
ข้ันตอนการจัดการและดูแลเว็บไซตว์ารสาร UPJST คณะวิทยาศาสตร ์

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ข้ันตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

 

เริ่มต้น  

ผู้สนใจส่ง

บทความ 

 

 

 

ผู้สนใจส่งบทความ พร้อมกรอก 

รายละเอียดในเว็บไซต์วารสาร 

20 นาที 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 กองบรรณาธิการรับบทความเข้าสู่ 

ระบบ 

1-2 วัน 

กอง

บรรณาธิการ 

                                   

                                                                

 

 

                                      

             

     

กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ 

กรณีมีการแก้ไขจะส่งกลับไปยังผู้สง

บทความให้ท าการแก้ไข 

3-5 วัน 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ท าการลบชื่อผู้ส่งจากบทความ 

 

10-15 นาที 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการต่อไป 

 

10 นาที 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 เสร็จสิน้  

 

จุดเริ่มต้น 

ผู้สนใจส่งบทความ 

 กองบรรณาธิการ

พิจารณาบทความ 
 

 

เสร็จสิน้ 

ท าการลบชื่อผู้ส่งบทความ 

 

แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 

 

กองบรรณาธิการรับบทความ 



ขั้นตอนรายงานค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดีา้เนนิการ ระยะเวลา

ด้าเนินการ 

ผ ู้ดูแลรถตู ้  

 

เร่ิมตน้  

ผ ู้ดูแลรถตู ้  

 

 

รวบรวมเอกสารข้อมูลน ้ามัน

เชื อเพลงิ 

 

10 นาที 

ผ ู้ดูแลรถตู ้  

 

 

จัดท้ารายงานค่าน ้ามัน

เชื อเพลงิใ นแต่ละเดอืน 

 
 

15  นาที 

ผ ู้ดูแลรถตู ้  ด้าเนนิการจัดส่งรายงานให้

เลขนุการ 

 
 

5  นาท ี

เลขานุการท่ี

ปะชุม 

 เลขานุการแจ้งในท่ีปะชุม

คณะก รรมการประจ ้าคณะ 

15  นาท ี

ผ ู้ดูแลรถตู ้  เสร็จสิ น  

จุดเริม่ต้น 

รวบรวมเอกสารข้อมูลน ้ามันเชื อเพลงิ 

จัดท้ารายงานค่าน ้ามันเชื อเพ ลิง 
 

จุดเสร็จสิ น 

ส่งรายงานให้เลขนุการ 

 

แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจ ้าคณะ 

 



ขั้นตอนด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรในแผนปฏิบัติกำร 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี ำเนนิกำร ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

เลขานุการ

โครงการ 

 

 

เร่ิมตน้  

หัวหน้า

โครงการ 

 

 

 

วางแผนและก าหนดการจดั

โครงการ 

 

 5-7 วัน 

เลขานุการ

โครงการ 

 

 

 

ด าเนนิการโครงการท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 
 

แลว้แต่ระยะเวลา

ของโครงการ 

เลขานุการ

โครงการ 

 ตดิตามและประเมินผล

โครงการ 

 
 

7-15 วัน 

เลขานุการ

โครงการ 

 จัดท าเอกสารเบิกจ่าย

ค่าใชจ้่ายในโครงการ 

 
 

7-15 วัน 

เลขานุการ

โครงการ 

 สรุปผลและรายงานผล

โครงการ 

 
 

7-15 วัน 

เลขานุการ

โครงการ 

 เสร็จสิ้น  

จุดเริม่ต้น 

วางแผนและก าหนดการจดัโครงการ 

ด าเนนิการโครงการท่ีได้รับมอบหมาย 

 

จุดเสร็จสิ้น 

ตดิตามและประเมินผล 

 

เบิกจ่ายเอกสารค่าใชจ้่ายในโครงการ 

 

สรุปผลและรายงานผล 

 



ขั้นตอนงานซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

เร่ิมตน้  

ผู้ใชง้าน  

 

 

ผู้ใชง้านแจ้งปัญหามายัง IT คณะ /

ขอรับความชว่ยเหลอื 

 

 

5 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

 

IT วเิคราะห์ปัญหา 

 

20 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 บันทึกปัญหาลงแบบฟอร์มการ

ให้บริการ 

5 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                   

                                                                

 

 

                                      

      แลว้เสร็จ            

                                       ไมแ่ลว้เสร็จ 

ด าเนนิการแก้ไข 

กรณท่ีี แล้วเสร็จ 

บันทึกลงแบบฟอร์มการให้บริการ 

กรณท่ีี ไมแ่ลว้เสร็จ/เปลี่ยนอุปกรณ์ 

แจ้งบริษัทให้ด าเนินการ/แจ้งสง่ 

เครื่องไปยังบริษัท 

30 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                        

 

แจ้งบริษัทให้ด าเนินการ 

 

5 นาท ี

นักวชิาการ

คอมฯ 

 บันทึกลงแบบฟอร์มการให้บริการ 

 

5 นาท ี

ผู้ใชง้าน  แจ้งลงช่ือการใช้บริการ 2 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 เสร็จสิ้น  

 

แจ้งบริษัทให้ด าเนินการ 
 

จุดเริม่ต้น 

แจ้งปัญหามายัง IT คณะ / 

ขอรับความชว่ยเหลอื 

 

ด าเนนิการแก้ไข 

 

IT วเิคราะห์ปัญหา 
 

จบการท างาน 

บันทึกปัญหาลงแบบฟอร์มการให้บริการ 
 

บันทึกลงแบบฟอร์มการให้บริการ 
 

ผู้แจ้งลงชื่อการใชบ้ริการ 
 



ขั้นตอนจัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยของรถตู้คณะวิทยำศำสตร์ 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิำยงำน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี ำเนนิกำร ระยะเวลำ

ด ำเนินกำร 

ผู้ดูแลรถตู ้  

 

เร่ิมตน้  

ผู้ดูแลรถตู ้  

 

 

ด ำเนนิกำรรวบรวมเอกสำร 

ใบเสร็จ และจัดท ำกำร

เบิกจ่ำย 

 

15 นำที 

ผู้ดูแลรถตู ้  

 

 

ส่งเอกสำรให้งำนพัสดุ

ด ำเนนิกำรต่อ 

 
 

5 นำที 

ผู้ดูแลรถตู ้  เสร็จสิ้น  

จุดเริม่ต้น 

ด ำเนนิกำรรวบรวมเอกสำรและจัดท ำ 

ส่งเอกสำรให้งำนพัสด ุ

 

จุดเสร็จสิ้น 



ขั้นตอนการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ (Banner/Poster) 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

เร่ิมตน้  

ผู้ขอใช้

บริการ 

 

 

 

ผู้ขอแจ้งการขอใชบ้ริการออกแบบ 

สื่อประชาสัมพันธ์ (Banner/Poster) 

 

1 นาที 

ผู้ขอใช้

บริการ 

 จัดเตรียมขอ้มูลรายละเอยีดเนื้อหา 

ตา่งที่ใชใ้นการออกแบบ เช่น  

ข้อความ รูปภาพ 

30 นาท ี

นักวชิาการ

คอมฯ 

 จัดท าการออกแบบตามความ 

ตอ้งการขอผู้ขอใชบ้ริการ 

1 -2 ชั่วโมง 

ผู้ขอใช้

บริการ 

                                   

                                                                

 

 

                                      

             

     

ด าเนนิการตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของสื่อประชาสัมพันธ์ 

20 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ส่งส่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอใชบ้ริการ 10 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 น าสื่อไปเผยแพร่ตามช่องทาง

ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

10 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 เสร็จสิ้น  

 

จุดเริม่ต้น 

แจ้งการใชง้านออกแบบ 

 

 ด าเนนิการตรวจสอบ

ความถูกต้อง 

 

จบการท างาน 

ส่งส่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอใชบ้ริการ 

 

จัดเตรียมขอ้มูลรายละเอยีด 

 

จัดท าการออกแบบตามความตอ้งการ 

 

แก้ไขเพิ่มเตมิ 

เผยแพร่ตามท่องทางประชาสัมพันธ์ 

 



ขั้นตอนการให้บริการจัดท าอุปกรณ์เครอืข่ายสารสนเทศ (สายแลน) 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

เร่ิมตน้  

ผู้ขอใช ้  

 

 

ผู้ขอ (User)แจ้งความ

ตอ้งการ 

 

 

1 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

 

จัดท าอุปกรณเ์ครอืขา่ย 10 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                   

                                                                

 

 

ตรวจสอบความถูกต้อง 

อุปกรณเ์ครอืขา่ย 

2 นาที 

ผู้ขอใช ้                                         

 

ผู้ขอใชก้รอกเอกสารเบิก

อุปกรณเ์ครอืขา่ยลงในสมุด 

 

3 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 เสร็จสิ้น  

จุดเริม่ต้น 

ผู้ขอใช้แจ้งความตอ้งการ 

จัดท าอุปกรณเ์ครอืขา่ย 

กรอกเอกสารเบิกอุปกรณ์

เครอืขา่ย 

 

จุดเสร็จสิ้น 

ตรวจสอบความถูกต้องอุปกรณเ์ครอืขา่ย 



ข้ันตอนการจัดการและดูแลเว็บไซตว์ารสาร UPJST คณะวิทยาศาสตร ์

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมิสายงาน Flow chart ข้ันตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 

 

เริ่มต้น  

ผู้สนใจส่ง

บทความ 

 

 

 

ผู้สนใจส่งบทความ พร้อมกรอก 

รายละเอียดในเว็บไซต์วารสาร 

20 นาที 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 กองบรรณาธิการรับบทความเข้าสู่ 

ระบบ 

1-2 วัน 

กอง

บรรณาธิการ 

                                   

                                                                

 

 

                                      

             

     

กองบรรณาธิการพิจารณาบทความ 

กรณีมีการแก้ไขจะส่งกลับไปยังผู้สง

บทความให้ท าการแก้ไข 

3-5 วัน 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ท าการลบชื่อผู้ส่งจากบทความ 

 

10-15 นาที 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด าเนินการต่อไป 

 

10 นาที 

ผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 เสร็จสิน้  

 

จุดเริ่มต้น 

ผู้สนใจส่งบทความ 

 กองบรรณาธิการ

พิจารณาบทความ 
 

 

เสร็จสิน้ 

ท าการลบชื่อผู้ส่งบทความ 

 

แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ 

 

กองบรรณาธิการรับบทความ 



แก้ไข

ข้อผิดพลาด 

ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ / Green Office 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

เร่ิมตน้  

ผู้บังคับบัญชา

/ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

 

แจ้งรายละเอยีด/เตรียมขอ้มูล 5 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

 

ด าเนนิการวางโครงจัดท าเว็บไซต์ 3 วัน  

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ออกแบบหนา้หลัก/กราฟฟิก 2 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 จัดวางเนือ้หา รูปภาพ ข้อมูลในเว็บ

แตล่ะหนา้เว็บเพจ 

7-14 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ท าการเชื่อมโยงแต่ละหน้าเว็บไซต์ท่ี

สร้างเข้าดว้ยกันเป็นเว็บไซต์ 

7-14 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 Upload เว็บไซต์ขึน้บน Server เพือ่รัน

หนา้เว็บไซต์ 

1 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                   

                                                                

 

                                              

ตรวจสอบการท างาน บน Server  

พร้อมแก้ไขการแสดงเว็บไซต ์

1-2 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                        

 

 

 

แจ้งผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายตรวจสอบ 

10 นาที 
แจ้งผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายตรวจสอบ 
 

จุดเริม่ต้น 

แจ้งรายละเอยีด/เตรียมขอ้มูล 

ตรวจสอบการ

ท างาน บน Server 

 

จัดท าเว็บไซต ์
 

ออกแบบหนา้หลัก/กราฟฟิก 
 

เชื่อมโยงแต่ละหน้าเข้าดว้ยกัน 
 

จัดวางเนือ้หา ข้อมูลในเว็บแตล่ะหน้า 
 

Upload ขึน้ Server 
 

1 2 



ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้บังคับบัญชา

/ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

ท าการตรวจสอบ และปรับปรุง

แก้ไข 

5 นาท ี

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ดูแล ปรับปรุง Upload เว็บไซต ์ 5 ชั่วโมง/ 

สัปดาห์ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 เสร็จสิ้น  

 

จบการท างาน 

ดูแล ปรับปรุง Upload เว็บไซต ์
 

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ี

ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบ 

1 2 



แก้ไข

ข้อผิดพลาด 

ขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ / Green Office 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

เร่ิมตน้  

ผู้บังคับบัญชา

/ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

 

แจ้งรายละเอยีด/เตรียมขอ้มูล 5 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

 

ด าเนนิการวางโครงจัดท าเว็บไซต์ 3 วัน  

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ออกแบบหนา้หลัก/กราฟฟิก 2 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 จัดวางเนือ้หา รูปภาพ ข้อมูลในเว็บ

แตล่ะหนา้เว็บเพจ 

7-14 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ท าการเชื่อมโยงแต่ละหน้าเว็บไซต์ท่ี

สร้างเข้าดว้ยกันเป็นเว็บไซต์ 

7-14 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 Upload เว็บไซต์ขึน้บน Server เพือ่รัน

หนา้เว็บไซต์ 

1 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                   

                                                                

 

                                              

ตรวจสอบการท างาน บน Server  

พร้อมแก้ไขการแสดงเว็บไซต ์

1-2 วัน 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                        

 

 

 

แจ้งผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายตรวจสอบ 

10 นาที 
แจ้งผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมายตรวจสอบ 
 

จุดเริม่ต้น 

แจ้งรายละเอยีด/เตรียมขอ้มูล 

ตรวจสอบการ

ท างาน บน Server 

 

จัดท าเว็บไซต ์
 

ออกแบบหนา้หลัก/กราฟฟิก 
 

เชื่อมโยงแต่ละหน้าเข้าดว้ยกัน 
 

จัดวางเนือ้หา ข้อมูลในเว็บแตล่ะหน้า 
 

Upload ขึน้ Server 
 

1 2 



ปรับปรุงแก้ไข 

ผู้บังคับบัญชา

/ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

ท าการตรวจสอบ และปรับปรุง

แก้ไข 

5 นาท ี

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ดูแล ปรับปรุง Upload เว็บไซต ์ 5 ชั่วโมง/ 

สัปดาห์ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 เสร็จสิ้น  

 

จบการท างาน 

ดูแล ปรับปรุง Upload เว็บไซต ์
 

ผู้บังคับบัญชา/ผู้ท่ี

ได้รับมอบหมาย

ตรวจสอบ 

1 2 



 

ขั้นตอนการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

เร่ิมตน้  

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

 

Login เข้าระบบบริหาร

จัดการข่าว และบทความ 

http://addnews.up.ac.th/Ma

in/DefaultPage/ 

1 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

 

เลอืกเมนูเพิ่มขา่ว

ประชาสัมพันธ์ 

1 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                   

                                                                

 

กรอกหัวข้อให้กระชับ ได้

ใจความและค าอธิบายข่าวท่ี

จะเผยแพร่ 

3 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                        

 

เลอืกยุทธศาสตร์วา่ตรงกับ

ยุทธศาสตร์ดา้นใดและท า

การเลอืกประเภทของขา่ว 

3 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 กรอกค าอธิบาย และ

Keyword ของขา่ว เพื่อให ้

google ค้นหาข่าวท่ีเผยแพร่

ได ้

5 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 เลอืกข้อมูลตาม SDGs:ท่ี

เกี่ยวข้องกับขา่ว จาก 17 

SDGs 

5 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ท าการเพิ่มเนื้อหาข่าว 

รูปภาพและรายละเอยีดของ

ข่าว 

5-10 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ท าการกรอก credit ของ

ภาพและข่าว 

3 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 อัพไฟลอ์นุมัตท่ีิลงนามโดย

ผู้บริหาร 

1 นาที 

จุดเริม่ต้น 

Login 

 

เลอืกเมนูเพิ่มขา่วประชาสัมพันธ์ 

 

เลอืกยุทธศาสตร์และ

ประเภทของขา่ว 

กรอก credit ภาพและข่าว 
 

กรอกค าอธิบายและKeyword

ของขา่ว 

 

กรอกหัวข้อและค าอธบิายข่าว 

 

เลอืกข้อมูลตาม SDGs: 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

กรอกเนือ้หาขา่วและรูปภาพ 

อัพไฟลอ์นุมัตจิากผู้บริหาร 

1 



 

 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ท าการเพิ่มรูปภาพประกอบ

ของขา่ว 

3 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ท าการเผยแพร่ขอ้มูล ใน

เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 เสร็จสิ้น  
จุดเสร็จสิ้น 

เผยแพร่ขา่ว 

ใส่รูปภาพ 

1 



ขั้นตอนการประสานงานวิเทศสัมพันธ์ในการให้ข้อมูล/ทุนต่างประเทศ 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

เร่ิมตน้  

งานวเิทศ

สัมพันธ์ 

 

 

 

งานวเิทศสัมพันธ์ส่งข้อมูล

ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 

15 นาที 

ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 

 

 

เสนอรองคณบดีฝ่ายกิจการ

พศิษและวิเทศสัมพันธ์ 

 
 

10-15 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 น าสื่อไปเผยแพร่ตาม

ช่องทางประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

10 นาที 

ผู้ท่ีได้รับ

มอบหมาย 

 เสร็จสิ้น  

จุดเริม่ต้น 

ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 

เสนอรองคณบดีฝ่ายกจิการพิศษ

และวเิทศสัมพันธ์ 

 

จุดเสร็จสิ้น 

เผยแพร่ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ 

 



ขั้นตอนการถ่ายรูปภาพน่ิง/VDO ในโครงการ/กิจกรรม 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

เร่ิมตน้  

ผู้ใชง้าน  

 

 

ผู้ขอแจ้งการขอใชง้าน 

 

 

 

2 นาที 

ผู้ใชง้าน  

 

 

ผู้ขอกรอกแบบฟอร์มการขอ

ใชบ้ริการออนไลน์บน

เว็บไซต์  

5 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                   

                                                                

 

 

ถ่ายภาพนิ่ง/VDO 

 

30 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ส่งส่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอ

ใชบ้ริการ 

10 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 น าสื่อไปเผยแพร่ตาม

ช่องทางประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

10 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 เสร็จสิ้น  

จุดเริม่ต้น 

ผู้ขอใชแ้จ้งการขอใชง้าน 

ผู้ขอใชก้รอกแบบฟอร์มการขอใช้

บริการ Account 
 

ถ่ายภาพน่ิง/VDO 
 

ส่งส่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขอใชบ้ริการ 

 

เผยแพร่ตามท่องทางประชาสัมพันธ์ 

 

จุดเสร็จสิ้น 



ง่าย 

ขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ (โปรแกรม) 

 

ผู้รับผิดชอบ แผนภูมสิายงาน Flow chart ขั้นตอน/วิธดี าเนนิการ ระยะเวลา

ด าเนินการ 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

เร่ิมตน้  

ผู้ใชง้าน  

 

 

ผู้ใชง้านแจ้งความประสงค์ขอ

ตดิตัง้ ซอฟตแ์วร์(โปรแกรม) 

 

 

5 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 

 

 

เตรียมซอฟตแ์วร์(โปรแกรม) 

โดยดาวนโ์หลดโปรแกรม หรอื

แผ่นโปรแกรม 

 

20 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

                                   

                                                                

 

 

                                      

                         

ตรวจสอบโปรแกรมยากหรือ 

ง่ายในการติดต้ัง 

กรณท่ีี ง่าย 

สามารถตดิตัง้ได้เลย 

กรณท่ีี ยาก 

อาจต้องหาโปรแกรมอื่นเข้าช่วย 

เสริม 

15 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 ท าการตดิตัง้โปรแกรม 

 

1.30-3 ชั่วโมง 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 บันทึกลงเอกสาร 

 

5 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 แจ้งผูใ้ชง้านเมื่อติดต้ังแล้วเสร็จ 

 

5 นาที 

นักวชิาการ

คอมฯ 

 เสร็จสิ้น  

 

จุดเริม่ต้น 

แจ้งความประสงค์ขอติดต้ัง 

ซอฟตแ์วร์ (โปรแกรม) 

 

โปรแกรมตดิตัง้

ยากหรือง่าย 

 

เตรียมซอฟตแ์วร์ (โปรแกรม) 
 

จบการท างาน 

ตดิตัง้โปรแกรม 
 

บันทึกลงเอกสาร 
 

ยาก 

แจ้งผูใ้ชง้าน 
 


