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1. ศูนย์เรียนรู้ดิจทิัลฯ (IPST Learning Space)  

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space 

ประกอบด้วยระบบอบรมครูออนไลน์ ระบบคลังความรู้ SciMath และระบบการสอบออนไลน์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่หลักสูตรอบรมครู สื่อการเรียนรู้ ข้อสอบและแบบฝึกหัด ด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพและความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ 

และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา และขยายโอกาส

การเรียนรู้ เชื่อมโยงผู้คน ข้อมูลข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้ สู่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้นักเรียน ครู 

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

ภาพที่ 1 หน้าเว็บไซต์หลักของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (IPST Learning Space) 

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน์ และระบบ

คลังความรู้  

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (IPST Learning Space) 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (IPST 
Learning Space)

ระบบอบรมครู ระบบการสอบออนไลน์ ระบบคลังความรู้
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1.1 ระบบอบรมครู (Teacher Professional Development System)  

แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ครูสามารถทบทวนความรู้หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งด้านเนื้อหา

วิชาการและเทคนิคการสอน โดยครูสามารถเข้าถึงเนื้อหาและร่วมกิจกรรมการอบรมที่หลากหลายจาก

วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของสสวท.  

 
ภาพที่ 3 หน้าเว็บไซต์ของระบบอบรมครู (Teacher Professional Development System) 

 

1.2 ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)                                                                                      

เป็นระบบที่ให้บริการครู นักเรียน และผู้สนใจ ในการทำแบบทดสอบความรู้ทั้งในส่วนของข้อสอบตาม

หลักสูตรแกนกลางฯ ข้อสอบแข่งขันโครงการต่าง ๆ โดยระบบอำนวยความสะดวกในการตรวจข้อสอบ 

แสดงผลคะแนนสอบ และประเมินผลการทดสอบให้ทันที 
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ภาพที่ 4 หน้าเว็บไซต์ของระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System) 

 

1.3 ระบบคลังความรู้ (SciMath.org)  

แหล่งรวบรวมสื่อการเรียนการสอนหลากหลายประเภท เนื้อหาถูกต้องทางวิชาการและสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ ที่สนับสนุนให้ครู นักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วย

ตนเอง 

 
ภาพที่ 5 หน้าเว็บไซต์ของระบบคลังความรู้ (SciMath.org) 
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2. การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ดิจิทลัฯ  

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (IPST Learning Space) ซึ่งปัจจุบันใหบ้ริการ 3 ระบบดังที่กล่าวข้างต้น มีการ
ดำเนินงานภายใต้มาตรฐาน “กระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Infrastructure Library: ITIL)” โดยมุ่งเน้นการปฏิบัตงิานด้านการบริการ (Service 
Operation) เพื่อให้บริการข้อมูล ตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือด้านการใช้งานหรือด้านเทคนิค แก่
ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกผ่านทางอีเมล learningspace@ipst.ac.th และอีเมลของทั้ง 3 ระบบ ดังนี้ 

2.1. ระบบอบรมครู - อีเมล teacherpd@ipst.ac.th 

2.2. ระบบการสอบออนไลน์ – อีเมล etesting@.ipst.ac.th 

2.3. ระบบคลังความรู้ – อีเมล scimath@ipst.ac.th  

3. การปฏิบัติงานด้านการบริการ (Service Operation) 

การปฏิบัติงานด้านการบริการครอบคลุมถึงการให้บริการใช้งานระบบ ตอบคำถามด้านการใช้งานและ

ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ของระบบต่าง ๆ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง กระบวนการหรือขั้นตอนที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติ

ตามประเภทข้อมูลหรือปัญหาที่ได้รับแจ้ง ได้แก่ การขอรบับริการจากผู้ใช้งาน (Service Request) และการ

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของระบบ (Incident)  

บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ประกอบด้วย  

• ผู้ใช้งาน (End User) หมายถงึ ผู้ใช้งานระบบต่าง ๆ  

• เจ้าหน้าที่ Support (Support Team) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ในการให้บรกิารข้อมูล ตอบคำถาม 
ให้คำแนะนำ รวมถึงให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิค และดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ระบบทำงาน
เป็นปกติ 

• ผู้ดูแลระบบต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (System Admin) หมายถึง ผูท้ำหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบการให้บริการระบบทั้งในด้านเทคนิค ด้านการแสดงผลเนื้อหาในระบบ และอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กี่ยวข้องกับระบบ 

• ผู้พัฒนาระบบ (Vendor) หมายถึง ผู้พัฒนาระบบและรับผดิชอบปรับปรุง แก้ไข และตั้งค่า 
เพื่อให้ระบบทำงานเป็นปกติ 

• ผู้ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ (Infrastructure Administrator) หมายถึง  
ผู้ทำหน้าที่ในการติดตาม ประสานงาน รวมถึงตรวจสอบการทำงานของโครงสร้างพื้นฐาน 

• ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Internet Service Provider) หมายถึง ผู้ให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานของแต่ละระบบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ผู้ดูแลระบบขอรับบริการ รวมถึงดำเนินการ
ให้บริการ ตรวจสอบการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ 
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ในการให้บริการใช้งานระบบ เมื่อผู้ใช้พบปัญหาและแจ้งมายังเจ้าหน้าที่ Support จะมีกระบวนการ

ในการบริหารจัดการ ซึ่งจำแนกตามประเภทของปัญหา 2 ประเภท ดังนี ้

3.1 Service Request Management คือ การดำเนินการเมื่อมีผู้ใช้งานสอบถามหรือแจ้งขอรับบริการ 

ส่วนใหญ่เป็นสถานการณ์ที่เคยพบหรือเคยมีการสอบถามมาก่อน ทำให้มีการกำหนดแนวทางการ

ตอบเตรียมไว้ และไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ผิดปกติของระบบที่ส่งผลต่อการใช้บริการ เช่น การ

สอบถามเกี่ยวกับสิทธิการใช้งาน ขั้นตอนการสมัครสมาชิก การยืนยันตัวตนหลังการสมัครสมาชิก 

การขอรหัสผ่านใหม่กรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน เป็นต้น โดยมีลำดับการตอบคำถาม ดังนี ้

ลำดับที่ 1: ผู้ใช้งานสอบถามหรือร้องขอให้ดำเนินการแก้ปัญหา โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ Support ได้ 

2 ช่องทาง คือ โทรศัพท์ และอีเมล 

ลำดับที่ 2: เจ้าหน้าที่ Support รับเรื่องร้องขอจากผู้ใช้งานและบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหาร

จัดการข้อมูล (Ticket Management) หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ Support จะวิเคราะห์

ว่าคำร้องขอดังกล่าว จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบหรือไม่กรณีที่ต้องผ่านการ

อนุมัติ จะส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบและอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไข กรณีที่ไม่

ต้องผ่านการอนุมัติให้ดำเนินการตามลำดับที่ 3 

ลำดับที่ 3: เจ้าหน้าที่ Support ดำเนินการแก้ไขตามคำร้องขอตามขั้นตอนที่บันทึกไว้ในระบบ

บริหารจัดการข้อมูลให้แล้วเสร็จ 

ลำดับที่ 4: เจ้าหน้าที่ Support แจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้ใช้งาน  

การดำเนินการเพื่อจัดการกรณีผู้ใช้งานแจ้งขอรับบริการ (Service Request Management) มีลำดับ

ขั้นตอนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องแสดงดังภาพที่ 6  
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ภาพที่ 6 ลำดับขั้นตอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการกรณีผู้ใช้งานขอรับบริการ (Service Request Management)
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3.2 Incident Management ค ือ การดำเนินการเม ื ่อม ีผ ู ้ ใช ้งานหร ือผ ู ้ด ูแลระบบพบปัญหา 

ที่เกิดจากเหตุการณ์ผิดปกติของระบบที่ส่งผลต่อการใช้บริการ เช่น ระบบไม่สามารถเข้าถึงได้ 

ระบบแสดงผลไม่ถูก เป็นต้น มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเพื่อให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ โดยแยก

ตามระดับความรุนแรง (Severity) ของปัญหา ดังนี ้ 

• ระดับวิกฤติ (Critical) หมายถึง ระบบไม่สามารถให้บริการได้โดยสิ้นเชิง ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ

มีเหตุซึ่งกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบ  

• ระดับรุนแรง (Significant) หมายถึง ระบบให้บริการช้า จนเป็นเหตุให้ผู้ใช้งาน หรือ

หน่วยงานบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ หรือฟังก์ชันในระบบสามารถให้บริการได้อย่าง

จำกัดและส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน  

• ระดับไม่วิกฤต (Moderate) หมายถึง ฟังก์ชันในระบบสามารถให้บริการได้อย่างจำกัด  

แต่ไม่กระทบต่อกระบวนการทำงาน 

• ระดับทั่วไป (Minor) หมายถึง ฟังก์ชันในระบบสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่เป็นการ

ปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการทำงาน 

     โดยการตอบสนองต่อปัญหาแต่ละระดับให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในตารางดังต่อไปนี้ 

ระดับความรุนแรง 

ของปัญหา 

ระยะเวลา 

ในการติดต่อกลับ 
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา 

ความถี่ในการรายงานความ

คืบหน้าของการแก้ไขปัญหา 

ระดับวิกฤติ (Critical) ไม่เกิน 30 นาท ี ไม่เกิน 24 ชม. (ไม่เว้นวันหยุด) ทุก ๆ 1 ชั่วโมง 

ระดับรุนแรง (Significant) ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ไม่เกิน 4 วนั (ไม่เว้นวันหยุด) ทุก ๆ 12 ชั่วโมง 

ระดับไม่วิกฤต ิ(Moderate) ไม่เกิน 6 ชั่วโมง 7 วัน ทุก ๆ 1 วนัทำการ 

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

     ซึ่งการตอบสนองต่อปัญหาแต่ละระดับความรุนแรงจะเริ่มนับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ Support ได้รับแจ้ง

จากผู้ใช้งานผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล โดยจะวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของปัญหาร่วมกับผู้ดูแล

ระบบ และจะหยุดนับเมื่อเจ้าหน้าที่ Support ประสานงาน และส่งต่อไปที่ผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง 

จากนั้นจะนับต่ออีกครั้งเมื่อผู้พัฒนาระบบแจ้งว่าดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่ 

Support จะเป็นผู้ดำเนินการ Deploy ระบบต่าง ๆ ที่ได้รับการแก้ไขจากผู้พัฒนาระบบเรียบร้อยและ

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ลำดับการแก้ปัญหามีดังนี ้  
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ลำดับที่ 1: ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งานแจ้งปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นจากการทำงานของระบบ ให้แก่

เจ้าหน้าที่ Support  

ลำดับที่ 2: เจ้าหน้าที่ Support รับเรื่องแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งาน โดยวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น

พร้อมทั้งขั้นตอนที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดปัญหา ระดับความรุนแรง ร่วมกับผู้ดูแลระบบ 

จากนั ้นบันทึกข้อม ูลลงในระบบบริหารจัดการข้อมูล  (Ticket Management) 

และจัดกลุ่มของปัญหาในระบบบริหารจัดการข้อมูล หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ Support 

จะขออนุมัติจากผู้ดูแลระบบเพื่อแจ้งปัญหาไปยังผู้พัฒนาระบบให้ดำเนินการแก้ไข 

กรณีที ่ไม่อนุมัติ  เช่น พบว่าข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ Support จะทำการ

ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และขออนุมัติใหม่อีกครั้ง 

ลำดับที่ 3: เมื่อผู้พัฒนาระบบดำเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อย และแจ้งผลการทดสอบพร้อมทั้ง

ส่ง Package สำหรับการ Deploy ให้แก่เจ้าหน้าที่ Support หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ 

Support จะแจ้งให้ทางผู้ดูแลระบบทราบและขออนุมัติวันเวลาที่สามารถดำเนินการ 

Deploy ที่ระบบ UAT (User Acceptance Test) ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ Support  

จะทำการทดสอบการแก้ไขปัญหา กรณีที ่ทดสอบแล้วไม่ผ่าน (ระบบยังมีปัญหา) 

จะแจ้งให้ทางผู้พัฒนาระบบแก้ไขใหม่อีกครั้ง กรณีที่ทดสอบผ่าน (ระบบทำงานได้

ตามปกติ) จะแจ้งให้ทางผู้ดูแลระบบทำการทดสอบอีกครั้ง และขออนุมัติวันเวลาที่

สามารถดำเนินการ Deploy ที่ระบบ Production หรือระบบจริงต่อไป 

ลำดับที่ 4: เจ้าหน้าที่ Support ดำเนินการ Deploy ที่ระบบ Production เพื่อแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นให้กลับมาเป็นปกติ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ Support จะแจ้ง

ผลการทดสอบให้แก่ผู้ดูแลระบบทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

ลำดับการแก้ไขปัญหาประเภท Incident Management และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงดังภาพที่ 7 

และ 8                                                     
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ภาพที่ 7 ลำดับขั้นตอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการกรณีผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบแจ้งปัญหาประเภท Incident Management 

A 
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ภาพที่ 8 ลำดับขั้นตอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการกรณีผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบแจ้งปัญหาประเภท Incident Management (ต่อ) 
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4. กระบวนการบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐาน 

 ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้ใช้บริการโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาระบบ 

คลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) เพื่อให้ระบบสามารถรองรับ

จำนวนผู ้เข้าใช้งานช่วงเวลาเดียวกันที ่มีปริมาณมากได้ โดยมี ข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level 

Agreement: SLA) การเข้าถึงการใช้งาน (Uptime) ของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 99% ต่อเดือน โดย

จำแนกกระบวนการบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วนงาน ดังนี้ 

4.1 ส่วนงานขอใช้บริการ ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานดำเนินการวิเคราะห์ปริมาณการใช้
งานระบบ กรณีที่จำเป็นต้องขอใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานจากโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลาง
ภาครัฐ ผู้ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานจะทำการขอใช้บริการตามลำดับขั้นตอนดังนี ้

 ลำดับที่ 1 ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานหารือร่วมกัน และระบุข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 
  ขอใช้บริการและผู้ประสานงานจัดส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 
 ลำดับที่ 2 เจ้าหน้าที่โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ดำเนินการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตามรายละเอียด  
  ในแบบฟอร์มขอใช้บริการและจัดส่งให้ผู้ดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ลำดับที ่ 3 ผู ้ดูแลโครงสร้างพื ้นฐานดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากแบบฟอร์มขอใช้บริการ  
  โดยเทียบข้อมูล CPU RAM และพื ้นที ่ HDD รวมถึงเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ  
  กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลไม่ตรงตามแบบฟอร์มขอใช้บริการจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ 
  โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐดำเนินการตรวจสอบอีกครั้ง กรณีที่ตรวจสอบแล้ว ข้อมูลตรง
  ตามแบบฟอร์มขอใช้บริการแจ้งรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานให้ศูนย์บริการฯ  
 ลำดับที่ 4 เจ้าหน้าที่ Support ดำเนินการต้ังค่าด้านเน็ตเวิร์คทั้งในส่วนของ Public และ Private IP 
  รวมถึงอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน และติดตั้งโปรแกรมที่ใช้สำหรับติดตาม
  การใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐาน และติดต้ังโปรแกรมต่าง ๆ บนโครงสร้างพ้ืนฐาน เมื่อ 
  ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานให้ผู้พัฒนาระบบดำเนินการต่อไป 

 ลำดับการขอใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานจากโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐแสดงดังภาพที่ 9                                               
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ภาพที่ 9 ลำดับการขอใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานจากโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
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4.2 ส่วนงานตรวจสอบ ติดตาม การทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของระบบต่าง ๆ ที่ สสวท. ใช้บริการ
อยู่ในปัจจุบัน โดยระบบต่าง ๆ ของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ มีโปรแกรมเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบ ติดตาม
การทำงานของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว  
กรณีตรวจพบโครงสร้างพื้นฐานทำงานผิดปกติ มีลำดับการแก้ไขปัญหา ดังนี ้

ลำดับที่ 1 ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งาน แจ้งปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นจากการ ทำงานของระบบให้แก่
เจ้าหน้าที่ Support หรือได้รับการแจ้งเตือนจากโปรแกรมตรวจสอบ ติดตามการทำงาน
ของโครงสร้างพื้นฐาน 

ลำดับที่ 2 เจ้าหน้าที่ Support รับเรื ่องแจ้งปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุที ่เป็นไปได้ที่ระบบไม่
สามารถให้บริการได้ โดยเริ ่มตรวจสอบจากการทำงานของเน็ตเวิร์คทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน หากสามารถเข้าถึงระบบได้ปกติ (ทดสอบโดยการ Ping) ศูนย์บริการฯ 
จะ Remote เข้าไปเพื่อดูการทำงานภายในโครงสร้างพื้นฐานว่ามีส่วนใดผิดปกติหรือไม่
ทั ้งในส่วนของเน็ตเวิร์คภายในและภายนอกของผู้ให้บริการ รวมถึงการทำงานของ 
Service ต่าง ๆ ของระบบ หากพบว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ ้นจากการทำงานของระบบ  
จะดำเนินการตาม Incident Management ข้อ 3.2 หากเป็นปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน จะส่งต่อไปที่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน  

 ลำดับที่ 3 ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหา และแจ้งศูนย์บริการฯ 
  ดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินการแก้ไขอีกครั้ง 
 ลำดับที่ 4 เจ้าหน้าที่ Support แจ้งผลการดำเนินการให้แก่ผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้งาน 

 ลำดับการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแสดงดังภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 ลำดับการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  


