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1. ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (IPST Learning Space)  

ศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space 

ประกอบดวยระบบอบรมครูออนไลน ระบบคลังความรู SciMath และระบบการสอบออนไลน โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมและเผยแพรหลักสูตรอบรมครู สื่อการเรียนรู  ขอสอบและแบบฝกหัดดาน

วิทยาศาสตร คณติศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกตองโดยผูเชี่ยวชาญ และ

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ มุงยกระดับคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาสการ

เรียนรู เชื่อมโยงผูคน ขอมูลขาวสาร และแหลงเรียนรู สูทุกคนอยางเทาเทียม เพ่ือใหนักเรียน ครู ผูบริหาร

สถานศึกษา ผูปกครอง และบุคคลทั่วไป สามารถเขาถึง แบงปน และเรียนรูไดจากทุกที่ทุกเวลา 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

ภาพที่ 1 หนาเว็บไซตหลักของศูนยเรียนรูดิจิทลัฯ (IPST Learning Space) 

ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ประกอบดวย 3 ระบบ ไดแก ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน และระบบ

คลังความรู  

 

ภาพที่ 2 โครงสรางของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (IPST Learning Space) 

 

 

 

ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (IPST 
Learning Space)

ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน ระบบคลังความรู
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1.1 ระบบอบรมครู (Teacher Professional Development System)  

แหลงเรียนรูออนไลนที่ครูสามารถทบทวนความรูหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งดานเนื้อหา

วิชาการและเทคนิคการสอน โดยครูสามารถเขาถึงเนื้อหาและรวมกิจกรรมการอบรมที่หลากหลายจาก

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย ีของสสวท.  

 

ภาพที่ 3 หนาเว็บไซตของระบบอบรมคร ู(Teacher Professional Development System) 

 

1.2 ระบบการสอบออนไลน (Online Testing System)                                                                                     

เปนระบบที่ใหบริการครู นักเรียน และผูสนใจ ในการทําแบบทดสอบความรูทั้งในสวนของขอสอบ

ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ขอสอบแขงขันโครงการตาง ๆ โดยระบบอํานวยความสะดวกในการ

ตรวจขอสอบ แสดงผลคะแนนสอบ และประเมินผลการทดสอบใหทันท ี
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ภาพที่ 4 หนาเว็บไซตของระบบการสอบออนไลน (Online Testing System) 

 

1.3 ระบบคลังความรู (SciMath.org)  

แหลงรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหาถูกตองทางวิชาการและสอดคลอง

กับมาตรฐานการเรียนรู ที่สนับสนุนใหครู นักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถเขามาคนควาความรูไดดวย

ตนเอง 

 
ภาพที่ 5 หนาเว็บไซตของระบบคลังความรู (SciMath.org) 
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2. การดําเนินงานของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ  

ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (IPST Learning Space) ซึ่งปจจุบันใหบริการ 3 ระบบดังที่กลาวขางตน มีการ

ดําเนินงานภายใตมาตรฐาน “กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology Infrastructure Library: ITIL)” โดยมุงเนนการปฏิบัติงานดานการบริการ (Service 

Operation) เพ่ือใหบริการขอมูล ตอบคําถามและใหความชวยเหลือดานการใชงานหรือดานเทคนิค แก

ผูใชงานทั้งภายในและภายนอกผาน 2 ชองทาง 

2.1.  ทางอีเมล learningspace@ipst.ac.th และอีเมลของทั้ง 3 ระบบ ดังนี้ 

o ระบบอบรมครู - อีเมล teacherpd@ipst.ac.th 

o ระบบการสอบออนไลน – อีเมล etesting@.ipst.ac.th 

o ระบบคลังความรู – อีเมล scimath@ipst.ac.th 

2.2.  ทางโทรศพัท 0-2392-4021 ตอ 7070  

3. การปฏิบตัิงานดานการบริการ (Service Operation) 

การปฏิบัติงานดานการบริการครอบคลุมถึงการใหบริการใชงานระบบ ตอบคําถามดานการใชงานและ

ใหคําแนะนําแกผูใชงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการแกไขปญหาดานเทคนิคท่ีเก่ียวของกับการทํางาน

ของระบบตาง ๆ โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของ กระบวนการหรือขั้นตอนที่ใชเปนแนวปฏิบัติ

ตามประเภทขอมูลหรือปญหาท่ีไดรับแจง ไดแก การขอรับบริการจากผูใชงาน (Service Request) และการ

แจงปญหาเก่ียวกับการทํางานของระบบ (Incident)  

บทบาทของผูเกี่ยวของในกระบวนการ ประกอบดวย  

 ผูใชงาน (End User) หมายถึง ผูใชงานระบบตาง ๆ  

 เจาหนาที่ Support (Support Team) หมายถึง ผูทําหนาที่ในการใหบริการขอมูล ตอบคําถาม 

ใหคําแนะนํา รวมถึงใหความชวยเหลือเชิงเทคนิค และดําเนินการตรวจสอบเพ่ือใหระบบทํางาน

เปนปกติ 

 ผูดูแลระบบตาง ๆ ของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (System Admin) หมายถึง ผูทําหนาท่ีดูแล

รับผิดชอบการใหบริการระบบทั้งในดานเทคนิค ดานการแสดงผลเนื้อหาในระบบ และอนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับระบบ 

 ผูพัฒนาระบบ (Vendor) หมายถึง ผูพัฒนาระบบและรับผิดชอบปรับปรุง แกไข และตั้งคา 

เพ่ือใหระบบทํางานเปนปกติ 

 ผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐานของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ (Infrastructure Administrator) หมายถึง  

ผูทําหนาที่ในการติดตาม ประสานงาน รวมถึงตรวจสอบการทํางานของโครงสรางพื้นฐาน 
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 ผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน (Internet Service Provider) หมายถึง ผูใหบริการโครงสราง

พ้ืนฐานของแตละระบบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีผูดูแลระบบขอรับบริการ รวมถึงดําเนินการ

ใหบริการ ตรวจสอบการทํางานของโครงสรางพื้นฐานตามที่กําหนดไว 

ในการใหบริการใชงานระบบ เมื่อผูใชพบปญหาและแจงมายังเจาหนาที่ Support จะมีกระบวนการ

ในการบริหารจัดการ ซึ่งจําแนกตามประเภทของปญหา 2 ประเภท ดังนี ้

3.1 Service Request Management คือ การดําเนินการเม่ือมีผูใชงานสอบถามหรือแจงขอรับบริการ 

สวนใหญเปนสถานการณที่เคยพบหรือเคยมีการสอบถามมากอน ทําใหมีการกําหนดแนวทางการ

ตอบเตรียมไว และไมเก่ียวของกับเหตุการณผิดปกติของระบบที่สงผลตอการใชบริการ เชน การ

สอบถามเกี่ยวกับสิทธิการใชงาน ข้ันตอนการสมัครสมาชิก การยืนยันตัวตนหลังการสมัครสมาชิก 

การขอรหัสผานใหมกรณทีี่ผูใชงานลืมรหัสผาน เปนตน โดยมีลําดับการตอบคําถาม ดังน้ี 

ลําดับที่ 1: ผูใชงานสอบถามหรือรองขอใหดําเนินการแกปญหา โดยติดตอเจาหนาที่ Support ได 

2 ชองทาง คือ โทรศัพท และอีเมล 

ลําดับที่ 2: เจาหนาที่ Support รับเรื่องรองขอจากผูใชงานและบันทึกขอมูลลงในระบบบริหาร

จัดการขอมูล (Ticket Management) หลังจากนั้น เจาหนาท่ี Support จะวิเคราะห

วาคํารองขอดังกลาว จะตองผานการอนุมัติจากผูดูแลระบบหรือไมกรณีท่ีตองผานการ

อนุมัติ จะสงขอมูลใหผูดูแลระบบ ตรวจสอบและอนุมัติใหดําเนินการแกไข กรณีที่ไม

ตองผานการอนุมัติใหดําเนินการตามลําดับที่ 3 

ลําดับที่ 3: เจาหนาที่ Support ดําเนินการแกไขตามคํารองขอตามข้ันตอนที่บันทึกไวในระบบ

บริหารจัดการขอมูลใหแลวเสร็จ 

ลําดับที่ 4: เจาหนาที่ Support แจงผลการดําเนินการใหแกผูใชงาน  

การดําเนินการเพื่อจัดการกรณีผูใชงานแจงขอรับบริการ (Service Request Management) มีลําดับ

ขั้นตอนและผูมีสวนเก่ียวของแสดงดังภาพที่ 6  
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ภาพที่ 6 ลําดับข้ันตอนและผูท่ีมสีวนเก่ียวของในการจัดการกรณผีูใชงานขอรับบริการ (Service Request Management)
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3.2 Incident Management คือ การดําเนินการเมื่อมีผู ใช งานหรือผูดู แลระบบพบปญหา 

ที่เกิดจากเหตุการณผิดปกติของระบบที่สงผลตอการใชบริการ เชน ระบบไมสามารถเขาถึงได 

ระบบแสดงผลไมถูก เปนตน มุงเนนไปที่การแกไขปญหาเพื่อใหระบบใชงานไดตามปกติ โดยแยก

ตามระดับความรุนแรง (Severity) ของปญหา ดังนี ้ 

 ระดับวิกฤติ (Critical) หมายถึง ระบบไมสามารถใหบริการไดโดยสิ้นเชิง ไมวากรณีใด ๆ หรือ

มีเหตุซึ่งกระทบตอความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบ  

 ระดับรุนแรง (Significant) หมายถึง ระบบใหบริการชา จนเปนเหตุใหผูใชงาน หรือ

หนวยงานบางสวนไมสามารถดําเนินการได หรือฟงกชันในระบบสามารถใหบริการไดอยาง

จํากัดและสงผลกระทบตอกระบวนการทํางาน  

 ระดับไมวิกฤต (Moderate) หมายถึง ฟงกชันในระบบสามารถใหบริการไดอยางจํากัด  

แตไมกระทบตอกระบวนการทํางาน 

 ระดับทั่วไป (Minor) หมายถึง ฟงกชันในระบบสามารถทํางานไดตามปกติ แตเปนการ

ปรับเปลี่ยนเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับการทํางาน 

     โดยการตอบสนองตอปญหาแตละระดับใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในตารางดังตอไปนี้ 

ระดับความรนุแรง 

ของปญหา 

ระยะเวลา 

ในการติดตอกลับ 
ระยะเวลาในการแกไขปญหา 

ความถี่ในการรายงานความ

คืบหนาของการแกไขปญหา 

ระดับวิกฤติ (Critical) ไมเกิน 30 นาท ี ไมเกิน 24 ชม. (ไมเวนวันหยุด) ทุก ๆ 1 ชั่วโมง 

ระดับรุนแรง (Significant) ไมเกิน 4 ชั่วโมง ไมเกิน 4 วัน (ไมเวนวันหยุด) ทุก ๆ 12 ชัว่โมง 

ระดับไมวิกฤติ (Moderate) ไมเกิน 6 ชั่วโมง 7 วัน ทุก ๆ 1 วันทาํการ 

ระดับทั่วไป (Minor) ไมเกิน 24 ชั่วโมง 30 วัน ทุก ๆ สัปดาห 

     ซึ่งการตอบสนองตอปญหาแตละระดับความรุนแรงจะเริ่มนับตั้งแตเจาหนาที่ Support ไดรับแจง

จากผูใชงานผานทางโทรศัพทหรืออีเมล โดยจะวิเคราะหระดับความรุนแรงของปญหารวมกับผูดูแล

ระบบ และจะหยุดนับเมื่อเจาหนาที่ Support ประสานงาน และสงตอไปที่ผูพัฒนาระบบที่เกี่ยวของ 

จากนั้นจะนับตออีกครั้งเม่ือผูพัฒนาระบบแจงวาดําเนินการแกไขปญหาเรียบรอยแลว โดยเจาหนาที่ 

Support จะเปนผูดําเนินการ Deploy ระบบตาง ๆ ที่ไดรับการแกไขจากผูพัฒนาระบบเรียบรอยและ

ตรวจสอบวาปญหาไดรับการแกไขแลว ลําดับการแกปญหามีดังนี้  
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ลําดับที่ 1: ผูดูแลระบบหรือผูใชงานแจงปญหาการใชงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานของระบบ ใหแก

เจาหนาที่ Support  

ลําดับที่ 2: เจาหนาที่ Support รับเรื่องแจงปญหาจากผูใชงาน โดยวิเคราะหสาเหตุเบ้ืองตน

พรอมทั้งข้ันตอนที่เปนไปไดที่ทําใหเกิดปญหา ระดับความรุนแรง รวมกับผูดูแลระบบ 

จากนั้นบันทึกขอมูลลงในระบบบริหารจัดการขอมูล (Ticket Management) 

และจัดกลุมของปญหาในระบบบริหารจัดการขอมูล หลังจากนั้นเจาหนาที่ Support 

จะขออนุมัติจากผูดูแลระบบเพื่อแจงปญหาไปยังผูพัฒนาระบบใหดําเนินการแกไข 

กรณีที่ไมอนุมัติ  เชน พบวาขอมูลยังไมครบถวน เจาหนาที่ Support จะทําการ

ตรวจสอบขอมูล วิเคราะหปญหา และขออนุมัติใหมอีกครั้ง 

ลําดับที่ 3: เมื่อผูพัฒนาระบบดําเนินการแกไขปญหาเรียบรอย และแจงผลการทดสอบพรอมทั้ง

สง Package สําหรับการ Deploy ใหแกเจาหนาที่ Support หลังจากนั้นเจาหนาที่ 

Support จะแจงใหทางผูดูแลระบบทราบและขออนุมัติวันเวลาที่สามารถดําเนินการ 

Deploy ที่ระบบ UAT (User Acceptance Test) ได จากนั้นเจาหนาที่ Support  

จะทําการทดสอบการแกไขปญหา กรณีท่ีทดสอบแลวไมผาน (ระบบยังมีปญหา) 

จะแจงใหทางผูพัฒนาระบบแกไขใหมอีกครั้ง กรณีที่ทดสอบผาน (ระบบทํางานได

ตามปกติ) จะแจงใหทางผูดูแลระบบทําการทดสอบอีกครั้ง และขออนุมัติวันเวลาท่ี

สามารถดําเนินการ Deploy ท่ีระบบ Production หรือระบบจริงตอไป 

ลําดับที่ 4: เจาหนาที่ Support ดําเนินการ Deploy ที่ระบบ Production เพ่ือแกไขปญหาท่ี

เกิดขึ้นใหกลับมาเปนปกติ เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลว เจาหนาที่ Support จะแจง

ผลการทดสอบใหแกผูดูแลระบบทราบเพื่อตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง 

ลําดับการแกไขปญหาประเภท Incident Management และผูที่มีสวนเก่ียวของแสดงดังภาพที่ 7 

และ 8                                                     
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ภาพที่ 7 ลําดับข้ันตอนและผูท่ีมสีวนเก่ียวของในการจัดการกรณผีูใชงานหรือผูดูแลระบบแจงปญหาประเภท Incident Management 

A 
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ภาพที่ 8 ลําดับข้ันตอนและผูท่ีมสีวนเก่ียวของในการจัดการกรณผีูใชงานหรือผูดูแลระบบแจงปญหาประเภท Incident Management (ตอ) 
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4. กระบวนการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน 

 ศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ ไดใชบริการโครงสรางพ้ืนฐาน โดยไดรับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาระบบ 

คลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) และจัดหาโครงสรางพ้ืนฐาน

จากผูใหบริการภายนอกเพ่ิมเติม เพ่ือใหระบบสามารถรองรับจํานวนผูเขาใชงานชวงเวลาเดียวกันที่มีปริมาณมาก

ได โดยมีขอตกลงในการใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) การเขาถึงการใชงาน (Uptime)  

ของโครงสรางพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 99% ตอเดือน โดยจําแนกกระบวนการบริหารจัดการออกเปน 2 สวนงาน ดังนี้ 

4.1 สวนงานขอใชบริการ ผูดูแลระบบและผูดูแลโครงสรางพื้นฐานดําเนินการวิเคราะหปริมาณการใช

งานระบบ กรณีที่จําเปนตองขอใชบริการโครงสรางพื้นฐานจากโครงการพัฒนาระบบคลาวดกลาง

ภาครัฐ ผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐานจะทําการขอใชบริการตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

 ลําดับท่ี 1 ผูดูแลระบบและผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐานหารือรวมกัน และระบุขอมูลลงในแบบฟอรม 

  ขอใชบริการและผูประสานงานจัดสงแบบฟอรมขอใชบริการโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

 ลําดับท่ี 2 เจาหนาท่ีโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ ดําเนนิการจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานตามรายละเอียด  

  ในแบบฟอรมขอใชบริการและจัดสงใหผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ลําดับท่ี 3 ผูดูแลโครงสรางพ้ืนฐานดําเนินการตรวจสอบขอมูลจากแบบฟอรมขอใชบริการ  

  โดยเทียบขอมูล CPU RAM และพ้ืนที่  HDD รวมถึงเวอรชันของระบบปฏิบัติการ  

  กรณีที่ตรวจสอบแลว ขอมูลไมตรงตามแบบฟอรมขอใชบริการจะแจงใหเจาหนาที่ 

  โครงสรางพื้นฐานภาครัฐดําเนินการตรวจสอบอีกครั้ง กรณีที่ตรวจสอบแลว ขอมูลตรง

  ตามแบบฟอรมขอใชบริการแจงรายละเอียดโครงสรางพ้ืนฐานใหศูนยบริการฯ  

 ลําดับที่ 4 เจาหนาที่ Support ดําเนินการตั้งคาดานเน็ตเวิรคทั้งในสวนของ Public และ Private IP 

  รวมถึงอัปเดตระบบปฏิบัติการใหเปนปจจุบัน และติดตั้งโปรแกรมที่ใชสําหรับติดตาม 

 การใชงานโครงสรางพ้ืนฐาน และติดตั้งโปรแกรมตาง ๆ บนโครงสรางพ้ืนฐาน เมื่อ 

  ดําเนินการเรียบรอยแลว จะสงมอบโครงสรางพ้ืนฐานใหผูพัฒนาระบบดําเนินการตอไป 

 ลําดับการขอใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานจากโครงการพัฒนาระบบคลาวดกลางภาครัฐแสดงดังภาพที่ 9                                              
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ภาพที่ 9 ลําดับการขอใชบริการโครงสรางพ้ืนฐานจากโครงการพัฒนาระบบคลาวดกลางภาครัฐ
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4.2 สวนงานตรวจสอบ ติดตาม การทํางานของโครงสรางพ้ืนฐานของระบบตาง ๆ ที่ สสวท. ใชบริการ

อยูในปจจุบัน โดยระบบตาง ๆ ของศูนยเรียนรูดิจิทัลฯ มีโปรแกรมเพ่ือใชสําหรับตรวจสอบ ติดตาม

การทํางานของโครงสรางพื้นฐาน เพ่ือใหสามารถเขาไปตรวจสอบและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

กรณตีรวจพบโครงสรางพ้ืนฐานทํางานผิดปกติ มีลําดับการแกไขปญหา ดังนี ้

ลําดับที่ 1 ผูดูแลระบบหรือผูใชงาน แจงปญหาการใชงานที่เกิดขึ้นจากการ ทํางานของระบบใหแก

เจาหนาที่ Support หรือไดรับการแจงเตือนจากโปรแกรมตรวจสอบ ติดตามการทํางาน

ของโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับที่ 2 เจาหนาที่ Support รับเรื่องแจงปญหาและวิเคราะหสาเหตุที่เปนไปไดที่ระบบไม

สามารถใหบริการได โดยเริ่มตรวจสอบจากการทํางานของเน็ตเวิรคทั้งภายในและ

ภายนอกหนวยงาน หากสามารถเขาถึงระบบไดปกติ (ทดสอบโดยการ Ping) ศนูยบริการฯ 

จะ Remote เขาไปเพ่ือดูการทํางานภายในโครงสรางพ้ืนฐานวามีสวนใดผิดปกติหรือไม

ทั้งในสวนของเน็ตเวิรคภายในและภายนอกของผูใหบริการ รวมถึงการทํางานของ 

Service ตาง ๆ ของระบบ หากพบวาเปนปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานของระบบ  

จะดําเนินการตาม Incident Management ขอ 3.2 หากเปนปญหาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน จะสงตอไปที่ผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐาน  

 ลําดับท่ี 3 ผูใหบริการโครงสรางพื้นฐาน ตรวจสอบและวิเคราะหปญหา และแจงศูนยบริการฯ 

  ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินการแกไขอีกครั้ง 

 ลําดับที่ 4 เจาหนาที่ Support แจงผลการดําเนินการใหแกผูดูแลระบบหรือผูใชงาน 

 ลําดับการแกไขปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานแสดงดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 ลําดับการแกไขปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  


