิดชอบจะทาการลงบันทึกในปฏิทินการใช้ห้อง โดยระบุ วัน เวลา เดือน ปี
2.2 ในกรณีตารางการใช้ห้องประชุมไม่ว่าง
หลังจากที่ผู้รับผิดชอบทาการตรวจสอบแล้วพบว่าตารางการให้บริการห้องประชุมไม่ว่าง ตามวัน เวลา ที่ผู้ขอใช้ระบุ
ผู้รับผิดชอบจะทาหนังสือตอบกลับซึ่งอาจมีได้หลายกรณี ดังนี้
- ตารางการใช้ห้องที่ผู้ขอใช้บริการหน่วยงานอื่นจอง วัน เวลา เดียวกันไว้ก่อนแล้ว
- หน่วยงานของผู้ให้บริการมีกิจกรรมที่จาเป็นต้องงดการให้บริการ
- บุคลากรไปสัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ในช่วงเวลาดังกล่าว
3.1 ในกรณีการทดสอบระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้รับผิดชอบดาเนินการสร้างห้องประชุมเสมือน เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
ทดสอบระบบ เข้า Log in ได้
วิธีการสร้างห้องประชุม มีดังนี้
1. ผู้ให้บริการ เข้า log in ที่ URL http://202.28.76.23:8080/iview
2. ใส่ Username และ password
3. เริ่มสร้างประชุม (ตามเอกสารคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บริการระบบประชุม Web conference)
หมายเหตุ : Username หมายถึง ชื่อผู้เข้า Log in เพื่อสร้างห้องประชุม
Password หมายถึง รหัสผ่านสาหรับผู้ดูแลระบบ
4.1 ผู้รับผิดชอบทาการตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละตัวให้อยู่ในสถาพใช้งาน เช่น
- ตัวกล้อง พร้อมใช้งานหรือไม่
- โปรเจ๊คเตอร์ (projector)
- เครื่องฉายภาพ ( Visualizer )
- ไมโครโฟน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
4.2 กรณีระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้ได้ตามปกติ

ผู้รับผิดชอบจะต้องขอความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องดูแลเรื่องระบบเครือข่ายให้ช่วยทาการตรวจสอบระบบเพื่อ
หาสาเหตุและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
5. ทดสอบระบบกับหน่วยงานที่ขอใช้ 5.1 หลังจากสร้างห้องประชุมเสร็จสิ้นแล้ว ผู้รับผิดชอบจะทาการนัดกับหน่วยงานที่ขอใช้บริการพร้อมแนะนาวิธีการเข้า Log in
โดยใส่ Username และ meeting ID ( เอกสารคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน )
ทั้งนี้ในการทดสอบระบบแต่ละครั้ง ผู้ให้บริการจะต้องนัดผู้ขอใช้บริการในเวลาเดียวกัน เพื่อทาการทดสอบระบบและ
อุปกรณ์ เช่น
- ตรวจสอบระบบจอภาพทั้งสองทางว่า ขัดเจน มีภาพสะดุดหรือไม่ ซึ่งผู้ทดสอบสามารถปรับระยะของภาพได้ตามความ
เหมาะสม
- ทดสอบเสียงด้วยการพูดคุย โต้ตอบว่ามีสะดุด มีเสียงสะท้อนกลับหรือดัง-ค่อย สามารถปรับได้ โดยใช้ รีโมทคอนโทรล
- เอกสาร ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการนาเสนอเอกสารต่างๆ ผ่านบนจอภาพให้ผู้รับผิดชอบ ทดสอบนาเอกสารขึ้น
จอดูแล้วปรับตาแหน่งของเอกสาร ว่าเล็ก ใหญ่ หรือเห็นเอกสารชัดเจนหรือไม่ โดยให้ผู้ขอใช้บริการช่วยกันดูทั้งสองฝ่าย
6. ดาเนินการประชุมระหว่างหน่วยงาน ในระหว่างดาเนินการประชุมระหว่างสองหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบคอยสนับสนุน อานวยความสะดวก พร้อมทั้งให้คาแนะนา ใน
กับหน่วยงานที่ขอใช้บริการ
กรณีผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีปัญหา เช่นการเข้า Login ระบบเครือข่าย สภาพแวดล้อม รวมถึงการจดบันทึกเหตุการณ์
รายละเอียด
7. ประเมินความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้น 7.1 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมระหว่างหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบแจกแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ หลังจากนั้นจะทา
การประชุม
การประเมิน
8. เสร็จสิ้นการประชุม
-

