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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุมขั้นตอน 

      

อาจารย ์
เจ้าหน้าที ่

 ผู้ต้องการแจ้งซ่อมเขียน 
รายละเอียดในใบแจ้งซ่อม 

ใบแจ้งซ่อม ภายใน 1 วัน แจ้งผู้ซ่อมให้ใส่รายละเอียด
ปัญหาให้ถกูต้อง 

อาจารย ์
เจ้าหน้าที ่

 รับใบแจ้งซ่อม/ตรวจสอบ 
รายละเอียดการแจ้งซ่อม 
ตรวจสอบเบื้องต้น อุปกรณ์ที่ 
ต้องการซ่อม 

ใบแจ้งซ่อม ภายใน 1 วัน เล่ือนวันนัดใหม่ 

อาจารย ์
เจ้าหน้าที ่

 ถ้าหากสามารถซ่อมได้ให้ท า การ
แก้ไข/ซ่อมแซม 

ใบแจ้งซ่อม ภายใน 1 วัน ถ้าซ่อมได้ให้ท าการซ่อมแซม 
ถ้าไม่ได้ส่งกลับให้เจ้าของ 

อาจารย ์
เจ้าหน้าที ่

 แก้ไข/ซ่อมแซม ใบแจ้งซ่อม ภายใน 3 วัน ปรึกษาผู้รู้ หรือหาขอ้มูลใน
อินเตอรเ์น็ต 

อาจารย ์
เจ้าหน้าที ่

 ทดสอบหลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว
ก่อนส่งกลับให้อาจารยห์รือ
เจ้าหน้าที ่

ใบแจ้งซ่อม ภายใน 1 วัน รีบท าการแก้ไขใหม ่

อาจารย ์
เจ้าหน้าที ่

 ซ่อมเสร็จแล้วแจ้งเจ้าของผู้ แจ้ง
ซ่อมทราบ/ส่งคืนอุปกรณ์ ที่ซ่อม 

ใบแจ้งซ่อม ภายใน 1 วัน เล่ือนนัดวันรับ 

อาจารย ์
เจ้าหน้าที ่

 ลงบันทึกฐานข้อมูล ใบแจ้งซ่อม ภายใน 1 วัน แก้ไขวันที่ เวลาให้ตรงตาม
จริง 

      

 

เร่ิม 

 

เขียนใบแจ้งซ่อม 

นัดวันซ่อม ตรวจเช็ค

อาการเบื้องต้น 

ซ่อมแซม แก้ไข 

ทดสอบ 

แจ้งเจ้าของ 

จบ 

 

ซ่อมไม่ได้ 

ซ่อมได้ 

พิจารณา 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ลงบันทึกการซ่อม 
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ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา
ด าเนินการ 

แนวทางการควบคุมขั้นตอน 

      

คณบดี 
รองคณบดี 

หัวหน้าสาขา 

 ประชุมหารือ ส ารวจความต้องการ 
การใช้งานระบบ ทีจ่ะใช้อ านวย
ความสะดวกแกอ่าจารย์และ
เจ้าหน้าที ่

หนังสือเชิญประชุม ภายใน 1 วัน - ติดต่อผู้เกี่ยวข้องให้มาเข้า
ร่วมประชุม  

- ประกาศเสียงตามสาย 
 

เจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายที่

รับผิดชอบ
ข้อมูล 

 รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น จาก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่รับผิดชอบขอ้มูล
ในเรื่องนั้นๆ 

เอกสารข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที ่

ภายใน 3 วัน - เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้
จากเจ้าหน้าที ่กับ
ฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย 

เจ้าหน้าที ่  ออกแบบโครงสร้างของระบบ โดย
อ้างอิงจากขอ้มูลที่ได้ และท าให้
ง่ายต่อการใช้ระบบ 

เอกสารข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที ่

ภายใน 10 
วัน 

- ปรึกษาการออกแบบ
โครงสร้างระบบกับ สวส. 

รองคณบดี
ด้านบริหาร 

 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
และปรับเปลี่ยนรูปแบบของระบบ
ให้ถูกต้อง 

เอกสารข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที ่

ภายใน 5 วัน - แก้ไขข้อมูลให้ถกูต้องตรง
ตามฐานข้อมูลล่าสุดของ
มหาวิทยาลัย 

คณบดี 
รองคณบดี 

หัวหน้าสาขา 

 พิจารณาระบบ เอกสารข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที ่

ภายใน 1 วัน - เมือ่ไม่ผ่านการพิจารณา 
เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องวา่
ส่วนไหนที่ผิดพลาด 

เจ้าหน้าที ่  เมื่อข้อมูลและรูปแบบถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ด าเนินการจัดท า
ฐานข้อมูลอัพขึ้นสู่เซิฟเวอร ์

เอกสารข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที ่

ภายใน 5 วัน - ปรึกษาการออกแบบ
โครงสร้างระบบและ
ฐานข้อมูลกับ สวส. 

คณบดี 
รองคณบดี 

หันหน้าสาขา 
อาจารย ์

 ทดสอบระบบคร้ังสุดท้าย ใช้งาน
โดยผู้ที่ต้องการใช้ระบบ 

เอกสารข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที ่

ภายใน 1 วัน - แก้ไขจนระบบไม่มี error 
หรือมีให้น้อยที่สุด 

      

 

เร่ิม 

 

ประชุมส ารวจความ

ต้องการใช้ระบบ 

รวบรวมข้อมูล 

ออกแบบโครงสร้างของ

ระบบ 

ตรวจสอบ แก้ไข 

พิจารณา 

สร้างรูปแบบของระบบ

และฐานข้อมูล 

ทดสอบ 

จบ 

 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 


