FLOW CHART
กระบวนการทํางาน นายยรรยง วังปรีชา ตําแหนง นักสารสนเทศ ปฏิบัติการ
ภาระงานตามขอตกลงการปฏิบัติงานประจําป (TOR) ประกอบดวย
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศของคณะฯ ไดแก

การจัดทํา ดูแลและบํารุงรักษาเว็บไซตระบบ
บริหารจัดการฐานขอมูลของคณะและโรงพยาบาลสัตว โปรแกรมบริหารสํานักงานอิเลคทรอนิกส การสราง
ขาวบนเว็บไซตคณะ, การสรางขาวบนเว็บไซต มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร, ระบบเครือขายและ
อุปกรณที่เกี่ยวกับงานสารสนเทศของคณะฯ
3. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง/ซอมบํารุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และ โปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกต
เพื่อการใชงาน รวมทั้งควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาใหการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรภายในคณะฯ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
4. ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมคอมพิวเตอรประ
ยุกตเพื่อการใชงาน ระบบขอมูลสารสนเทศ และอุปกรณที่เกี่ยวของแกบุคลากรและ นักศึกษาของคณะฯ
ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนวทางการแกไขปญหาการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและระบบขอมูลสารสนเทศ
ของคณะฯ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง/ซอมบํารุง/ดูแลรักษา ระบบรักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ ควบคุม ดูแล
และบํารุงรักษาใหการใชงานอุปกรณเครื่องบันทึกสัญญาณกลองวงจรปด และกลองวงจรปด สามารถใชงานได
อยางตอเนื่อง รวมทั้งควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาใหการใชงานอุปกรณเครื่องควบคุมการเปด-ปด อาคาร/
หนวยงาน/ภาควิชา และแฝงกั้นจราจรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สูงสุด

FLOW CHART 1.

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศของคณะฯ ไดแก การจัดทํา ดูแลและบํารุงรักษา
เว็บไซตระบบบริหารจัดการฐานขอมูลของคณะและโรงพยาบาลสัตว โปรแกรมบริหารสํานักงาน
อิเลคทรอนิกส การสรางขาวบนเว็บไซตคณะ, การสรางขาวบนเว็บไซต มหาวิทยาลัยขอนแกน
การจัดทํา ดูแลและบํารุงรักษาเว็บไซต์

สร้ างหรื อปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานภายใน
จํานวน

1

คณบดี:ตรวจสอบ,อนุญาต

วัน
จํานวน

1

วัน

ข่าวกิจกรรม บนเว็บไซต์คณะ / เว็บไซต์ มข.

จํานวน

1

วัน

จัดทําระบบฐานข้ อมูล บนเว็บไซต์คณะ
จํานวน

30

วัน

เมื่อได้ รับทราบความต้ องการ : ดําเนินการตาม
ปรับปรุง แก้ ไขเว็บไซต์ความต้ องการ
จํานวน

1

วัน

จํานวน 7 วัน
เมื่อได้ รับทราบความต้ องการ : ดําเนินการตาม
สร้ างเว็บไซต์ความต้ องการ

รายงานความคืบหน้ า และเมื่อแล้ วเสร็ จ

FLOW CHART 2.

ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร, ระบบ
เครือขายและอุปกรณที่เกี่ยวกับงานสารสนเทศของคณะฯ
ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร, ระบบเครือขายและ
อุปกรณที่เกี่ยวข้ อง

ตรวจสอบระบบฮารดแวร(Hardware)
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน

1

วัน

ตรวจสอบระบบซอรฟแวร(Software)
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน

1

วัน

ตรวจสอบระบบเครือขาย LAN & WiFi
จํานวน

1

วัน

ตรวจสอบอุปกรณที่เกี่ยวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร
จํานวน

1

วัน

รายงานความคืบหน้ า และเมื่อแล้ วเสร็ จ

หนวยงาน / หองเรียน / หองประชุม

FLOW CHART 3.

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง/ซอมบํารุงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และ โปรแกรม
คอมพิวเตอรประยุกตเพื่อการใชงาน รวมทั้งควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาใหการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
ภายในคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การติดตั้ง/ซอมบํารุงระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร และ โปรแกรมคอมพิวเตอร
ประยุกต

การติดตั้ง/ซอมบํารุงระบบปฏิบัติการหลัก
(Windows)เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน

1

วัน

การติดตั้ง/ซอมบํารุงโปรแกรม
คอมพิวเตอรประยุกต(Applications)
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน

1

วัน

จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร
อรรถประโยชน(Utilities)
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน

1

วัน

รายงานความคืบหน้ า และเมื่อแล้ วเสร็ จ

หนวยงาน / หองเรียน / หองประชุม

FLOW CHART 4. ใหคําปรึกษา

แนะนํา เกี่ยวกับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ โปรแกรม
คอมพิวเตอรประยุกตเพื่อการใชงาน ระบบขอมูลสารสนเทศ และอุปกรณที่เกี่ยวของแกบุคลากรและ
นักศึกษาของคณะฯ ศึกษา วิเคราะหและเสนอแนวทางการแกไขปญหาการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรและ
ระบบขอมูลสารสนเทศของคณะฯ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการใชงาน
ระบบปฏิบัตกิ าร โปรแกรมคอมพิวเตอร
ประยุกตสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

หนวยงาน / บุคลากร / นักศึกษา

คําปรึกษา แนะนํา ระบบปฏิบัติการหลัก
(Windows)เครื่องคอมพิวเตอร

จํานวน น้ อยกว่า 1 วัน

คําปรึกษา แนะนํา โปรแกรมคอมพิวเตอร
ประยุกต(Applications)
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน น้ อยกว่า 1 วัน

คําปรึกษา แนะนํา ระบบฮารดแวร
(Hardware)เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน น้ อยกว่า 1 วัน

คําปรึกษา แนะนํา อุปกรณที่เกี่ยวของกับ
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน น้ อยกว่า 1 วัน

คําปรึกษา แนะนํา
ระบบเครือขาย(LAN & WiFi)
จํานวน น้ อยกว่า 1 วัน
รายงานความคืบหน้ า และเมื่อแล้ วเสร็ จ

วิเคราะห์ปัญหาทีจ่ ะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
คณะ/หน่วยงาน ต่อผู้บงั คับบัญชาทราบ ทันที
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ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง/ซอมบํารุง/ดูแลรักษา ระบบรักษาความปลอดภัยภายในคณะฯ
ควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาใหการใชงานอุปกรณเครื่องบันทึกสัญญาณกลองวงจรปด และกลองวงจรปด
สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาใหการใชงานอุปกรณเครื่องควบคุมการ
เปด-ปด อาคาร/หนวยงาน/ภาควิชา และแฝงกั้นจราจรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สูงสุด

ติดตั้ง/ซอมบํารุง/ดูแลรักษา ระบบรักษา
ความปลอดภัยภายในคณะฯ

ติดตั้ง/ซอมบํารุง/ดูแลรักษา
ระบบกลองวงจรปด
จํานวน

หนวยอาคารและสถานที่ / หนวยการ
เจาหนาที่/ บุคลากร / นักศึกษา(ป.บัณฑิต)

ตรวจสอบสัญญาณ
ระบบกลองวงจรปด
1

วัน

ติดตั้ง/ซอมบํารุง/ดูแลรักษา
ระบบเข้ าออกหน่วยงาน
และแผงกันจราจรคณะ
้

ตรวจสอบการทํางาน
ระบบกลองวงจรปด

จํานวน น้ อยกว่า 1 วัน
ขอมีบัตรใหม / บัตร
ชํารุด

ขอรับสิทธิ์ในการเขาถึง
เฉพาะ หน่วยงาน /
ห้ องปฏิบตั ิการ/ แผง
กันจราจร
้

รายงานความคืบหน้ า และเมื่อแล้ วเสร็ จ

รายงานปั ญหาทีจ่ ะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
คณะ/หน่วยงาน ต่อผู้บงั คับบัญชาทราบ ทันที

