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คู่มือแนวทางการสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการดิจิทัลของศูนย์
คอมพิวเตอร์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างกระบวนการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพงานบริการ
อย่างเป็นระบบและมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเข้าใจและจัดกลุ่มกระบวนการปฏิบัติงานที่มีอยู่ของหน่วยงานให้เกิด
ความเด่นชัด  ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของกระบวนการปฏิบัติงานในการพัฒนาระบบงาน 
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปพัฒนาปรับใช้กับระบบแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในอนาคตได ้  
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ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการดิจิทัล  เพ่ือให้ส่งผลถึงการปฏิบัติงานและการติดตามงานที่เป็นระเบียบ 
รวมถึงเกิดคุณภาพ  สะดวก รวดเร็ว รวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ  และหวังว่าคู่มือ “แนวทาง     
การสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริการดิจิทัลของศูนย์คอมพิวเตอร์ ” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งและเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติไม่ใช่แค่เพียงเจ้าหน้าที่ของศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น  แต่จะยังมี
ประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจและสามารถน าไปพัฒนาใช้งานร่วมกับการปฏิบัติงานได ้ หากมีข้อเสนอแนะประการใด 
คณะผู้จัดท าขอรับไว้ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 
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 หน้า 
ค าน า 2 
สารบัญ 3 
กระบวนการไหลของงาน (Flow) งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 
กระบวนการไหลของงาน (Flow) งานบริการยืม-คืนครุภัณฑ์เฉพาะกิจ       17 
กระบวนการไหลของงาน (Flow) งานบริการระบบโทรศัพท์                   29 
กระบวนการไหลของงาน (Flow) งานซ่อม-ติดตั้งงานระบบเครือข่าย         37 
กระบวนการไหลของงาน (Flow) การติดตามงานบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Doc-Track) 50 
กระบวนการไหลของงานบริการภาพรวมของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Flow) 61 
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              กระบวนการไหลของงานบริการภาพรวมของศูนย์คอมพิวเตอร์ (Flow) 


