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คูมือการใชงาน 

ระบบแจงซอมและบริการคอมพิวเตอร 

ปงบประมาณ 2562 

1. ความเปนมา 

 งานสารสนเทศ กลุมแผนงานและประเมินผล ไดมีการพัฒนาระบบเพ่ือแจงปญหาการใชงานหรือบริการ

เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร โดยมีเปาหมายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ลดข้ันตอนการดําเนินการและเพิ่ม

ชองทางในการแจงปญหาและบริการ ระหวางผูใชงานกับผูรับผิดชอบโดยตรง โดยผูใชงานจะสามารถทราบขอมูล

และทรัพยากรที่เก่ียวของกับบริการดานตางๆ และสามารถเลือกบริการที่ตองการไดทันที 

 ดังนั้น เพ่ือใหการใหบริการดานสารสนเทศเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหนวยงาน งานสารสนเทศ กลุม

แผนงานและประเมินผล จึงกําหนดใหใชระบบแจงซอมและบริการคอมพิวเตอรเปนชองทางหลักสําหรับผูใชงานใน

การแจงปญหาการใชงานหรือบริการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร โดยมีเปาหมายในการพัฒนาการใหบริการที่

สะดวก รวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถจัดเก็บรายงานท่ีเก่ียวของ และมีขอมูลสําหรับติดตามและ

ประเมินผลผูใหบริการ เพ่ือพัฒนาระบบการซอมบํารุงและบริการดานสารสนเทศ ของสํานักงานปองกันควบคุม

โรคท่ี 4 จังหวัดสระบุรี ตอไป 

 

2. วัตถปุระสงค 

 2.1 เพ่ือใชเปนคูมือการใชงาน สําหรับผูใชงานระบบคอมพิวเตอรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 

จังหวัดสระบุรี ปงบประมาณ 2562 

 2.2 เพ่ือใชเปนคูมือในการติดตามและประเมินผลมาตรฐานการบริการดานสารสนเทศ 

 

3. ชองทางแจงบรกิาร 

 ชองทางการแจงปญหาการใชงานหรือบริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระหวางผูใชงานกับงาน

สารสนเทศ กลุมแผนงานและประเมินผล สามารถทําไดตามชองทาง ดังนี้ 

 3.1 ระบบแจงซอมและบริการคอมพิวเตอร 

 3.2 โทรศัพทภายในหมายเลข 130 

 3.3 แจงทาง Line หรือเบอรสวนตัวของเจาหนาที่ไอที 
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 3.4 ติดตอโดยตรงที่กลุมแผนงานและประเมินผล 

 โดยบริการทั้งหมดที่แจงเขามาจะถูกรวมเขาไปในระบบแจงซอมและบริการคอมพิวเตอร และดําเนินการ

ตามข้ันตอนที่แจงในระบบเปนมาตรฐานเดียวกันสําหรับผูใชงานทกุคน 

 

4. การตรวจสอบขอมลู 

 การแจงปญหาการใชงานหรือบริการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ผานระบบแจงซอมและบริการ

คอมพิวเตอร เพื่อใหเจาหนาที่สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว การบันทึกขอมูลผูใชงานตองใสขอมูลใหถูกตอง 

ครบถวนและชัดเจน และตรวจสอบขอมูลกอนทําการสงขอมูลทุกครั้ง 

 

5. ประเภทของบริการ 

 บริการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรที่งานสารสนเทศ กลุมแผนงานและประเมินผล สามารถใหบริการกับ

ผูใชงานได มีดังนี้ 

 5.1 บริการซอม แกไขปญหาเก่ียวกับครุภัณฑคอมพิวเตอร 

 5.2 ยืมคอมพิวเตอรโนตบุกเพื่อใชภายใน/ภายนอกสํานักงาน 

 5.3 บริการเก่ียวกับ Software คอมพิวเตอร 

 5.4 วัสดุ/อุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีชํารุด หรือยืมใชงานชั่วคราว 

 5.5 ปญหาเก่ียวกับระบบเครือขาย 

 5.6 แนะนําการใชงานระบบคอมพิวเตอร 

 5.7 อุปกรณ/คอมพิวเตอรสวนบุคคลที่นํามาใชเก่ียวกับงาน 

 5.8 อื่นๆ ที่เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 
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6. ผูรบัผดิชอบ 

# บรกิาร ผูรบัผดิชอบหลัก ผูสนบัสนนุ 
1 บริการซอม แกไขปญหาเก่ียวกับ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ณัฐพล ผลาผล สุพรรษา รักดีเปยมทรัพย 

2 ยืมคอมพิวเตอรโนตบุกเพื่อใช
ภายใน/ภายนอกสํานักงาน 

สุพรรษา รักดีเปยมทรัพย จินตวัฒน วงษสงา 

3 บริการเก่ียวกับ Software 
คอมพิวเตอร 

ณัฐพล ผลาผล สุพรรษา รักดีเปยมทรัพย 

4 วัสดุ/อุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือ
ทดแทนของเดิมท่ีชํารุด หรือยืมใช
งานชั่วคราว 

สุพรรษา รักดีเปยมทรัพย จินตวัฒน วงษสงา 

5 ปญหาเก่ียวกับระบบเครือขาย จินตวัฒน วงษสงา สุพรรษา รักดีเปยมทรัพย 
6 แนะนําการใชงานระบบคอมพิวเตอร ณัฐพล ผลาผล สุพรรษา รักดีเปยมทรัพย 
7 อุปกรณ/คอมพิวเตอรสวนบุคคลที่

นํามาใชเกี่ยวกับงาน 
ณัฐพล ผลาผล สุพรรษา รักดีเปยมทรัพย 

8 อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ณัฐพล ผลาผล สุพรรษา รักดีเปยมทรัพย 
 

7. ขอกําหนดและขอบเขตของงาน 

 7.1 งานซอมครุภัณฑคอมพิวเตอร มีวิธีการดําเนินงาน 3 วิธี อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

  7.1.1 สงเคลมไปศนูยบริการถาอยูในการรับประกัน 

  7.1.2 ไมอยูในระยะรับประกัน จะดําเนินการซอมเองถาประเมินแลววาสามารถทําได เพื่อลด

เวลาและคาใชจาย 

  7.1.3 สงซอมรานนอกเฉพาะกรณีที่ไมสามารถดําเนินการเองได 

 7.2 การยืมคอมพิวเตอรโนตบุก ใหบริการกับผูที่ทํารายการผานระบบแจงซอมและบริการคอมพิวเตอร

เทานั้น ยกเลิกการบริการผานชองทางอื่นๆ 

 7.3 การเบิกหรือขอยืม วัสดุ/อุปกรณคอมพิวเตอร ใหทํารายการผานระบบแจงซอมและบริการ

คอมพิวเตอร แทนการทําบันทึกขอความและตองนําอุปกรณเดิมมาคนืกอนเบิกของใหมทกุครั้ง ยกเวนไมสามารถ

นําอุปกรณเดิมมาคืนได จําเปนตองทําบันทึกขอความเพ่ือแจงวาอุปกรณสูญหายพรอมทํารายการในระบบ 
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7.4 เม่ือผูใชงานทํารายการผานระบบแจงซอมและบริการคอมพิวเตอร แลวผูรับผิดชอบไมดําเนินการให

แลวเสร็จภายใน 2 วัน ระบบจะปรับลดเกณฑความพึงพอใจสูงสุดที่ผูใชงานสามารถประเมนิได 2 ระดับ ยกเวน

กรณีที่สงเคลม สงซอมรานนอก รอซื้ออะไหลหรือเกี่ยวของกับผูใหบริการภายนอกเทานั้น 

 7.5 เม่ือผูใชงานเขารับบริการกับงานสารสนเทศทุกครั้ง ใหประเมินผลความพึงพอใจตอการรับบริการ

ดวยทุกครั้ง ถาผูใชงานไมเขาสูระบบประเมินความพึงพอใจหลังจากไดรับบริการภายใน 3 วัน ระบบจะใหผลความ

พึงพอใจสูงสุดกับบริการนั้นๆ โดยอัตโนมัติ 

 7.6 เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว ใหผูใชงานติดตอกับผูรับผิดชอบงานที่แจงในระบบเพื่อสอบถามหรือ

แจงขอมูลเพ่ิมเติมตางๆ 

 

8. การเขาใชงานระบบ – ออกจากระบบ 

8.1 เปดโปรแกรมเว็บเบราวเซอรดวย Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer/Microsoft Edge หรือ Apple Safari อยางใดอยางหนึ่ง 

 

 

8.2 พิมพชื่อเว็บเปน http://223.27.246.179:88/dpc4_application/helpdesk/index.php 
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QR Code 

 

 8.3 จะเขาสูหนาจอแสดงสถานะตางๆ ดังนี้ 

  8.3.1 Service Status แสดงบริการที่สามารถทําไดและผูรับผิดชอบ 
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8.3.2 สถานะของเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกท่ีสามารถยืมได 

 

  8.3.3 สถานะของรายการวัสดุ/อุปกรณทั้งหมด ที่สามารถเบิกหรือยืมได 

  

 

 8.4 ใหเขาสูระบบโดยคลิกที่มุมขวาบน 

  8.4.1 เลือก Log In 

 

  8.4.2 ใส Username และ Password ที่กําหนดให 

 

  8.4.3 จะเขาสูหนาจอหลักของผูใชงาน 
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 8.5 สามารถออกจากระบบไดโดยคลิก Log Out ที่มุมขวาบน 

 

 

9. การแจงปญหาและบรกิาร 

 9.1 สามารถแจงปญหาและบริการได 3 วิธี ดังนี้ 

  9.1.1 คลิกที่ ‘แจงปญหา/บริการ’ 

  9.1.2 คลิกที่ปุม ‘แจงปญหา’ ตรงรายการครภุัณฑคอมพิวเตอร 

  9.1.3 คลิกที่หมายเลขครุภัณฑของอุปกรณที่ตองการแจงปญหา 

 

  

9.2 ระบุขอมูลตามที่ระบบตองการ และคลิก ‘แจงปญหาและบริการ’
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 9.3 ระบบจะแสดงรายการที่แจงและชื่อผูรับผิดชอบงาน ตรงคอลัมน ‘ผูดําเนินงาน’ และ

ผูใชงานสามารถแจงยกเลิกการดําเนินงานไดกอนที่ผูรับผิดชอบจะเริ่มดําเนินงาน 

  9.4 รายการที่ดําเนินการแลวเสร็จผูใชบริการสามารถเขาไปประเมินความพึงพอใจไดโดยการ

คลิกที่ไอคอนรูปดาว  ดานขวามือ 

 

  9.5 ใหผูใชงานกรอก Service Code และเลือกระดับคะแนนที่ตองการประเมิน 
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  9.6 รายการที่ดําเนินการแลวเสร็จและไดรับการประเมินจะถูกจัดเก็บและหายไปจากรายการ

แจงซอมและบริการ 

 

 

10. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ Computer 

 10.1 คอมพิวเตอรเปดไมติด ไมวากรณีใดๆ 

 10.2 คอมพิวเตอรปดเครื่องหรือเริ่มตนการทํางานใหมเองโดยที่ผูใชงานไมไดสั่งระหวางทาํงาน 

 10.3 คอมพิวเตอรไมสามารถบูตเขาระบบ Windows หรือคางกอนเขา Windows หรือระหวางใชงาน 

 10.4 คอมพิวเตอรข้ึน Error จอฟา 

 10.5 คอมพิวเตอรทํางานชาผิดปกติ 

 10.6 คอมพิวเตอรไมสามารถเขาใชงานอินเตอรเน็ต การใชงาน Drive Z: และการใชงานเครื่องพิมพ โดย

ที่เครื่องอ่ืนๆ ในกลุมงานไมมีปญหาในการใชงาน 

 10.7 ไมสามารถลงชื่อเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอร 
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11. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ Notebook 

  11.1 คอมพิวเตอรโนตบุกเปดไมติด ไมวากรณีใดๆ 

 11.2 คอมพิวเตอรโนตบุกปดเครื่องหรือเริ่มตนการทํางานใหมเองโดยที่ผูใชงานไมไดสั่งระหวางทํางาน 

 11.3 คอมพิวเตอรโนตบุกไมสามารถบูตเขาระบบ Windows หรือคางกอนเขา Windows หรือระหวาง

ใชงาน 

 11.4 คอมพิวเตอรโนตบุกขึ้น Error จอฟา 

 11.5 คอมพิวเตอรโนตบุกทํางานชาผิดปกติ 

 11.6 คอมพิวเตอรโนตบุกไมสามารถเขาใชงานอินเตอรเน็ต การใชงาน Drive Z: และการใชงาน

เครื่องพิมพ โดยที่เครื่องอ่ืนๆ ในกลุมงานไมมีปญหาในการใชงาน 

 11.7 ไมสามารถลงชื่อเขาใชงานเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

 

12. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ Monitor 

 12.1 จอภาพมีการแสดงผลไมถูกตองมีเสนในแนวนอนหรือแนวขวาง หรือการแสดงภาพลมเหลว 

 12.2 ปญหาอื่นๆ ที่ชัดเจนวาเปนปญหาที่จอภาพ ถาไมแนใจใหเลือกเปน Computer 

 

13. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ UPS  

 13.1 UPS ไมจายไฟใหกับเครื่องคอมพิวเตอร 

 13.2 UPS ไมเก็บไฟทําใหเครื่องดับทันทีที่กระแสไฟฟาขัดของหรือถอดปลั๊ก 

 13.3 UPS มีกลิ่นหรือควันขณะใชงาน หรือมีความรอนสูงผิดปกติ 

 

14. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ Printer 

 14.1 Printer ทํางานผิดปกติ ขัดของ หรือปญหาที่ไมสามารถทํางานได 
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15. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ Scanner   

 15.1 Scanner ทํางานผิดปกติ ขัดของ หรือปญหาที่ไมสามารถทํางานได 

 

16. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ วสัด/ุอปุกรณคอมพวิเตอร 

 16.1 ตองการเบิกวัสดุ/อุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนของเดิม ที่ชํารุดเสียหาย 

 16.2 ยืมใชงานชั่วคราว 

 

17. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ ระบบเครือขาย 

 17.1 ปญหาเก่ียวกับระบบเครือขายที่มีผลกระทบกับผูใชงานสวนมาก 

 

18. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ Software 

 18.1 ตองการติดตั้ง Windows หรือโปรแกรมสําเร็จรูป 

 18.2 ปญหาเก่ียวกับ Windows หรือโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ 

 18.3 ปญหาเก่ียวกับ Virus หรือโปรแกรม Anti-Virus 

 

19. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ งานสนบัสนุนอืน่ๆ 

 19.1 บริการท่ีไมสามารถเลือกไดในหัวขออื่นๆ ที่เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 

 

20. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ แนะนําการใชงาน 

 20.1 ตองการคําแนะนําหรือวิธีการใชงาน อุปกรณ โปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร 

 

21. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ สวนบุคล 

 21.1 สําหรับปญหาของเครื่องหรืออุปกรณสวนบุคคลที่นํามาใชงาน 
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 21.2 เครื่องที่ไมมีหมายเลขครุภัณฑ 

 

22. แนวทางการเลือกปญหา/บริการ ยืมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 

 22.1 การยืมใชงานภายในสํานักงาน 

 22.2 การยืมและนําไปใชงานภายนอกสํานักงาน 

  

 

 


