1. Work flow ผังกระบวนการ/ งาน
ชื่อกระบวนการ การยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับหน่วยงานภายนอก
ข้อกาหนดสาคัญของกระบวนการ สามารถส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานที่ยืมได้ทันเวลา และมีเครื่องในการให้บริการห้องปฏิบัติการอย่างเพียงพอ
มาตรฐานคุณภาพ
เอกสารที่
ที่
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
งาน
เกี่ยวข้อง
1
เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดในการ
บันทึกข้อความ
รับแจ้งจากหัวหน้าฝ่าย เรื่องการ ยืม-คืนเครื่อง
การยืมเครื่อง
ได้รับแจ้งยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ และได้รับ คอมพิวเตอร์ถูกต้อง คอมพิวเตอร์จาก
บันทึกข้อความการยืมเครื่อง
ครบถ้วน
หน่วยงาน
คอมพิวเตอร์
2

5 นาที
N ไม่ว่าง

ตรวจสอบจานวน
เครื่อง

แจ้งผู้ยืม
Y ว่าง
1

- เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตรวจสอบ
ห้องปฏิบัติการว่ามีการใช้งาน
หรือไม่
- ถ้าห้องมีการใช้งาน ตรวจสอบ
เครื่องสารองว่ามีเพียงพอ
สาหรับให้ยืมหรือไม่

ได้รับข้อมูลการใช้งาน ปฏิทินการใช้
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้องปฏิบัติการ
อย่ า งถู ก ต้ อ งรวดเร็ ว คอมพิวเตอร์
สามารถตอบกลั บ ผู้
ยืมได้ภายใน 1 วัน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ดูแล
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ดูแล
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

ที่
3

ผังกระบวนการ
1

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

1 วัน

เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยตรวจสอบ
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่ผู้
ยืมแจ้ง

5 นาที

เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
บันทึกรายละเอียดการยืม – คืน
ลงแบบฟอร์มการยืม – คืนเครื่อง
คอมพิวเตอร์

5 นาที

เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
เสนอเอกสารบันทึกการยืน – คืน
เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้หัวฝ่ายและ
รองผู้อานวยการพิจาณาและลง
นาม

ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์

4
บันทึกข้อมูลการยืม – คืน ลง
แบบฟอร์มยืม

5
แจ้งหัวหน้าฝ่ายและรองผู้อานวยการ
ลงนาม – อนุมัติในแบบฟอร์ม

2

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
ได้เครื่องคอมพิวเตอร์
ที่พร้อมใช้งานภายใน
1 วัน

กรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์ม ถูกต้อง
และครบถ้วน

ต้องเสนอเอกสารให้
หัวหน้าฝ่ายและรอง
ผู้อานวยการลงนาม
หลังจากที่ได้รับเรื่อง
ภายใน 2 วัน

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
-

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ดูแล
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มการยืม
– คืนเครื่อง
คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ดูแล
เครื่อง
คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มการยืม
- คืน เครื่อง
คอมพิวเตอร์

- เจ้าหน้าที่ดูแล
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
- หัวหน้าฝ่าย
บริการวิชาการ
- รอง
ผู้อานวยการ
สานัก
คอมพิวเตอร์

ที่
6

ผังกระบวนการ
2

ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ระยะเวลา
10 นาที

มาตรฐานคุณภาพ
งาน
เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ - ส่งมอบเครื่องให้ผู้ยืม
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และ ได้ตรงเวลา
ตรวจเช็คจานวนเครื่องที่ส่งมอบ - ผู้ยืมได้รับเครื่อง
กับผู้ยืม และให้ผู้ยืมลงนามใน
คอมพิวเตอร์ครบตาม
แบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสาร
จานวน
สาเนาบัตรประชาชนในการรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียดงาน

เอกสารที่
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์มการยืม เจ้าหน้าที่ดูแล
- คืน เครื่อง
เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. ได้รับแจ้งยืมเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ตรวจสอบจานวนเครื่อง

-

3. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์

-

-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับแจ้งจากหัวหน้าฝ่าย และได้รับบันทึกข้อความการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบรายละเอียดของบันทึกข้อความ ได้แก่ หน่วยงานที่ยืม วัน-เวลา และจานวนในการยืมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และผู้ประสานงานในการยืม-คืนเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ทาการตรวจสอบข้อมูลการใช้ห้องปฏิบัติการว่ามีการใช้งานหรือไม่ โดย
ตรวจสอบที่ปฎิทินการใช้ห้องใน Google Calendar ที่ URL https://calendar.google.com และยืนยัน
ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
ในกรณีทหี่ ้องมีการให้บริการทั้งสองห้อง จะดาเนินการตรวจสอบเครื่องสารองว่ามีเพียงพอสาหรับให้ยืม
หรือไม่ โดยปัจจุบันมีเครื่องสารองสาหรับให้บริการจานวนทั้งหมด ๘ เครื่อง
ถ้าหากเครื่องในห้องปฏิบัติการและเครื่องสารองไม่พอที่จะให้ยืมได้ เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์จะแจ้งผู้
ขอยืนทราบโดยติดต่อกลับตามข้อมูลในบันทึกข้อความ
ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าง สามารถให้ยืมได้ เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์จะดาเนินการตรวจเช็ค
เครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ทาการตรวจสอบระบบปฏิบัติการ windows ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย
กดปุ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะต้องเปิดได้จนเข้าสู่หน้าจอการทางานปกติ โดยจะต้องไม่ขึ้น ข้อความ
Activate windows หากขึ้นข้อความ Activate windows ให้แก้ไขโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้ว Login
เพื่อ Authentication ด้วยบัญชีผู้ใช้ที่สานักคอมเตอร์ออกให้ จากนั้นให้ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ ครั้ง
เพื่อทาการ Activate windows
เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบโปรแกรมว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมตรงตามที่ผู้ยืมแจ้ง
หรือไม่ ถ้ามีโปรแกรมติดตั้งไวแล้วให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทดสอบการทางานว่าทางานปกติหรือไม่
หากตรวจสอบแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมตามที่ผู้ยืมแจ้ง เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทา
การติดตั้งโปรแกรมตามที่ผู้ยืมแจ้งเพิ่มเติม โดยโปรแกรมที่ติดตั้งนั้นจะต้องไม่ใช้โปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธ์
เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อทดสอบการทางานว่าทางานปกติหรือไม่
เมื่อตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์จะจัดเก็บเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สายชาร์จ เม้าส์ ที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมส่งมอบให้ผู้ยืม

รายละเอียดงาน
4. บันทึกข้อมูลการยืม – คืน ลงแบบฟอร์มยืม

5. แจ้งหัวหน้า-รองผอ ลงนาม – อนุมัติในแบบฟอร์ม

6. ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์

-

-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บันทึกรายละเอียดการยืม – คืนเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงแบบฟอร์มการยืม – คืนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียม
เสนอหัวฝ่ายและรองผู้อานวยการ โดยบันทึกข้อมูลดังนี้
o ชื่อ นามสกุล ของผู้ยืม
o คณะหรือฝ่าย ที่ผู้ยืมสังกัด
o เวลายืม คืน เครื่องคอมพิวเตอร์
o จานวนที่ยืม
o หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ s/n
นาแบบฟอร์มการยืม – คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเสนอหัวหน้าฝ่ายและรอง
ผู้อานวยการ เพื่อพิจารณาและลงนาม
เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องตรวจสอบข้อมูลการลงนามของหัวหน้าฝ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบการลงนามกากับของรองผู้อานวยการให้ถูกต้อง ครบถ้วน
เมื่อถึงกาหนดวันที่นัดหมายส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แจ้งให้ผู้ยืมเซ็นชื่อ
ในแบบฟอร์ม ยืม – คืน เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้ยืม เพื่อเป็น
หลักฐานประกอบการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และผู้ยืมตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ได้แก่ สายชาร์จ เม้าส์
และกระเป๋า และยืนยันจานวนเครื่องที่ส่งมอบให้ผู้ยืม
เจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ยืนยัน เวลาในการคืนเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ยืม และนัดหมายการคืน

