คูมือการใหบริการแกไขปญหาการใชงานระบบ

การปฏิบัติงานตามขั้นตอนดําเนินงาน
รายละเอียด
1. แจงปญหา/ขอรับบริการ

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่
Helpdesk

ระยะเวลา
ทันทีที่ไดรับแจง

การดําเนินงาน
ผูใชบริการแจงปญหาทางโทรศัพท 7002

2. วิเคราะหตรวจสอบ
ปญหา

เจาหนาที่
Helpdesk

2.1 ปญหาดานระบบ
Software

เจาหนาที่
Helpdesk

2.2 ปญหาดาน Hardware

เจาหนาที่
Helpdesk

ทันที หรือ ภายใน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา
30 นาที
2.1 ปญหาดานระบบ Software หรือ
2.2 ปญหาดาน Hardware
ทันทีเมื่อไดรับ
1. ตรวจปญหาเบื้องตน
การแจงปญหา
2. ดําเนินการแกไข ในกรณีที่พิจารณา
แลววา สามารถดําเนินการไดทันทีและไม
มีผลกระทบ
3. ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได ให
ติดตอเจาของระบบ เพื่อแจงปญหาและ
ขอความชวยเหลือตอไป
ทันทีเมื่อไดรับ
1. ตรวจสอบวาเปนครุภัณฑ สสวท. หรือ
การแจงปญหา
ครุภัณฑเชา
2. ดําเนินการแกไข ในกรณีที่พิจารณา
แลววา สามารถดําเนินการไดทันทีและไม
มีผลกระทบ
3. ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการได ให

การติดตาม/การบันทึก
Helpdesk (รับสาย) บันทึกขอมูลใน
ระบบ / ออกใบงานให Helpdesk (ชาง)
ดําเนินการ

Helpdesk (ชาง) บันทึกขอมูลในระบบ
/ ใบงาน พรอมขอมูลปญหาที่พบ

Helpdesk (ชาง) บันทึกขอมูลในระบบ
/ ใบงาน พรอมขอมูลปญหาที่พบ

ติดตอบริษัทครุภัณฑเชา เพื่อขอแจง
ปญหาหรือแจงอุปกรณชํารุดเสียหาย
3. การแกไขปญหา
3.1 ดําเนินการแกไขปญหา
(กรณีแกไขได)
3.2 ดําเนินการแกไขปญหา
(กรณีแกไขไมได) สําหรับ
ปญหาดานระบบ Software
3.3 ดําเนินการแกไขปญหา
(กรณีแกไขไมได) สําหรับ
ปญหาดาน Hardware
สําหรับ ครุภัณฑเชา
3.4 ดําเนินการแกไขปญหา
(กรณีแกไขไมได) สําหรับ
ปญหาดาน Hardware
สําหรับ ครุภณ
ั ฑ สสวท.
4. แจงซอมกับฝายพัสดุ

5. แจงผลการดําเนินงาน

เจาหนาที่
Helpdesk
เจาของระบบ

บริษัทเจาของ
ครุภัณฑเชา

ทันที
ทันที หรือตาม
สัญญาการ
ใหบริการ
ภายในวันถัดไป
(ตามสัญญาเชา
เครื่อง)

สามารถแกไขได ใหแจงผลการดําเนินงาน
ใหผูใชบริการทราบ
เจาของระบบ ใหคําแนะนําในการแกไข
ปญหา

แจงผูขอใชบริการ เพื่อทราบวันเวลาที่
จะดําเนินการแลวเสร็จ
แจงบุคลากร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามผล

บริษัทเจาของครุภัณฑเชา ตรวจสอบ
ปญหา

แจงบุคลากร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามผล

บุคลากร ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ภายในวันถัดไป

ตรวจสอบครุภัณฑ ตรวจสอบประกันผาน แจงผูขอใชบริการ / แจงบุคลากร ฝาย
บริษัทเจาของผลิตภัณฑ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามผล

บุคลากร ฝาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เจาหนาที่
Helpdesk

ภายในวันถัดไป

ดําเนินการออกใบแจงซอม เพื่อใหทางผู
ขอใชบริการ ทําบันทึกสงซอมภายนอก
ผานฝายจัดซื้อและพัสดุ

ทันที

แจงบุคลากร ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดตามผล
Helpdesk แจงปดเคสผานระบบ และ
ใบงาน

IT1.01

แบบฟอรมขอรับบริการแกไขปญหา
สวนที่ 1 รายละเอียดผูขอรับบริการ

วันที่ขอใชบริการ ….. / …………………………………. / ……………..

ชื่อนามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว ……………………………………………………….………………………………….......................
ประเภท  พนักงาน สสวท.  พนักงานสมทบ  ลูกจางโครงการ  อื่นๆ ……………………………………………………..………………….
สังกัดหนวยงาน สาขา/ฝาย/สวน/โครงการ …………………………………………………………………………………………………..……………………………
เบอรโทรศัพท ………………………………………..……………………..... E-mail ……………………………………………………………………………..…………
สวนที่ 2 รายละเอียดการขอรับบริการ
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์
ระบบสารสนเทศ
 PC / All in One  Notebook  Scanner  ติดตั้ง Microsoft Office / 365  MIS-PLUS  MIS-ERP
 Printer สํานักงาน  Mouse / Keyboard
 ติดตั้ง Adobe CC
 BI  SharePoint
 USB Flash Drive  เครื่องสํารองไฟ UPS
 ติดตั้ง Adobe Acrobat Pro
 ระบบงานบุคลากร HRIS
 โทรศัพท IP Phone  ตรวจสอบไวรัสและโทรจัน
 ติดตั้ง Math Type
 ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส
 ระบบจองทรัพยากร
 ติดตั้ง OS ใหม (ผูใชสาํ รองขอมูลที่ :D)  กูคืนขอมูล  ติดตั้ง Anti-Virus
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
บริการอื่นๆ (ระบุ เหตุผล และ ความจําเปน)
………………………………………………………………………………………………………
 เพิ่มจุดเชื่อมตอ PC  เพิ่มจุดเชื่อมตอ Printer
 แกไข/ยาย จุดเชื่อมตอ
………………………………………………………………………………………………………
 ตรวจสอบสัญญาณเครือขายไรสาย
……………………………………………………………………………………………………...
อาการหรือปญหาที่พบ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….........................
.....................................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ …………………………………………………..……………………..
ลงชื่อ …………………………………………………..……………………..
(…………………………………………………..……………)
(…………………………………………………..……………)
ผูขอรับบริการ
ผูรับเรื่อง
สวนที่ 3 ผูใหบริการ/ผูดําเนินการ
ประเภทของงาน  Incident  Request  Consult
ยี่หอ…………………………………………….………… รุน …………………………………………………………..……….  เครื่องเชา  ครุภัณฑ สสวท.
หมายเลขครุภัณฑ …………………………………………………………………หมายเลขเครื่อง ……………………………………………………………………….
อาการหรือปญหาที่พบ .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
การแกไข……………………………………………………………………………………………………………………………….………………...................................
สถานะของงาน  เสร็จสิน้ เรียบรอย  สงซอม  เปลี่ยนอุปกรณทดแทน
ลงชื่อ …………………………………………………..……………………..
(…………………………………………………..……………)
วันที่ ..….... / …………………………………. / ……………..
ผูดําเนินการ

