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ส ำนักวิทยบรกิำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
คู่มือมำตรฐำนขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน 

(Standard Operation Procedure: SOP) 
กำรรับเรื่องแจ้งปัญหำเกี่ยวกับข้อมูล

สำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ 

 
รหัสเอกสำร 
2564.สวส.
302.03.006 

 
วันที่บงัคับใช ้

24/3/64 

 
เขียนโดย : นำยขัตติยะ สมด ี
ควบคุมโดย :  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผน
และพัฒนำ 
อนุมัติโดย :  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบรกิำรฯ แก้ไขครั้งที่ : 

(ถ้ำมี) 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถร้องขอบริกำรโดยกำรส่งค ำขอบริกำรได้ 

2. เพ่ือให้สำมำรถมอบหมำยงำนให้แต่ละส่วนงำนรับผิดชอบให้ตรงตำมควำมต้องกำรได้ 

3. เพ่ือให้สำมำรถคน้หำงำน แก้ไขปัญหำในทุก ๆ ส่วนงำนได้  

4. เจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบสำมำรถตรวจสอบปริมำณกำรขอใช้บริกำรได้ ทั้งท่ีท ำกำรบริกำรเสร็จแล้ว และท่ียังรอ
กำรบริกำรอยู่ 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ : รับเรื่องแจ้งปัญหำเกี่ยวกับข้อมูลสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออก ให้แล้วเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด 

ขอบเขตงำน : ในกำรแจ้งขอผิดพลำดกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศฃ ซึ่งให้ควำมช่วยเหลือในกำรให้บริกำรกับผู้ขอใช้บริกำร 
เพ่ือควำมสะดวก รวดเร็ว อำจมีวิธีกำรสื่อสำรกันหลำยรูปแบบแตกต่ำงกันออกไป เช่น มีกำรติดต่อ
ประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำน โดยวิธีกำรทำงกำรสื่อสำรภำยในปัจจุบันได้แก่ ระบบ
หนังสือเวียน โทรศัพท์ภำยในหน่วยงำน อีเมล ซึ่งในระบบรำชกำรนั้นระบบดังกล่ำวจะมีข้อดี และข้อเสีย
แตกต่ำงกันออกไป ซึ่งกำรติดต่อสื่อสำรนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ที่ ได้รับ ข่ำวสำรนั้น เข้ำใจปัญหำที่เกิดขึ้น และ
สำมำรถที่จะรำยงำนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นย ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพให้กับ
หน่วยงำนได้  

ค ำจ ำกัดควำม :  
 

กำรจัดกำรสำรสนเทศ หมำยถึง กำรผลิต จัดเก็บ ประมวลผล ค้นหำ และเผยแพร่สำรสนเทศโดยจัดให้มี
ระบบสำรสนเทศ กำรกระจำยของสำรสนเทศ ทั้งภำยในและภำยนอกองค์กำร โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีต่ำง ๆ 
โดยเฉพำะเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรจัดกำร รวมทั้งมีนโยบำยหรือกลยุทธ์ระดับ
องค์กำรในกำรจัดกำรสำรสนเทศ 
เฮลป์เดสก์ (Help Desk) หมำยถึง ทรัพยำกรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกำรบริกำร และแก้ไขปัญหำ ให้
ค ำแนะน ำในมหำวิทยำลัยเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, หรือซอฟต์แวร์ มักจะ
ให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือให้กับผู้รับบริกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น หมำยเลขโทรฟรี, เว็บไซต์, ข้อควำมโต้ตอบ
แบบทันทีหรืออีเมล 

Username หมำยถึง ชื่อผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย 

ระบบหน้ำบ้ำน หมำยถึง ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User interface) ไม่ว่ำจะเป็น หน้ำโฮม หน้ำเว็บเพจ เนื้อหำต่ำงๆ 
รูปภำพ ลิงก์ เป็นต้น เป็นส่วนที่ user ทั่วไปสำมำรถเห็นและเข้ำมำใช้งำนได้ของเว็บไซต์ หรือระบบสำรสนเทศ  
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ระบบหลังบ้ำน 
ระบบจัดกำรเว็บไซต์ เช่น จัดกำรฐำนข้อมูล โครงสร้ำงเว็บไซต์ กำรเขียนโค้ดควบคุม จะมีไว้ส ำหรับ admin 
หรือผู้ที่ได้รับอนุญำต เพ่ือท ำกำร เพ่ิม ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือระบบสำรสนเทศ 

หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ :  
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร : อนุมัตกิำรแก้ไขปัญหำระบบสำรสนเทศ 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ : ควบคุมแก้ไขปัญหำระบบสำรสนเทศ 
นำยขัตติยะ สมดี :แก้ไขปัญหำ ระบบหน้ำบ้ำนระบบสำรสนเทศ 
นำยสิทธิชัย ด้วงแก้ว :แก้ไขปัญหำ ระบบหลังบ้ำนระบบสำรสนเทศ 
นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์ : แก้ไขปัญหำ โครงสร้ำงระบบสำรสนเทศ 

เอกสำรอ้ำงอิง : 1. คู่มือกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
2. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
3. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
4. พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 
5. พระรำชบัญญัติ ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
6. พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
7. พระรำชบัญญัติกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 
8. แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยระยะยำว พ.ศ. 2561 - 2580 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 1 หนังสือหรือแบบฟอร์มขอแก้ไขระบบสำรสนเทศ 

2 หนังสือหรือแบบฟอร์มขอจัดท ำระบบสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมำ 

3 หนังสือหรือแบบฟอร์มแบบประเมิณควำมพึงพอใจ 

4. แบบฟอร์มรำยงำน 

5. แบบพฟอร์มขอใช้ username 

6. แบบฟอร์มแจ้งควำมจ ำนงขอน ำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 

7. แบบฟอร์มขอใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ 

 
เอกสำรบันทึก : ชื่อเอกสำร ผู้รับผิดชอบ สถำนที่จัดเก็บ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดเก็บ 

      



ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 

ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

1. ผู้รับบริกำร  ผู้แจ้งผู้ใช้บริกำรกรอก 
รำยละเอียดลงใน
แบบฟอร์มที ่
ก ำหนด 

2 นำท ี 1. แบบพฟอร์มขอ
ใช้ username 
2. แบบฟอร์มแจ้ง
ควำมจ ำนงขอน ำ
ข้อมูลขึ้น 
เว็บไซต ์
3. ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน ์
4. แบบฟอร์มขอใช้
โปรแกรมลิขสิทธ์ิ 
5. ระบบ Line 
@rmutto 
6. หนังสือรำชกำร 

2. ผู้รับบริกำร  ตรวจสอบกรอกข้อมูลผู้
แจ้งและ 
รำยละเอียดทีต่้องกำร
แจ้ง 
 
 
 

10 นำที ข้อมูลที่จะใช้ในกำร
แจ้งปัญหำ 
1. แบบพฟอร์มขอ
ใช้ username 
2. แบบฟอร์มแจ้ง
ควำมจ ำนงขอน ำ
ข้อมูลขึ้น 
เว็บไซต ์
3. ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน ์
4. แบบฟอร์มขอใช้
โปรแกรมลิขสิทธ์ิ 
5. ระบบ Line 
@rmutto 
6. หนังสือรำชกำร 

3. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 ผู้รับผิดชอบรับเรื่องและ
แจ้งระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน 

10 นำที  

เริ่มต้น 

ผู้แจ้งเข้ำใช้งำน 

ตรวจสอบข้อมลู 

ผู้รับผิดชอบรับเรื่องและแจ้งระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 



ล ำดับ
ที ่

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสำยงำน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธกีำร/
รำยละเอียดงำน 

ระยะ 
เวลำ 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

4. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 ผู้รับผิดด ำเนินกำรแกไ้ข
ข้อผิดพลำดที่รับแจ้ง 

ตำม
ลักษณะ
งำนท่ี
แจ้งมำ 

1. แบบพฟอร์มขอ
ใช้ username 
2. แบบฟอร์มแจ้ง
ควำมจ ำนงขอน ำ
ข้อมูลขึ้น 
เว็บไซต ์
3. ระบบแจ้งซ่อม
ออนไลน ์
4. แบบฟอร์มขอใช้
โปรแกรมลิขสิทธ์ิ 
5. ระบบ Line 
@rmutto 
8. หนังสือรำชกำร 

5. งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 
 

ผู้รับผิดชอบแจ้งผล
ด ำเนินงำนตำมช่องทำง
ที่แจ้งมำ 

10 นำที  

5. ผู้รับบริกำร  ผู้แจ้งประเมณิควำมพึง
พอใจกำรแก้ไขปัญหำ 

 

1 วัน หนังสือหรือ
แบบฟอร์มแบบ
ประเมณิควำมพึง
พอใจ 

10 งำนพัฒนำ
ระบบฯ 

 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้บริหำร 

1 วัน แบบฟอร์มรำยงำน
กำรประชุม
กรรมกำรบริหำร
หน่วยงำน 

      

 

 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อผู้บรหิำร 

จบ 

ผู้รับผิดด ำเนินกำรแกไ้ข 

ผู้รับผิดชอบแจ้งผลด ำเนินงำน 

ประเมณิควำมพึงพอใจ 


