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สามารถตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบัติ ขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนเหตุให้ผู้จัดทาคู่มือ
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และ ในโอกาสนี้ ผู้ จัดทาขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ หัวหน้างาน หั วหน้า
หน่วย และผู้ที่ร่วมปฏิบัติงาน ที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ จนทาให้งานวิจัยฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้สนใจต่อไป
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำ ควำมจำเป็น และควำมสำคัญ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานศึกษาชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม และทํา นุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้คํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
ความมีเสรีภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานและคุณภาพทาง
วิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ความโปร่งใส ความถูกต้อง การตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ
ต่อรั ฐ และสั งคม ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลในการบริห ารจัดการ และการบริห ารแบบมีส่ ว นร่ว มของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มาตรา
7 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558) มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ การให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพทันตกรรมแก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ สืบสานประเพณี และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เพื่อให้เกิดบรรยากาศการทํางานที่
มีความสุข กอปรกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพชั้น
นําของเอเซีย มีความสัมพันธ์กับสถาบันทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา เป็นต้นแบบการผลิตทันตแพทย์ที่มี
คุณภาพ ผลิตงานวิจัยที่สร้างนวัตกรรมทางทันตสาธารณสุข โดยมีโรงพยาบาลทันตกรรมสําหรับให้บริการแก่
ประชาชนควบคู่ไปกับการเรียนการสอน จะต้องมีภารกิจเกี่ยวการจัดการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้งาน
ด้วยระบบออนไลน์ การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ ระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การ
ซ่อมบํารุงอุปกรณ์สารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การจัดทําแบบสอบถามออนไลน์ พัฒนาระบบ
การบันทึกข้อมูลภาระงานของบุคลากร โดยบริการด้านข้อมูลสารสนเทศในคณะมี Server ทีเ่ ป็นอุปกรณ์ใน
การประมวลผลการทํางานเป็นหลักจํานวน 5 เครื่องต่างหน้าที่กันไปตามระบบที่ให้บริการ ดังนี้
1. ระบบ e-Office ให้บริการส่งเอกสารโต้ตอบกันภายในคณะฯเพื่อความรวดเร็วและลดการใช้
กระดาษ
2. ระบบฐานข้อมูลเวชระเบียน ใช้ในการบริหารการเก็บข้อมูลเวชระเบียนของคลินิคทันตกรรม
3. ระบบบริหารคลังพัสดุ ใช้บริหารจัดการระบบคลังพัสดุ
4. ระบบ E-Claim ใช้จัดเก็บข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของหน่วยการเงิน
5. ระบบ Backup ใช้ในการสํารองข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลสําคัญจาก Server จาก Server ลําดับที่
1-4 เครื่องข้างต้นเพื่อเก็บข้อมูลสํารองไว้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิ นหากระบบใดมีปัญหาจะสามารถ
สร้าง Server ตัวใหม่ทดแทนและนําข้อมูลที่สํารองไปติดตั้งลงเพื่อทดแทน Server เครี่องเก่า
ได้ทันท่วงที
1

จากการดําเนินการด้านการบํารุงรักษาที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการด้านการ
บํ า รุ ง รั ก ษา Server ที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า ยั ง มี ค วามเสี่ ย งต่ อ ความมั่ น คงของระบบสารสนเทศ
(NSTISSC Security Model) ดังนี้
1. ขาดแผนการบารุงรักษาเครื่อง Server ที่เหมาะสม
2. ขาดการสารองอุปกรณ์เสริมที่จาเป็น เช่นเครื่องสารองไฟ ทาให้เวลา Server มีปัญหาด้านระบบ
ไฟฟ้าจะทาให้ระบบล่ม ส่งผลต่อการใช้งานสารสนเทศของบุคลากรในคณะฯ
3. ระบบทีต่ ิดตั้งใน Server บางเครื่องมีความซับซ้อนและต้องใช้ทักษะในการบํารุงรักษา
4. Server บางเครื่องมีการล่มหรือทํางานช้าบ่อยครั้งเนื่องจากขาดการตรวจสอบบํารุงรักษาอย่าง
ต่อเนื่องและถูกวิธี ทําให้การใช้บริการด้านสารสนเทศของคณะฯมีความติดขัด
จากความเป็ น มา ความจํ า เป็ น ความสํ า คั ญ และปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดํ า เนิน การดั งกล่ าว
ในฐานะผู้ดํารงตําแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ ที่รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศ โดยเฉพาะ
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง จึงสนใจที่จัดทํา คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการบํารุงรักษาเครื่อง
Server เล่มนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบํารุงรักษาเครื่อง Server ที่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้
การให้บริการสารสนเทศมีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการบํารุงรักษาเครื่อง Server ได้อย่างถูกต้อง
2) เพื่อให้บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดูแลระบบและปฏิบัติงานแทนกันได้ และเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ
1) เป็นเอกสารอ้างอิงในการบํารุงรักษาเครื่อง Server ได้อย่างถูกต้อง
2) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดูแลระบบและปฏิบัติงานแทนกันได้และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
1.4 ขอบเขตคู่มือ
คู่มือการบํารุงรักษา Server คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่มนี้ แสดงขั้นตอน
รายละเอียด และกระบวนการต่าง ๆ ในการดําเนินงาน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบํารุงรักษา Server คณะทันต
แพทยศาสตร์ เท่านั้น
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
มหาวิทยาลัย
คณะ
ผู้ใช้งาน

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

ผู้ดูแลระบบ

หมายความว่า

Server

หมายความว่า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบ
สารสนเทศภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุคลากรซึ่งทํ าหน้ า ที่วิเ คราะห์ ห รื อ ออกแบบระบบงาน ติด ต่ อ
ประสานงานกับผู้ใช้งานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของคณะทัน
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ทําหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง แก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เป็นลูกข่าย
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บทที่ 2
โครงสร้างองค์กร และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่
รับผิดชอบการสนับสนุนการบริหารงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมี การบริหารจัดการและพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย และโครงสร้างองค์กร และบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 ประวัติความเป็นมาคณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
2.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร
2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 ประวัติความเป็นมาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น เป็น ส่ วนราชการในสั งกัดมหาวิท ยาลั ยขอนแก่น
ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 97 เล่ม 96 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับ อุดมศึกษา ผลิ ตบั ณ ฑิตสาขาวิชาทัน ตแพทยศาสตร์ แห่ งที่ 4 ของประเทศไทย และถูกกาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) โดยมีพันธกิจ
สอดคล้องกับปณิธาน การจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาค เป็ นการขยายการศึกษาใน
ส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น และเป็นสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อแก้ปัญหาด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่งในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปี พ.ศ.
2523 ได้ ดาเนิ น การด้ านการศึก ษาทางทั น ตแพทยศาสตร์ โดยเปิด รับ นั กศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี รุ่น แรก
จานวน 30 คน หลังจากนั้นได้รับนักศึกษาจานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ปีละ 60 คน
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย
การจั ด ตั้ ง การรวม การยุ บ เลิ ก การแบ่ ง ส่ ว นงาน และหน่ ว ยงานกั บ หน่ ว ยงานย่ อ ยของส่ ว นงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ข้อ 20 กาหนดให้ส่วนงานประเภท “คณะ” แบ่งหน่วยงานภายในคณะ
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ออกเป็น “กองบริหารงานคณะ” สาขาวิชา และโรงพยาบาลทันตกรรม ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์มาแล้ว 32 รุ่น บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้สร้างชื่อเสียงต่าง ๆ และประสบความสาเร็จจนเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้รับรางวัลทันตแพทย์ดีเด่น จากมูลนิธิมหิตลาธิเบศร์อ
ดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหลายคน และบัณฑิตส่วนใหญ่มีโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กรของรัฐและเอกชน
ที่มีชื่อเสียง มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บัณฑิตทันตแพทย์ออกสู่สังคมเพื่อช่วยให้ประชาชนมี
สุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น เพื่อสืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นสถาบันการศึกษาที่อุทิศเพื่อ
สังคม
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์
2.2.1 วิสัยทัศน์
“คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนาแห่งอาเซียน” (Leading Dental School of ASEAN)
2.2.2 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
2) สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ
3) ให้บริการวิชาการและวิชาชีพทันตกรรมแก่สังคม อย่างมีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ
4) สืบสานประเพณี และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5) บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเพื่อให้เกิดบรรยากาศการทางานที่มีความสุข
2.2.3 ค่านิยม (Value): DENT KKU
D = Devotion การอุทิศตนเพื่อสังคม และผู้ด้อยโอกาส
E = Expertise ความเป็นมืออาชีพ
N = Network การมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกประเทศ
T = Teamwork การทางานเป็นทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
K = Knowledge การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยชั้นนาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
K = Kindness การมีความเมตตาต่อผู้อื่น
U = Unity
การมีความเป็นเอกภาพ ความสามัคคีและสร้างความสุขในองค์กร
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2.2.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) : STAR
S = Service-mind การบริการด้วยใจ
T = Thainess
การยึดมั่นในขนบธรรมเนียมอันดีของไทย
A = Adaptability การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
R = Readiness
การเตรียมพร้อมในการทางานต่าง ๆ
(ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 17/2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

2.2.5 เป้าหมายคณะทันตแพทยศาสตร์
“คณะทันตแพทยศาสตร์ อันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน”
2.2.6 อัตลักษณ์
“บัณฑิตมีความรับผิดชอบพร้อมทางาน”
2.2.7 เอกลักษณ์
“คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งภาคอีสานที่เชี่ยวชาญโรคช่องปาก”
2.3 โครงสร้างองค์กร
2.3.1 โครงสร้างการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2278/2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อย
ภายในคณะทัน ตแพทยศาสตร์ ลงวัน ที่ 22 สิงหาคม 2561 สื บเนื่องจากมติประชุมคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ประกาศให้โครงสร้างการบริหาร (ใหม่)
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยขอนแก่น มีกลุ่ มภารกิจ ดังนี้ 1. กองบริห ารงานคณะ 2. สาขาวิช า
(5 สาขาวิชา) 3. โรงพยาบาลทันตกรรม ดังที่ปรากฏในภาพที่ 1 ดังนี้
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์

งานบริหาร

งานคลังและพัสดุ

งานยุทธศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม

สาขาวิชา

กองบริหารงานคณะ
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

งานวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา

ชีวเวชศาสตร์ช่องปาก
(Oral Biomedical Science)

งานอานวยการโรงพยาบาล
และส่งเสริมการบริการ

งานบริการรักษาพยาบาล

หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเงินและ
บัญชี

หน่วยแผนและ
สารสนเทศ

หน่วยทะเบียนและ
ประมวลผล

หน่วยวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์

หน่วยซ่อมบารุง
หน่วยพัสดุ

หน่วยประกันคุณภาพ

หน่วยธุรการและสารบรรณ

หน่วยจ่ายกลาง (CSSD)

หน่วยพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

หน่วยบัณฑิตศึกษาและ
การศึกษาต่อเนื่อง

หน่วยทรัพยากรบุคคล
หน่วยสนับสนุน
สาขาวิชา

ทันตกรรมบูรณะ(Restorative
Dentistry)

ทันตกรรมป้องกัน
(Preventive Dentistry)

หน่วยสื่อสารองค์กร
หน่วยส่งเสริมและพัฒนา
ทางวิชาการ

ทันตกรรมประดิษฐ์
(Prosthodontics)

หน่วยเภสัชกรรม

หน่วยสังคมสงเคราะห์
หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

ห้องสมุด*(งานฝากจาก
สานักหอสมุด)

ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล
(Oral and Maxillofacial Surgery)

หน่วยยุทธศาสตร์และประกัน
คุณภาพการรักษา

หน่วยส่งเสริมการวิจัยคลินิก*

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แหล่งทีม่ าจากงาน
ยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)
2.3.2 โครงสร้างการบริหารกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มีการแบ่งส่ วนราชการภายในและปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานของสานั กงานคณบดี เพื่อให้มีความเหมาะสมและคล่องตัวในการบริหารงาน สอดคล้องในการ
สนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจหลักของคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 งาน ดังปรากฏในภาพ
ที่ 2 ดังนี้
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หน่วยคลินิกการ
เรียนการสอน

หน่วยเวชระเบียน

หน่วยสนับสนุนการเรียน
การสอน

หน่วยห้องปฏิบัติ
การวิจัย**

หน่วยคลินิกทันตก
รรมพิเศษ

หน่วยผู้ป่วยในและ
ห้องผ่าตัด

หน่วยทันต กรรม
ผู้ป่วยนอกและบาบัด
ฉุกเฉิน (OPD)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะทันตแพทยศาสตร์

กองบริหารงานคณะ
งานบริหาร

งานคลังและพัสดุ

งานยุทธศาสตร์

งานวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยแผนและ
สารสนเทศ

หน่วยทะเบียนและ
ประมวลผล

หน่วยวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์

หน่วยซ่อมบารุง
หน่วยพัสดุ
หน่วยประกันคุณภาพ

หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์
หน่วยบัณฑิตศึกษาและ
การศึกษาต่อเนื่อง

หน่วยทรัพยากรบุคคล
หน่วยสนับสนุน
สาขาวิชา

หน่วยสนับสนุนการเรียนการ
สอน

หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย

หน่วยสื่อสารองค์กร

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทาง
วิชาการ

ห้องสมุด*(งานฝากจาก
สานักหอสมุด)

หน่วยอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(แหล่งที่มาจากงานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)
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2.3.3 โครงสร้างการอัตรากาลัง กองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดังที่ปรากฏในภาพที่ 3

คณะทันตแพทยศาสตร์

กองบริหารงานคณะ (103)
(ผอ.กองบริหารงานคณะ (1)
งานวิจัย บัณฑิตศึกษา
งานบริหาร (39)
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ (1)
2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชานาญงาน (1)

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ (2)

3. พนักงานผลิตทดลองชานาญงาน (2)

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (1)

4. พนักงานผลิตทดลอง (5)

3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ (2)

5. บุคลากร ชานาญการพิเศษ (1)

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ (1)

6. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน (1)

5. จ.วิเคราะห์นโยบายและแผน (1)

7. พนักงานธุรการ (2)

6. พ.ธุรการ (1

8. พนักงานพิมพ์ (1)

7. น.ประชาสัมพันธ์ ชานาญการ (1)

9. พนักงานพัสดุ (1)

8. น.ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (1)

(ปฎิบัติการหน่วยพัสดุ)
10. พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงาน (1)

9. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการ (1)
10. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษ ชานาญงาน (1)

11. พนักงานขับรถยนต์ (2)

1. นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ (1)
2. นักวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติการ (1)
3. นักเอกสารสนเทศ (1)
4. พนักงานธุรการ (2)
5. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (1)
6. นักวิชาการศึกษา (1)
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)
8. นักวิทยาศาสตร์ ชานาญการ (1)
9. นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ (3)
10. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปฏิบัติงาน (1)
11. พนักงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน (3)
12. นักวิจัย (1)

12. ช่างฝีมือทั่วไปชานาญงาน (1)
13. ช่างฝีมือทั่วไป (1)

และวิเทศสัมพันธ์ (17)

งานยุทธศาสตร์ (12)

งานวิชาการและพัฒนา

งานคลังและพัสดุ (18)

นักศึกษานักศึกษา (16)

14. ช่างฝีมือสนามชานาญงาน (1)
15. คนงาน (2)

1. นักวิชาการการเงินและบัญชี ชานาญการ (3)

16. ช่างเทคนิค ชานาญงาน (1)

1. นักวิชาการศึกษา ชานาญการ (3)

2. นักวิชาการการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ (1)

17. ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ชานาญงานพิเศษ (1)

2. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (2)

3. นักวิชาการการเงินและบัญชี (2)

18. ช่างไฟฟ้า ชานาญงาน (1)

3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการพิเศษ (1)

4. นักบัญชี ปฏิบัติการ (1)

19. ช่างเทคนิค ปฎิบัติงาน (2

4. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการ (1)

5. นักบัญชี (1)

20. วิศวกร ปฏิบัติการ (1

5. นักวิชาการพัสดุ (1)

6. นักวิชาการพัสดุ ชานาญการ (2)

21. ช่างไฟฟ้า (2)

6. นักวิชาการช่างทันตกรรม ปฏิบัติการ (1)

7. พนักงานการเงินและบัญชี (3)

22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ (5)

7. ช่างทันตกรรม ปฏิบัติงาน (3)

8. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ (3)

23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1)

8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1)

9. นักวิชาการพัสดุ (1)

24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2)

9. แม่บ้าน (2)

10. พนักงานธุรการ (1)

10. เจ้าหน้าที่ธุรการ (1)

ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้างอัตรากาลังกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(แหล่งที่มาจากงานยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จานวนอัตราในตาแหน่งนั้นๆ และจานวนรวมสังกัดงานและจานวนสังกัดกอง
บริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการทั่วไปและภารกิจหลัก สนับสนุนงานยุทธศาสตร์ภายใต้ภารกิจหลัก
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแบ่งหน่วยงานย่อยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้
หน่วยงาน/งาน
กองบริหารงานคณะ
1) งานบริหาร

ภาระงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ในส่งเสริม สนับสนุน ดูแล พัฒนาบุคลากร ภายใต้
สังกัด 5 งานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะ
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สนับสนุนการบริหารทั่วไป งานด้านสารบรรณ การผลิต
เอกสารด้านการบริหารและการเรียนกาiสอน การจัดประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ งานเลขานุการผู้บริหาร การประสานงาน
ทั่วไประหว่างคณะกับหน่วยงานภายนอก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะ การรับ – ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอก และการรับส่ง
เอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับมหาวิทยาลัยด้วยระบบ (KKU-DMS)
2) สนับสนุนการบริหารงานบุคคล การรับเข้า การทะเบียน
ประวัติ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน วินัยและจรรยาบรรณ สวัสดิการ การ
ตรวจสอบและดาเนินการเรียกค่าชดใช้ทุนนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ผิด
สัญญา
3) ให้บริการในงาน ด้านอาคารและสถานที่ ด้านยานพาหนะ
ด้านการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดเรียบร้อย และงานเฉพาะ
กิจต่าง ๆ กลุ่มงานธุรการ/อาคารและสถานที่
4) ให้บริการด้านซ่อมบารุง ระบบวิศวกรรม ยูนิตทันตกรรมหัว
กรอ/เครื่องมือด้านการแพทย์และทันตกรรม/ครุภัณฑ์การแพทย์/
เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์/เครื่องมือหน่วยจ่ายกลาง/เครื่องมือ
ห้องปฏิบัติการกลางหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน บารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอาชีวอนามัย และการอนุรักษ์
พลังงาน
5) สนับสนุนการปฏิบัติงานเลขานุการสาขาวิชาธุรการ
ประสานงานด้านการเรียนการสอน งานบริหารจัดการด้านการเงิน
นโยบายและแผนงาน การบริการวิชาการและวิจัยอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ
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หน่วยงาน/งาน
2) งานคลังและพัสดุ

3)

3) งานยุทธศาสตร์

4) งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา

ภาระงานที่รับผิดชอบ
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้สนับสนุนการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ การเงิน การบัญชี
ด้านการบันทึกลูกหนี้และติดตามลูกหนี้ จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ การจัด
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน/จ้างเหมาบริการ การจัดทาสัญญา/บริหาร
สัญญา ด้านทะเบียน/บัญชีพัสดุ/ครุภัณฑ์ คลังพัสดุ จาหน่าย/โอน
พัสดุ/บริจาค
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สนับสนุนงานด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของ
คณะ ด้านแผนคารับรองข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การวางแผน
และจัดการงบประมาณ ด้านแผนและวิเคราะห์กรอบอัตรากาลัง
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของคณะ การ
วิจัยสถาบัน และงานวิเคราะห์อื่นๆ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ
2) สนับสนุนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและระดับหลักสูตร (IQA) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(EdPEx) แผนพัฒนาองค์กร QS World Ranking การประเมินผลใน
ด้านต่าง ๆ
3) สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย/เว็บไซต์ และบริการซ่อมคอมพิวเตอร์และให้
คาปรึกษาด้าน IT
4) สนับสนุนการดาเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร และการ
ประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด การให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และรายงาน ผลงานและกิจกรรม การบันทึกภาพ
กิจกรรมและงานพิธีสาคัญๆ ดาเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์Sdfsdf
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ การรับเข้า การจัดการระบบ
ทะเบียนนักศึกษา การจัดการและปรับปรุงหลักสูตร การประเมินผล
การสอน การบริการการศึกษา การจัดตารางสอนตารางสอบ การ
จัดทา มข.30 การตรวจสอบผู้สาเร็จการศึกษา ทาปฏิทินการศึกษา
และตารางปฏิบัติงานคลินิกการเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (วทบ.) และการเทียบโอนรายวิชาเลือก ประสานงาน
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หน่วยงาน/งาน

5) งานวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ภาระงานที่รับผิดชอบ
การลงทะเบียนและการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ประสานงานการลาของ
นักศึกษาดาเนินการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพฯ การจัดการเรียน
การสอนเสริมวิชาพื้นฐาน ประสานงานการขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ ดาเนินการจัดทาสัญญานักศึกษาทันตแพทย์
ชดใช้ทุนและประสานงานการชดใช้ทุน ดาเนินการทุนสนับสนุนการ
จัดพิมพ์ตารา/หนังสือ การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้ช่วยทันต
แพทย์
2) สนับสนุนด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและ
โสตทัศนูปกรณ์ ด้านการถ่ายภาพผู้ป่วยในช่องปากและการให้บริการ
ทางทันตกรรมด้านอื่นๆ ให้บริการด้านวิดิทัศน์ ด้านกราฟิก ด้าน
บริการโสตทัศนูปกรณ์ ตรวจเช็คดูแลรักษา ปรับปรุง โสตทัศนูปกรณ์
ในห้องเรียนห้องประชุม ห้องบรรยาย สนับสนุนด้านระบบการเรียน
การสอนอิเล็คทรอนิค (e-learning)
3) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการทางทัน
ตกรรม ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเบิกจ่ายวัสดุ
และเครื่องมือทางทันตกรรมในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม
ให้บริการแลปประดิษฐ์และสิ่งเทียมทั้งในและนอกเวลาราชการ
4) สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ า นพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย์ เก่ า
สัมพันธ์ การจัดกิจกรรมนักศึกษา ทุนและสวัสดิการนักศึกษา วินัย
และปกครอง หอพั ก นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์เก่ าสั ม พั น ธ์ ระบบอาจารย์ ที่
ปรึกษา
5) ให้บริการห้องสมุดระดับคณะ โดยจัดหา รวบรวมทรัพยากร
สารสนเทศทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ให้บริการวิชาการ การบริการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล ทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า
สนั บ สนุ น ด้ านการจั ด การเรีย นการสอน การวิจั ย ของคณะทั น ต
แพทยศาสตร์
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) สนับสนุนการบริหารงานด้านการวิจัย โดยบริการด้านการวิจัย
แก่ ค ณาจารย์ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร ด าเนิ น การประสานงานกั บ
แหล่ งทุนวิจัยภายนอก และแหล่งทุนวิจัยภายใน การจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น และนั ก ศึ ก ษา สนั บ สนุ น การเผยแพร่
ผลงานวิจัย โดยดาเนินการด้านทุนสนับสนุนการนาเสนอผลงาน และ
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หน่วยงาน/งาน

ภาระงานที่รับผิดชอบ
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การรายวิ ช าด้ า นการวิ จั ย ของ
นักศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ แก่ วิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางทันตกรรม และวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรม
2) สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานด้ านวิเทศสั ม พั น ธ์ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างประเทศ สนับสนุนและ
ประสานงานกิจ กรรมการแลกเปลี่ ยนนั ก ศึก ษาและอาจารย์ระดั บ
นานาชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ ประสานงานกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ
3) สนั บ สนุ น ด้ า นวิ ท ยาสารทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่น (KDJ) โดยดาเนินการจัดทาวิทยาสารฯ การพัฒ นาระบบ
ออนไลน์ของวารสารในการรับบทความเพื่อพิจารณาก่อนการตีพิ มพ์
การด าเนิ น การให้ ว ารสารคงอยู่ ในระบบฐานข้ อ มู ล ศู น ย์ ดั ช นี ก าร
อ้างอิงวารสารไทยและมีดัชนีผลกระทบการอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
การจัดการด้านสมาชิกของวารสาร
4) สนั บ สนุ น การจัด การเรียนการสอนและการด าเนิ น การของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รับเข้านักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
การส าเร็ จ การศึ ก ษา การจัด ท า มข. 30 ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา การ
จั ด ท าตารางสอนและตารางสอบ การลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย น การ
ตรวจสอบผลการเรียน และรายงานผลการเรียนวิท ยานิ พ นธ์ การ
บริห ารงบประมาณและจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาพิ เศษ และ
ค่ าธรรมเนี ย มการศึ ก ษา การขออนุ มั ติ เปิ ด รายวิ ช า–ปิ ด รายวิ ช า/
หลักสูตร การบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตศึกษา และการ
จัดการอบรมระยะสั้นและการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (CE)
5) สนับสนุนการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัย ให้คาแนะนาในการ
ใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการวิจัย ให้คาแนะนา
ในการเตรีย มตั ว อย่ า งหรือ ชิ้ น งานตั ว อย่ างส าหรั บ การวิ จั ย สาธิ ต
วิธีการใช้เครื่องมือภายในห้องปฏิบัติการวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์
และผู้มาใช้บริการทั่วไป การให้บริการตรวจและรายงานผลชิ้นเนื้อส่ง
ตรวจ จัดทาคู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการวิจัย
ดาเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ตารางที่ 1 การแบ่งหน่วยงานย่อยภายใน และภาระงานที่รับผิดชอบ กองบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์
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2.4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ
ปฏิบัติงาน (ผู้เขียนคู่มือ)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางานปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานด้านสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
บทบาทหน้าที่
1. ด้านการปฏิบัติการ

รายละเอียด
1) งานด้านสารสนเทศ
ติดตั้ง ดูแล และสารองข้อมูลของเซิฟเวอร์ระบบต่างๆ ได้แก่
ระบบ E-office ที่ใช้รับส่งเอกสารทางอีเล็ คทรอนิคส์ในคณะฯ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การการจัดหา Server การติดตั้งระบบปฏิบัติการบน Server, การนา
ระบบ E-Office มาติด ตั้งลงใน Server การปรับ ปรุงรายชื่ อของผู้ ใช้ งาน
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด และกู้คืนรหัสผ่านให้แก่ผู้ใช้งานในกรณีเกิดความ
ผิ ด พลาดต่ า งๆ, การน าเอกสารส าคั ญ ออกจากระบบในกรณี เกิ ด ความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน และการดาเนินการสารองข้อมูล
(Backup) เอกสารต่างๆใน Server รวมทั้งประสานงานกับโปรแกรมเมอร์
ผู้จัดทาระบบในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือเพิ่มเติมคุณลักษณะพิเศษของ
ระบบ
ระบบเวชระเบี ยน ส าหรับเก็ บข้อมู ล ผู้ ป่ วยในโรงพยาบาลทั นตกรรม
ระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การการจัดหา Server, การติดตั้งระบบปฏิบัติการบน
Server, การประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ในการนาระบบ E-Office มา
ติดตั้งลงใน Server การปรับปรุงรายชื่อของการดาเนินการส ารองข้อมูล
(Backup) เอกสารต่างๆในเซิฟเวอร์ รวมทั้งประสานงานกับโปรแกรมเมอร์
ผู้จัดทาระบบในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือเพิ่มเติมคุณลักษณะพิเศษของ
ระบบ
ระบบบริ ห ารงานพั ส ดุ ใช้ ส าหรับ แจ้ ง ซ่ อ ม จั ด หา และเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ
ครุภัณฑ์ภายในคณะ รวมทั้งรายงานงบประมาณด้านพัสดุ โดยเริ่มตั้งแต่การ
การจั ด หาเซิ ฟ เวอร์ , การติ ด ตั้ ง ระบบปฏิ บั ติ ก ารบน เซิ ฟ เวอร์ , การ
ประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ในการนาระบบบริหารงานพัสดุ มาติดตั้งลง
ในเซิฟเวอร์และแก้ไขข้อผิดพลาด หรือเพิ่มเติมคุณลักษณะพิเศษของระบบ
ระบบ E-Claim ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อทาการรวบรวมรายงานส่งไปยัง สานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)
ระบบสารองข้อมูล(Backup) ใช้สาหรับดึงข้อมูลสาคัญมาจากเซิฟเวอร์
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บทบาทหน้าที่

2. ด้านการวางแผน

รายละเอียด
ทั้งหมดข้างต้นมาสารองไว้ เพื่อให้สามารถดึงกลับมาใช้งานได้ทันทีในกรณี
ต้องสร้างเซิฟเวอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเดิมที่ชารุด
2) งานปรับปรุงข้อมูลบน Website ของงานยุทธศาสตร์
- จัดทา/ปรับปรุงเว็บไซต์งานแผนและประกันคุณภาพ รวมทั้งใส่เอกสารที่
เป็นประโยชน์ให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ต่อไปเช่นแบบฟอร์มต่างๆ
กฎระเบียบที่ควรรู้ และรายละเอียดต่างๆของงานแผนและประกันคุณภาพ
- แก้ไขปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้รับคาสั่ง
- เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลในเว็บไซต์ด้าน KM ของคณะฯ เพื่อเป็นแหล่งบันทึก
ความรู้และข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ในอนาคต
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
- จัดทา/ปรับปรุงฐานข้อมูลงานแผนและประกันคุณภาพ โดยจัดเก็บทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆทั้งในแบบกระดาษและแบบอิเลคทรอนิคส์โดย
การแสกนเอกสารเข้าออกของหน่วยงานเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ซึ่งช่วยให้
สามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว
- จัดทาเอกสารอ้างอิงการตรวจประเมินต่างๆของคณะฯ เช่นการประเมิน
ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
- จั ด ท าสารสนเทศในรูป แบบต่าง ๆ ทั้ งตาราง แผนภู มิ และแนวโน้ ม
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเพื่อใช้เป็นสารสนเทศสาหรับผู้บริหารใช้ใน
การน าเสนอ ที่ ได้ รับ มอบหมายจากรองคณบดี และคณบดี ได้ อย่ า ง
ถูกต้อง
- จั ด ท าสเป็ ค ระบบ E-learning และ Smart Classroom ในโครงการ
บูรณาการและทันตกรรมผู้สูงอายุ , ติดต่อปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวิเคราะห์ระบบ
- จัดทาสเป็คของครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของคณะฯ ใน
การจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียน
การสอนและการทางานในคณะ รวมทั้งให้ คาปรึกษาแก่ห น่วยงานที่
ต้ อ งการก าหนดสเป็ ค ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ น ลั ก ษณะพิ เศษเฉพาะขึ้ น มาเอง
เพื่อให้เหมาะกับลักษณะงานของหน่วยงาน
2) การกากับติดตามและประเมินผล
- บันทึกข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมต่างๆของคณะฯ เพื่อใช้ในการ
จัดทารายงาน อ้างอิงการประเมินคุณภาพของคณะ ฯ เช่น การประเมิน
ด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
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บทบาทหน้าที่

รายละเอียด
- จั ด ท ารายงานประจ าปี โดยใช้ ข้ อ มู ล ต่ างๆที่ ได้ รวบรวมมาข้ างต้ น
รวมทั้งประสานงานรวบรวมสถิติจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง แล้วทา
สรุปเป็นข้อมูลที่ดูง่าย นาไปรวบรวมเป็นรายงานประจาปีต่อไป
3) งานด้านอัตรากาลัง
- วิเคราะห์โครงสร้างหน่วยงาน/อัตรากาลัง
- วิเคราะห์/จัดทาแผนอัตรากาลัง/แผนพัฒนา
- จัดทาคาขออัตรากาลัง
- แจ้งยืนยันยอดลูกจ้างชั่วคราว
- ร ว บ ร ว ม ภ า ร ะ ง า น อ า จ า ร ย์ แ ล ะ ส า ย ส นั บ ส นุ น / PD-PF

3. ด้านการ
ประสานงาน

1) ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาระงาน (KKU MIS) ร่วมกับงาน
สารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ป ระ ส าน งาน กั บ ที ม งาน พั ฒ น าระ บ บ จ าก งาน ส ารส น เท ศ
มหาวิทยาลั ยขอนแก่น ในการอบรมสอนให้ บุคลากรสายวิช าการใน
คณะเพื่อป้อนให้ป้อนข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้อง
- รวบรวมข้อผิดพลาดต่างๆของระบบ คาแนะนาติชมของผู้ใช้งานของ
ระบบนาส่งแก่ทีมพัฒนาระบบเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขระบบให้ทางานได้
อย่างถูกต้อง
- รวบรวมคาขอในการเพิ่มคุณสมบัติต่างๆของระบบ หรือคาขอให้ตัดสิ่ง
ที่ไม่จาเป็นทาให้การใช้งานระบบช้าหรือยุ่งยาก นาส่งแก่ทีมพัฒนาเพื่อ
ปรึกษาหารื อว่ามีความเป็นไปได้ห รือไม่และใช้เวลานานเท่าไร เพื่อนา
คาตอบเหล่านั้นแจ้งแก่ผู้ใช้งานให้รับทราบเป็นการต่อไป
2) ประสานงานร่ ว มให้ บ ริ ก ารกั บ หน่ ว ยคอมพิ ว เตอร์ในการให้ บ ริก าร
เครื อ ข่ ายและสารสนเทศในช่ ว งที่ มี งานสารสนเทศเร่งด่ ว นเกิ น จ านวน
เจ้าหน้าที่ให้บริการ ได้แก่
- การติด ตั้ ง ดูแ ล และซ่ อมบ ารุงเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์เบื้ อ งต้ น ติด ตั้ ง
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล ชุ ด ค าสั่ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร ชุ ด ค าสั่ ง
สาเร็จรูประบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- ติ ด ตั้ งโปรแกรมประยุ ก ต์ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ งในเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ใน
หน่วยงาน
- ติดตั้ง เดินสาย และตรวจเช็คซ่อมบารุงระบบเครือข่าย หากสาเหตุ
ปั ญ หาเกิด จากสายหรือ ระบบภายนอกคณะก็ จ ะเป็ น ผู้ แ จ้ งแก่ ศู น ย์
สารสนเทศเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตวจสอบแก้ไขต่อไป
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4. ด้านการบริการ

รายละเอียด
- ให้ ค าปรึกษาแนะน าแก่ ผู้ ใช้ เมื่ อ มี ปั ญ หาหรือข้ อ สงสั ย ในการใช้ งาน
เครื่อง คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศต่างๆในคณะฯ ทั้งแบบการโทร
มาปรึกษา การขอข้อมูลผ่าน Social Network และการไปให้บริการถึง
หน่วยงาน
- ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ ใน
ห้องเรียน ห้องอบรม ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ
3) รวบรวมสถิติต่างๆและผลงานของคณะสรุปส่ งให้ แก่ห น่ว ยงานภายนอก
ได้แก่
- รวบรวมผลงานวิจัย จานวนผู้เข้าศึกษาอบรม สถิติจานวนผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลทั น ตกรรม และสรุ ป ผลส ารวจความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการ นาส่งกองแผนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกไตรมาศ
- รวบรวมผลงานวิจัย จานวนผู้เข้าศึกษาอบรม สถิติจานวนผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลทั น ตกรรม และผลงานที่ โ ดดเด่ น ของคณะ น าส่ งกอง
แผนงานมหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา
(สกอ.) ทุกไตรมาศ
1) การดูแลและปรับปรุงระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
- การติดตั้ง ดูแล และซ่อมบารุ งเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูประบบ
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภ าพและสอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน
- ติ ด ตั้ งโปรแกรมประยุ ก ต์ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ถู ก ต้ อ งในเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ใน
หน่วยงานช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เข้ าข่ ายไม่ เหมาะสม ขั ด ต่ อ กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ที่
กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลหรือระบบ
- ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอนถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ให้คาปรึกษา แนะนาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
และแก่ นั ก ศึ ก ษาที่ ม าฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน ตอบปั ญ หาและชี้ แ จงเรื่ อ งต่ า งๆ
เกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ให้คาปรึกษาแนะนาแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
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รายละเอียด
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให้ ผู้ รับ บริก ารได้ รับ ข้ อ มู ล ความรู้ต่ างๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์
- ดูแลและติดตั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ ใน
ห้ องเรียน ห้ องอบรม และห้ องปฏิ บัติการ รวมทั้งการประชุมเฉพาะกิจ
หรือการจัดงานประชุมวิชาการต่างๆของคณะฯ
2) การประสานงานหรื อ ให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานอื่ น ตามค าสั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย

5. งานตามยุทธศาสตร์/งานเชิง 1) จัดทาข้อมูลการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต (Unit cost)
พัฒนา
รวบรวมข้อมูลรายรับ รายจ่าย จากของคณะจากหน่วยงานต่างๆ
ในสังสกัดแล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นต้นทุนในการผลิตบัณฑิต เพื่อสามารถ
ให้ผู้บริหารนาไปวางแผนการจัดการงบประมาณและกาหนดค่าหน่วยกิต
เพื่อให้สอดคล้องกับรายรับรายจ่ายของคณะฯ ต่อไป
2) จัดทาแบบฟอร์มประเมินออนไลน์
ออกแบบและจั ด ท าแบบสอบถาม/ประเมิ น online ให้ แ ก่
หน่วยงานในคณะฯ และรวบรวมผลนาส่งแก่หน่วยประกันคุณภาพ (QA)
ตารางที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปฏิบัติการ
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
คู่มือการบารุงรักษา Server คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเล่มนี้ มีหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 แนวทางการปฏิบัติ
3.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.3 หลักการปฏิบัติงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ
3.4 แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบ
การจัดทาคู่มือเล่มนี้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานและกฎระเบียบ ดังนี้
1) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง า น ( Work Instruction) เ รื่ อ ง ThinkServer User Guide and Hardware
Maintenance Manual เป็ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการบ ารุ ง รั ก ษา Server
เผยแพร่ในปี 2017 โดย บริษัท Lenovo
2) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) เรื่อง ขั้นตอนการแจ้งซ่อม (เอกสารหมายเลข 1) เป็น
เอกสารแสดงวิธีการแจ้งซ่อม อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านทางระบบบริหารงานพัสดุ (DENTMIS)
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) เรื่อง ขั้นตอนการจัดหาวัสดุ (เอกสารหมายเลข 2) เป็น
เอกสารแสดงวิธีการจัดหาวัสดุสาหรับ นามาใช้ในการบารุงรักษา Server ผ่านทางระบบบริหารงานพัสดุ
(DENTMIS)ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4) คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) เรื่อง Handy Backup User Manual ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8
เผยแพร่ในปี 2019 โดย บ.Novosoft นามาเป็นคู่มือในการจัดการการสารองข้อมูลของ Server
5) คู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) เรื่อง AC Power Electrical Safety Guidelines
โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เผยแพร่ในปี 2020 โดย บ. Juniper
Networks
โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานในการบารุงรักษา Server และอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
Server
คณะทันตแพทยศาสตร์ มี Server ใช้งานเป็นหลักทั้งหมด 4 เครื่อง โดยติดตั้งในตาแหน่งต่างๆ
ในคณะฯ ดังนี้
1) ห้อง Server อาคารมหิตลานุสรณ์ บรรจุ Server จานวน 2 เครื่อง ได้แก่ Server รุ่น IBM
X3259 M3 ให้บริการระบบ e-office และรุ่น IBM X3259 M4 ให้บริการระบบงานพัสดุ
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2) คลิกนิกทันตรังสี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา จานวน 2 เครื่อง ได้แก่
Server รุ่น IBM X3259 M4 ให้บริการระบบฐานข้อมูลเวชระเบียน และรุ่น IBM X3259 M3 ทาหน้าที่
สารองข้อมูลของ Server ทุกตัว
โดย Server ทั้ ง 4 เครื่ อ งใช้ เ กณฑ์ ใ นการบ ารุ ง รั ก ษา Server ตามคู่ มื อ การใช้ ง าน Server
ThinkSystem SD530 ของบริษัท Lenovo® (ประเทศไทย) จากัด

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเครื่อง Server ที่ติดตั้งใช้งานในคณะทันตแพยศาสตร์
การบารุงรักษา
เป็นการตรวจสอบและบารุงรักษารายสัปดาห์โดยดาเนินการดังนี้
การบารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์
1) เช็ดทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกของเครื่อง Server
2) เป่าฝุ่นบริเวณพัดลมระบายอากาศและครีบระบายความร้อนภายในเครื่อง
การบารุงรักษาด้านซอฟท์แวร์
1) ตรวจสอบการปรับปรุงความทันสมัย(update)ของระบบปฏิบัติการ
2) ตรวจสอบการระบบป้องกันความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ
3) ตรวจสอบการสารองข้อมูลอัตโนมัติของเครื่อง Server
ตู้ Rack Server
ระบบสารสนเทศในปั จ จุ บันต้องใช้งานเครื่อง Server มาประมวลผลข้อมูล จานวนมหาศาล
เพราะระบบการทางานยุ คใหม่นั้นต่อสู้แข่งขันกันด้วยข้อมูลและการเชื่อมต่อสื่อสารที่รวดเร็ว จึงต้อง
อาศัยเครื่อง Server เป็นศูนย์กลางของข้อมูล บางระบบอาจจะมี 2-3 เครื่องขึ้นไป ซึ่งการมีเครื่อง Server
มากขึ้นนั้นจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดวางมากขึ้น และจาเป็นที่จะต้องมีระบบการดูแลเรื่ องไฟฟ้าและความ
ร้อนของเครื่องมากขึ้น ไปด้วย อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยให้เรื่องของการจัดวาง Server คือ ตู้ Rack สาหรับ
ติดตั้ง Server ตู้ Rack สาหรับใส่ Server ในคณะทันตแพทยศาสตร์จะใช้ ขนาดมาตรฐานขนาด 19 นิ้ว
โดยประโยชน์ของตู้ Rack มีดังนี้
1) เพื่ อ ให้ มี ร ะบบระบายความร้ อ นที่ ดี แม้ ว่ า ในห้ อ ง Server จะเป็ น ห้ อ งที่ มี ก ารตั้ ง ค่ า
เครื่องปรับอากาศเอาไว้ อย่างดีแล้วก็ตาม แต่ตู้ Server Rack ช่วยให้เครื่องระบายความร้อนได้ง่ายขึ้น
กว่าเดิม
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2) ตู้ป้องกันฝุ่นและความชื้นได้ เนื่องจากเครื่อง Server เป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิ คส์ที่ซับซ้อน
และบอบบาง จึงต้องป้องกันฝุ่นและความชื้นที่จะมีผลต่อการทางานและ
3) ออกแบบมาให้ ส ามารถจั ด วางได้ อ ย่ างเป็ นระเบีย บ การจั ด วาง Server นั้ น เป็ น เรื่ อ ที่มี
ความสาคัญ การจัดวางสายไฟต่าง ๆ ควรรองรับการจัดวางสายและการสอดสายไฟอย่างเป็นระบบ
ระเบียบหรือไม่ มีช่องพอสาหรับที่จะสอดสายหรือไม่ ซึ่งมีผลให้การทาการติดตั้งเครื่องง่ายและดูแลรักษา
ได้ง่าย
ตู้ Server Rack ที่ติดตั้งในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ติดตั้งไว้ในคณะฯ
จ านวนทั้งหมด 2 ตู้ ประกอบด้ว ย อาคารมหิ ตลานุส รณ์ และอาคารเฉลิ มพระเกียรติ 6 รอบพระ
ชนมพรรษา
การบารุงรักษา
เป็นการตรวจสอบและบารุงรักษารายสัปดาห์โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1) เช็ดทาความสะอาดพื้นผิวภายในตู้และบริเวณด้านหน้ากระจกด้วยไม้กวาดขนไก่และผ้า
2) ตรวจสอบปลั๊ ก ไฟภายในตู้ ว่ า มี ร อยไหม้ จ ากการ Spark หรื อ ร่ อ งรอยความร้ อ นจาก
กระแสไฟฟ้าหรือไม่
3) ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นในห้ องที่จัดเก็บ ตู้ Rack โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่
ระหว่าง 18-27 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ไม่ควรเกิน 80 % ตามมาตรฐาน
System air distribution ของบริษัท IBM (2014)
4) ตรวจสอบการทางานของพัดลมระบายอากาศ ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยพัดลมต้องหมุน
สม่าเสมอตามปกติไม่ติดขัด และไม่มีเสียงดังจนผิดสังเกต

ภาพที่ 5 แสดงตาแหน่งของพัดลมระบายอากาศบนเพดานตู้ Rack จากมุมมองภายในตู้
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ภาพที่ 6 อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้อง Server คลินิกทันตรังสีและอาคารมหิตลานุสรณ์
อุปกรณ์สารองไฟ รุ่น Ablerex GR2000
เครื่องสารองไฟ หรือ UPS (Unredundance Power Supply ) สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ)
อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติได้ (เช่น จากความบกพร่องของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเอง หรือ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ฝนตกฟ้าคะนอง พายุฝน หรือจากการรบกวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารที่ใช้
กระแสไฟฟ้าไม่สม่าเสมอ ฯลฯ) ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติในแต่ละประเภท อาจก่อให้เกิดปัญหาต่ างๆ ได้
โดยเครื่องสารองไฟจะทาหน้าที่ป้องกัน ดังนี้
1. จ่ายพลังงานไฟฟ้าสารองให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ เมื่อเกิดไฟดับหรือไฟ
ตก เพื่อให้มีเวลาสาหรับการบันทึก ข้อมูล และไม่ทาให้ Harddisk เสียหาย
2. ปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์
เมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้า เช่น ไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และกระแสไฟเกิน เป็นต้น
3. ป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้าที่สามารถสร้างความเสียหายต่อข้อมูลและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เลือกใช้เครื่องสารองไฟรุ่น Ablerex GR2000ติดตั้งร่วมกับ Server ทุกตัว ซึ่ง
มีประสิทธิภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก มอก. 1291 เล่ม 2- 2533, เล่ม 3-2555 :C1. CE : IEC
62040 QMS by ISO 9001:2015. ISO 14001:2015 ดังปรากฏในภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 อุปกรณ์สารองไฟ รุ่น Ablerex GR2000
การบารุงรักษา
เป็นการตรวจสอบและบารุงรักษารายสัปดาห์โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. เช็ดทาความสะอาดพื้นผิวภายนอกด้วยไม้กวาดขนไก่และผ้า
2. ตรวจสอบปลั๊กไฟภายในตู้ว่ามีรอยไหม้จากการ Spark หรือความร้อนจากกระแสไฟฟ้าหรือไม่
3. ตรวจสอบการอุดตันของช่องระบายอากาศของเครื่องสารองไฟ ดังแสดงในภาพที่ 2 โดยช่อง
ระบายอากาศต้องสะอาด ไม่มีการฝุ่นละอองอุดตัน
4. ตรวจสอบข้อมูลการสารองพลังงานของเครื่องสารองไฟ ที่แสดงผลผ่านทางหน้าจอของเครื่อง
ดังแสดงในภาพที่ 3 ว่ามีพลังงานสารองเหมาะสมกับพลังงานที่ Server ใช้อยู่หรือไม่ ซึ่งระดับการสารอง
ไฟไม่ควรต่ากว่า 80% ในกรณีไฟฟ้าไม่ดับ หากต่ากว่า 80% ถือว่าแบตเตอรี่ในเครื่องสารองไฟเริ่ม
เสื่อมสภาพหรือไม่เพียงพอกับความต้องการของ Server ควรพิจารณาจัดหาแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาเปลี่ยน
โดยแบตเตอรี่ที่นามาเปลี่ยนต้องเป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน มีขนาดและคุณลักษณะเหมือนก้อนเดิม
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ภาพที่ 8 ช่องระบายอากาศของเครื่องสารองไฟ

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงสถานะของเครื่องสารองไฟ

พัดลมระบาย
อากาศ

ภาพที่ 10 แสดงการพัดลมระบายอากาศด้านหลังเครื่องสารองไฟ
ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน
ก่อนปฏิบัติงานควรสวมถุงมือเพื่อป้องกันบาดแผลจากของมีคมที่หกหล่นและเหลี่ยมมุมของ
อุปกรณ์ต่างๆที่ส่วนใหญ่เป็นโลหะ ควรสวมผ้าปิดจมูกและแว่นตานิรภัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง สวมสายรัด
ข้ อ มื อ หรื อ ถุ ง มื อ ป้ อ งกั น ไฟฟ้ า สถิ ต ย์ ป้ อ งกั น การสั ม ผั ส จากร่ า งกายที่ อ าจมี ผ ลต่ อ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
อิเล็คทรอนิคส์ที่มีความอ่อนไหวต่อไฟฟ้าสถิตย์ และต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง
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ภาพที่ 11 ถุงมือป้องกันและสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
การบารุงรักษากรณีอุปกรณ์ชารุด หรือสภาพแวดล้อมในห้อง Server มีความผิดปกติ
ให้ ด าเนิ น การขออนุ มั ติ แ จ้ ง ซ่ อ มครุ ภั ณ ฑ์ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ https: //dentist.kku.ac.th/
home.php ระบบบริหารงานพัสดุ (DENTMIS) ดังปรากฏในภาพที่ 12

ภาพที่ 12 ระบบบริหารงานพัสดุ (DENTMIS) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2.1 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ กาหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต้องมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยความสานึก ในการประกอบวิชาชีพและความ
ประพฤติในการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
1) มีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพโดยไม่คานึงถึงฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธิการเมือง
2) พึงเผยแพร่ชื่อเสียงและคุณค่าแห่งวิชาชีพให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคม ไม่กระทาการใด ๆ อัน
อาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
3) ประกอบวิช าชีพอย่ า งเต็ม ความสามารถ มีความรับผิ ดชอบ และมีห ลั กการเพื่ อ รั ก ษา
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
4) ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการประนีประนอม กันโดย
ไม่ชอบธรรม
5) ปฏิบั ติตามระเบี ย บ ข้อบังคับ ของสภาวิช าชี พ วิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เคารพ ต่อ
กฎหมายบ้านเมือง และดารงตนในสังคมโดยชอบธรรม
25

6) ยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและพยายามแก้ไข
7) พึงพยายามแสวงหาความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเอง
8) รักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านธุรกิจที่ได้จากการประกอบวิชาชีพไว้เป็นความลับ ยกเว้นในกรณี
ที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย และมีเหตุผลด้านความปลอดภัยของประชาชน
9) ไม่ใช้อานาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์เองหรือสาหรับผู้อื่น โดยมิ
ชอบ
10) ไม่ประกอบวิชาชีพเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทาได้
11) ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณาซึ่งการประกอบวิชาชีพเกินความเป็นจริง
12) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับทาโดยไม่มีเหตุอันสมควร
13) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ในงานที่ตนเองไม่ได้รับทา ตรวจสอบ หรือควบคุม
ด้วยตนเอง
14) ให้เกียรติ เคารพในสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมวิชาชีพและผู้อื่น
15) สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี กับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ
16) พึงอานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกวิชาชีพ ไม่
ส่งเสริมหรือปกป้องผู้ประพฤติผิด เพื่อผลประโยชน์แห่งตนหรือผู้กระทาการนั้น ๆ
17) ไม่ใช้หรือคัดลอกข้อมูล หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต จาก
ผู้อื่นนั้นหรือมีการอ้างอิงทางวิชาการ
18) ไม่กระทาการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพ
อื่น
19) ยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นและให้ความช่วยเหลือและแนะนาตามความเหมาะสม
20) ประกอบวิชาชีพด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
21) ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยไม่คานึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา
และสถานภาพของบุคคล
22) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
23) รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและให้ความสาคัญต่อสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ทางด้านสวัสดิภาพ สุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
24) พึ ง ประกอบกิ จ แห่ ง วิ ช าชี พ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายอั น ยั ง ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม แ ละ
ประเทศชาติ
25) พึงสร้างทัศนคติและความเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม นาความรู้ด้านสังคมศาสตร์
พฤติกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ มาประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ
26) พึงมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสังคมจากการเสนอข้อมูลที่ผิด
27) พึงรับผิดชอบร่วมกับประชาชนในการริเริ่ม สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุข และ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
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28) พึงประกอบวิชาชีพโดยมุ่งส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
3.2.2 มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น ได้ ก าหนดจรรยาบรรณของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย สายงาน
วิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ตนเป็นสมาชิกหรือสังกัดอยู่
2) เป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ
3) ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
4) มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และ ทักษะใน การทางาน เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น
5) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง
สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
สรุป จรรยาบรรณในวิชาชีพ ของผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในครั้งนี้ผู้เขียน
คู่มือได้นาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
วิช าชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อบังคับสภามหาวิทยาลั ยขอนแก่น ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นหลักหรือกรอบในการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะงานบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นงานที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการทางานวิจัย
ทีจ่ ะทาให้เครื่องมือวิจัยมีสถานะพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา โดยให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเครื่องมือวิจัยของ
ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์พันธุศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกคณะ ด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน
โดยไม่คานึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โดยไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และนาความรู้ความสามารถที่ได้จากการแสวงหาความรู้ ความก้าวหน้าทาง
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา ให้สามารถใช้เครื่องมือวิจัย อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพของเครื่องมือนั้น ๆ

3.3 หลักการปฏิบัติงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ (Plan/Do/Check/Act)
การพัฒ นากระบวนการบ ารุงรักษาเครื่องมือวิจัยในห้ องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการบารุงรักษาโดย
การซ่ อ มแซมส่ ว นที่ เ สี ย (Breakdown Maintenance) ต้ อ งด าเนิ น การตามกระบวนการหลั ก การ
ปฏิบัติงาน PDCA เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
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หลักการปฏิบัติงาน PDCA
การวางแผน

รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA
1.จัดทาแผนบารุงรักษาเครื่อง Server และอุปกรณ์เสริม ประกอบไป
ด้วย แผนบารุงรักษาประจาสัปดาห์ ประจาเดือน และประจาปีโดยใช้
ข้ อ มู ล ความบั น ทึ ก การท างานของเครื่ อ ง Server และแบบบั น ทึ ก
ประวัติการซ่อมบารุง
2.นาเสนอแผนให้หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อดาเนินการทบทวน
การปฏิบัติตามแผน
1. ดาเนินงานตามแผนบารุงรักษาเครื่อง Server และอุปกรณ์ เสริ ม
และจัดทาเอกสารขั้นตอนการบารุงรักษาเครื่อง Server
2. บันทึกผลการบารุงรักษาในแบบบันทึกบารุงรักษาเครื่องมือ
ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต าม 1. ตรวจสอบผลการบารุงรักษาเครื่อง Server และอุปกรณ์เสริมตาม
แผน
แนวทางทีก่ าหนดไว้
2. การดาเนินการในภาระงานที่รับผิดชอบตามขั้นตอนการปฏิบัติที่
ปรากฏในบทที่ 4
ปรับปรุงแก้ไข
สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการบารุงรักษาต่อหัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์ หากพบว่าการทางานของเครื่อง Server และอุปกรณ์เสริม
มีประสิทธิภาพลดลง จะต้องทบทวนแผนการบารุงรักษา โดยอาจจะ
ต้องเพิ่มความถี่ในการบารุงรักษา
ตารางที่ 3 หลักการปฏิบัติงาน PDCA
3.4 แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาคู่มือ การบารุงรักษาเครื่อง Server คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้มดี ังต่อไปนี้
หนึ่งฤทัย ชวดเปีย (2557) ได้นาระบบจัดการซ่อมบารุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computerized
Maintenance Management System)มาใช้ในการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูล เมื่อมีความผิดปกติ
เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทาให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในงานบารุงรักษาได้เป็นอย่างดี
ธวัชชัย อัมฤทธิ์ (2553) ได้นาเสนอแนวทางปฏิบัติในการบารุงรักษา Server โดยระบุถึง
ประโยชน์ในการบารุงรักษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีแนวทางที่เป็นมาตรฐานสาหรับการปฏิบัติงานในการ
บารุงรักษาเครื่อง Server และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ด้วยการดาเนินการเชิงป้องกัน
1) เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง Server
2) เพื่อปรับปรุงสภาพของเครื่องเครื่อง Server
3) เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่เครื่อง Server จะหยุดทางาน
4) เพื่อลดปริมาณงานบารุงรักษาเชิงแก้ไขกรณีเกิดอุปกรณ์ขัดข้องหรือมีความเสียหาย
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ชนั ญญา สารใจคา (2558) ได้เสนอแนวคิดว่า เพื่อให้ การให้ บริการะบบสารสนเทศมีความ
สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงต้องมีการบารุงรักษาระบบเป็นประจาทุกปี โดยมีผู้ดูแลระบบ
ให้บริการต่างๆ ของระบบสารสนเทศ เช่น ติดตั้งโปรแกรม การสร้างรหัสผู้ ใช้งาน การกาหนดสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ รวมถึงติดต่อประสานงานการแก้ไขปรับปรุงระบบระหว่างผธู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุน การทางานของหน่วยงานภายในสถาบัน และการ
จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมายยอีกด้วย
MORO l Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co., Ltd. (2561) ได้ เ สนอการ
รูปแบบการบารุงรักษา 3 แบบ ได้แก่
1) Corrective Maintenance / Breakdown Maintenance : เป็ น การบ ารุ ง รั ก ษาหรือ
ซ่อมหลังจากการเกิดการชารุงของชิ้นส่วนอุปกรณ์
2) Preventive maintenance : เป็นการบารุงรักษาอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่กาหนดซี่ง
อาจได้มาจากประสบการณ์หรือคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้นๆ
3) Predictive Maintenance : เป็นการบารุงรักษาที่ใช้วิธีการหรือเทคนิคใหม่ๆ โดยใช้
เครื่องมือวัด ต่างๆเพื่อติดตามสภาพอุปกรณ์ และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการวางแผนในการซ่อมบารุง
โดย Predictive Maintenance คือการคาดคะเนอัตราการเสื่อมของอุปกรณ์ จากผลการวัดโดย
ใช้เครื่องมือจะสามารถทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถคาดคะเน ทานาย พยากรณ์อาการชารุดในปัจจุบันเพื่อ
สามารถจั ด วางแผน เพื่ อ ท าการบ ารุ ง รั ก ษา อุ ป กรณ์ ใ นอนาคต ซึ่ ง แตกต่ า งจาก Preventive
maintenance ทีซ่ ึ่งทาการบารุงรักษาอุปกรณ์ตามระยะเวลาที่กาหนดขึ้นโดยอาจได้มาจากประสบการณ์
หรือคู่มือการใช้งานของอุป กรณ์นั้ นๆ ส่วน Corrective Maintenance / Breakdown Maintenance
นั้นไม่เหมาะสมกับการนามาใช้กับอุปกรณ์ในระบบสารสนเทศ เนื่องจากจะส่งผลต่อความต่อเนื่องให้การ
ใช้บริการได้
การจัดทาคู่มือบารุงรักษาอุปกรณ์จะให้คาแนะนาในกิจกรรมบารุงรักษาเชิงป้องกันไว้ ไม่ว่าใน
เรื่องการทาความสะอาด การปรับแต่ง รวมถึงการตรวจสอบการสึกหรอ และการเสียหาย รวมถึงมีข้อมูล
อื่นๆจากการปฏิบัติงานของตน ซึ่งการใช้ข้อมูลต่างๆนี้สามารถใช้ในการทาให้เห็นภาพรวมของสมรรถนะ
อุปกรณ์และสามารถใช้ในการพยากรณ์ กาหนดความถี่ในการตรวจสอบ การเปลี่ยนชิ้นส่วน ซึ่งในการ
ติดตามนี้จะดีกว่าการรอให้เครื่องมือ อุปกรณ์มีปัญหา ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
(Preventive Maintenance) และ การบารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
ณัฐกฤตา โกมลนาค (2559) ได้นาเสนอแนวคิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ความตระหนักในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ถือเป็นสิ่งที่ผู้ดูแลระบบต้องให้
ความสาคัญ ด้วยประโยชน์ที่หลากหลายของการเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สิ่งที่
ต้องพึงระวังคือ ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของบุคคลและหน่วยงาน
ทั้งในรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นความลับ การจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
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ด้ า นเทคโนโลยี ได้ แ ก่ Lack of security features (ขาดแคลนเครื่ อ งมื อ เสริ ม ความปลอดภั ย ), bug
(ข้อผิ ดพลาดของระบบเอง), hole(ช่องโหว่ของระบบ), no patch(ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ), no
standard(ระบบต่างๆไม่มีมาตรฐานร่วมกัน)
ด้านกระบวนการ ได้แก่ Design for security, Trace, Audit, Sty up-to-date
ด้ า นผู้ ใ ช้ ง าน ได้ แ ก่ Lack of knowledge (ขาดความรู้ ) , Lack of commitment(ขาดความใส่ ใ จ),
Human error(ความผิดพลาดโดยตัวบุคคล)
ภัยคุกคาม 3 ลาดับแรกของระบบสารสนเทศ คือ
1) ใการโจมตีด้วยโปรแกรมไม่พึงประสงค์ (Malicious Code)
2) การหลอกลวงออนไลน์ (Fraud)
3) การพยายามบุกรุกเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น (Intrusion)
ความมั่นคงปลอดภัย (Security) คือ สถานะที่มีความปลอดภัย ไร้กังวล อยู่ในสถานะที่ไ ม่มี
อันตรายและได้รับการป้องกันจากภัยอันตรายทั้งที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือบังเอิญ
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (Information Security) คือผลที่เกิดขึ้นจาการใช้
ระบบของนโยบายและ/ หรือ ระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบ ควบคุม และป้องกันการเปิดเผย
ข้อมูล (ที่ได้รับคาสั่งให้มีการป้องกัน) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ภั ย คุ ก คาม (Threat) คื อ วั ต ถุ สิ่ ง ของ ตั ว บุ ค คล หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ เป็ น ตัว แทนของการกระทา
อันตรายต่อทรัพย์สินขององค์กร หรือสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดเสียหายต่อคุณสมบัติของข้อมูลด้านใดด้านหนึ่ง
หรื อ มากกว่ า หนึ่ ง ด้ า น (ความลั บ (Confidentiality), ความสมบู ร ณ์ (Integrity), ความพร้ อ มใช้
(Availability)) ซึ่งประเภทของภัยคุกคาม ได้แก่ ภัยคุกคามที่ถูกทาให้เกิดขึ้นโดยเจตนา ภัยคุกคามที่ถูก
ทาให้เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา ภัยคุกคามที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยคุกคามที่เกิดจากผู้ใช้ในองค์กรเอง
Chiwitlaeathek (2563) ได้นาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ดังนี้ องค์ประกอบของความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information System Security) คือ
การป้องกันข้อมูลสารสนเทศรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบและฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการ
จัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศนั้นให้รอดพ้นจากอันตรายอยู่ในสถานะที่มีความปลอดภัยไร้ความ
กังวลและความกลัว
จ า ก ที่ NSTISSC (Nation Security Telecommunications and Information Systems
Security) หรื อ คณะกรรมการด้า นความมั่ นคงด้ านโทรคมนาคมและระบบสารสนเทศแห่ ง ชาติของ
สหรัฐอเมริกา ได้กาหนดแนวคิดความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมา ต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานการประเมิน
ความมั่น คงของระบบสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับ กล่ าวว่า สิ่ งส าคัญในการดาเนินงานความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศนั้น มีสิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นหลักได้แก่ความลับ (Confidentiality) ความคงสภาพ
(Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงนโยบายการปฏิบัติงาน การ
ให้การศึกษา และเทคโนโลยีที่จะนามาใช้เป็นกลไกควบคุมและป้องกันที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศด้วย โดยในที่นี้จะกล่าวถึงสิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นหลักก่อน
1) ความลับ (Confidentiality)
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เนื่องจากข้อมูลบางอย่างมีความสาคัญจาเป็นต้องเก็บเป็นความลับ หากถูกเปิดเผยอาจมีผลเสีย
หรือเป็นอันตราย เช่น ข้อมูลทางการทหาร ข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น การรักษาความลับเป็นการรับประกัน
ว่าผู้มีสิทธิ์และได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ องค์กรต้องมีมาตรการป้องกันการเข้าถึง
สารสนเทศที่เป็นความลับ เช่น การจัดประเภทของสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัยในกับแหล่ ง
จัดเก็บข้อมูล กาหนดนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยและนาไปใช้ ให้การศึกษาแก่ทีมงานความมั่นคง
ปลอดภัยและผู้ใช้กลไกหลักที่ใช้ในการรักษาความลับ
2) ความคงสภาพ (Integrity)
ความคงสภาพ คือ ความครบถ้วน ถูกต้อง และไม่มีสิ่งแปลกปลอม สารสนเทศจะขาดความคง
สภาพเมื่อสารสนเทศนั้นถูกเปลี่ยนแปลงหรือปลอมปนด้วยสารสนเทศอื่น ถูกทาให้เสียหาย ถูกทาลาย
หรือถูกระทาในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อได้ของข้อมูลหรือแหล่งที่มา ผู้รับผิดชอบจึงต้อง
ปกป้องข้อมูลให้คงสภาพเดิม ไม่ถูกดัดแปลงแก้ไขโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตกลไกหลักที่ใช้ในการรักษาความ
คงสภาพ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การป้องกัน (Prevention) และการตรวจสอบ (Detection) และ
ความพร้อมใช้ (Availability)
2.1) การป้องกัน (Prevention) เป็นการป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดย
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนอกเหนือขอบเขตของผู้ได้รับอนุญาต ซึ่ง
อาจใช้การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) และการควบคุมการเข้าถึง (Access Control) ในประเด็นแรก
และใช้การตรวจสอบสิทธิ์ (Authorization) ในประเด็นหลัง
2.2) การตรวจสอบ (Detection) เพื่อดูว่าข้อมูลยังคงมีความน่าเชื่อถือได้อยู่หรือไม่ ซึ่ง
สามารถตรวจเช็ควิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากบันทึกการใช้งาน (Log File)
2.3) ความพร้ อมใช้ (Availability) ความพร้อมใช้ หมายถึง ความสามารถในการใช้
ข้อมูลหรือทรัพยากรเมื่อต้องการ สารสนเทศจะถูกเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่างราบรื่น โดยผู้ใช้หรือ
ระบบอื่นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากเป็นผู้ใช้หรือระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต การเข้าถึงหรือเรียกใช้งานจะถูก
ขั ด ขวางและล้ ม เหลวในที่ สุ ด ความพร้ อ มใช้ ง านจั ด เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของความมั่ น คง ความน่ า เชื่ อ ถื อ
(Reliability) ของระบบ ระบบอาจถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดีที่พยายามทาให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้
แนวทางการป้องกัน เช่น การทาโหลดบาลานซ์ซิง (Load Balancing) เพื่อกระจายงานให้กับเครื่องแม่
ข่ายหลายเครื่อง หรือการทาระบบสารอง (Backup System) เพื่อให้สามารถกู้คืนข้อ มูลได้หากข้อมูล
เสียหายหากข้อมูลหรือสารสนเทศขาดคุณสมบัติด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน จากทั้ง 3 คุณสมบัติ
ได้แก่ความลับ ความคงสภาพ และความพร้อมใช้ จะถือว่าข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นไม่มีความปลอดภัย
กัตตกมล พิศแลงาม (2563) กล่าวว่า มีภัยมากมายสามารถเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศ ภัย
เหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหาย และสูญเสียต่อธุรกิจเป็นจานวนมาก โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งภัยที่เกิด
ขึ้นกับระบบสารสนเทศออกเป็น 2 ประเภท คือ ภัยภิบัติ และความไม่ปลอดภัยของระบบ
1) ภัยภิบัติ หรือภัยธรรมชาติ คือภัยที่ เกิดขึ้นได้บ่อยๆ โดยมิได้ตั้งใจ หรือโดยธรรมชาติ ได้แก่
ไฟฟ้าดับ ระบบล้มเหลว เป็นต้น
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1.1) ความล้มเหลวของระบบ คือ ความขัดข้องหรือการใช้งานไม่ได้ของระบบ ที่เกิดขึ้น
ได้โดยทั่วไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายของอุปกรณ์ ความไม่สะดวกในการทางาน
1.2) ภัยที่เกิดจากกระแสไฟฟ้า ได้แก่ ไฟดับ ไฟตก ไฟเกิน เป็นต้น
1.3) การรบกวนสัญญาณ โดยปกติการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายทั้งมีสายและไร้สาย
อาจต้องผ่านสื่อที่มีสนามแม่เหล็กรบกวนสัญญาณ
1.4 ภัยที่เกิดจากการทาลายทางกายภาพโดยตรง ได้แก่ น้าท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว
เป็นต้น
2) ความไม่ปลอดภัยของระบบ และการบุกรุก ขโมย ทาลายข้อมูล หมายถึงการมีผู้เข้ามาใน
ระบบและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ (2553) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีองค์ประกอบ
ของความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ประกอบด้วย
1) ความลับ (Confidentiality) – เป็นการทาให้มั่นใจว่ามีเฉพาะผู้มีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตเท่านั้น
ที่สามารถเข้าถึงได้
2) ความถูกต้องสมบูรณ์(Integrity) – ข้อมูลที่ปกป้องนั้น ต้องมีความถูกต้องสมบูรณ์ ต้องมีกลไก
ในการตรวจสอบสิทธิ์ การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล
3) ความพร้อมใช้งาน (Availability) – ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์
เข้าถึงระบบได้เมื่อต้องการ
โดยสิ่งที่ต้องคานึงถึงในการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ คือ
1) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศต้องป้องกัน (สม่าเสมอ) ทุก
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่
Hardware – อุปกรณ์
Software – โปรแกรมประยุกต์, ระบบ, OS, DB, Application
Data – ข้อมูลดิบ, Information, Knowledge
People (User) – คน (Personnel)
Business Process – กระบวนการทางาน(Process, Procedure)
2) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศป้องกันตามมูลค่า คุ้มครอง
ข้อมูลตามมูลค่า (มูลค่า – การลงทุนป้องกัน, มูลค่าความเสียหายถ้าไม่ป้องกัน) จัดเกรดข้อมูลว่าอันไหน
สาคัญ เพื่อจะได้วางระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม
3) การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศ ไม่มีระบบที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีระบบที่ใช้ได้ตลอดไป จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
และสถานการณ์
4) การรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศ เป็นกระบวนการที่ต้องทาต่อเนื่องตลอดไปในรูปของการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ให้ทันต่อภัย
คุกคาม โดยใช้กระบวนการ PDCA โดยที่ PDCA คือ กระบวนการของการทา P (Plan คือ วางแผน), D
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(Do คือ ดาเนินการตามแผน), C (Check หรือ ตรวจสอบสอบทานการดาเนินงานตามแผน), A (Act หรือ
เมื่อพบข้อผิดพลาดมีการสั่งการหรือหาแนวทางในการดาเนินการแก้ไข)
5) ผู้ที่จะเข้ามาโจมตีระบบสารสนเทศ จะเลือกเข้ามาในทิศทางที่ผู้ดูแลคาดไม่ถึงเสมอ
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บทที่ 4
เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานการบารุงรักษาเครื่องมือวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์พันธุศาสตร์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.4 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
4.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 บุคลากรมีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานในประเด็นดังนี้ คือ
1) มีการวางแผนงาน กาหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2) มีการทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
3) มีการกากับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4) มีการนาผลการประเมินพัฒนางาน ตนเอง และหน่วยงาน
5) พัฒนาแผนการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและการบริการที่ดี
มาตรฐานที่ 2 บุคลากรมีความสามารถด้านการปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ
1) มีจานวนผลงาน และดัชนีชี้วัดให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ผลงานที่ปฏิบัติมีความประณีต เรียบร้อยและรวดเร็วและสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้รับบริการได้เรียนรู้วิธีการ
ปฏิบัติงานและสามารถแก้ปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้
3) ผลงานตอบตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย
4) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการเพิ่มมากขึ้น และสร้างขวัญและ
กาลังใจเพื่อให้บุคลากรเกิดความผาสุกในองค์กร
มาตรฐานที่ 3 บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการให้บริการ ดังนี้คือ
1) เป็นผู้มีจิตสานึกในการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยยึดผู้รับบริการเป็นสาคัญ
ได้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกคณะและมหาวิทยาลัย
2) มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อุทิศเวลาให้แก่ราชการและให้บริการต่อผู้มา
รับบริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง งานมีประสิทธิภาพ
3) มีความเอื้ออาทร และเอาใจใส่ต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาคกัน ให้เกียรติ
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และเคารพสิทธิและเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ของผู้รับบริการ
มีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ดี
4) การเตรียมความพร้อมของระบบงานเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานที่ 4 บุคลากรมีความชานาญ และสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดังนี้คือ
1) ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
2) พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้น
3) ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
4) รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง
5) รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวกับงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบ ารุ งรั ก ษา Server ฉบั บ นี้ เป็ น การด าเนิ น งานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง การบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการ ( ) และตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือ
การใช้งานของบริษัทตัวแทนจาหน่ายของ Server และเครื่องสารองไฟ เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชะลอการเสื่อมสภาพของ Server ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณใน
การซ่อมแซม โดย Server แต่ละเครื่อง
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ภาระงานที่ผู้เขียนคู่มือรับผิดชอบในการบารุงรักษา Server ในคณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีทั้งการ
ตรวจสอบบารุงรักษา และรายงานสรุปผลของการบารุงรักษาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เพื่อนาเสนอแก่
ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาในการวางแผนที่สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร
จั ดการบริ ห ารที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยจ าแนกภาระงานที่ รับ ผิ ดชอบดั งกล่ าวออกเป็ น การบ ารุงรัก ษาด้ าน
ฮาร์ดแวร์ และการบารุงรักษาด้านซอฟท์แวร์ ดังนี้
1) การบารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์ มี 4 ขั้นตอน
2) การบารุงรักษาด้านซอฟท์แวร์ มี 3 ขั้นตอน
เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนที่การบารุงรักษา Server คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าใจได้ง่าย ผู้ เขี ย นขอน าเสนอขั้ น ตอนในการปฏิ บัติ งานด้ านการบริห ารจัด การทั่ วไปที่ เป็ นภาระงานที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้ง 2 กระบวนงาน(ภาระงาน) เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนงานการไหล
ของการปฏิบัติงาน (Flow Chart) และรูปแบบข้อความ (Wording) (รายละเอียดงาน) ตามรายละเอียด ดังนี้
โครงสร้างทางกายภาพของเครือข่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Server ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบได้ Server หลักจานวน 4 เครื่องได้แก่
1) Server ฐานข้อมูล e-Office ติดตั้งที่ห้องเก็บ Server ชั้น 2 อาคารมหิตลานุสรณ์ B
2) Server ฐานข้อมูลระบบพัสดุ ติดตั้งที่ห้องเก็บ Server ชั้น 2 อาคารมหิตลานุสรณ์ B
3) Server ฐานข้อมูลเวชระเบี ยน ติดตั้งที่ คลิ นิกทันตรังสี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา
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4) Server สารองข้อมูล (Backup) ติดตั้งที่คลินิกทันตรังสี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ
พระชนมพรรษา
Server ทุ ก เครื่ อ งมี ก ารกระจายต าแหน่ งตามลั ก ษณะการใช้ งาน ดั งแผนผั งในภาพที่ 13 โดย
Server ระบบเวชระเบียนนั้นจะถูกติดตั้งแยกไปยังห้องจัดเก็บ Server ณ คลินิกทันตรังสี อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นตาแหน่งที่ใกล้กับคลินิกทันตกรรมซึ่งมีการเชื่อมต่อสายสัญญาณ (LAN)
โดยตรงกับ เครื่องคอมพิว เตอร์ในการให้ บ ริการของคลิ นิกทันตกรรม เหตุผ ลเพื่อ รองรับปั ญ หาด้านระบบ
เครือข่ายการเชื่อมต่อระหว่างอาคารรวมถึงปัญหาระบบไฟฟ้า หากการเชื่อมต่อระหว่างอาคารมีความเสียหาย
หรือไฟฟ้าขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสารองจะจ่ายไฟเฉพาะในคลิกนิกทันตกรรมซึ่งจะทาให้ Server ระบบทันตกรรม
ยังใช้งานได้เพราะระบบเวชระเบียนจะต้องใช้งานได้ตลอดเวลาไม่สามารถหยุดให้บริการได้
Rack E

Rack F

Backup Server

OPD

Rack D

Rack C

6

Fiber Optic
Rack A

Rack B
E-Office

B
A

ภาพที่ 13 ผังการเชื่อมต่อเครือข่ายคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพที่ 14 ตู้ Rack Server ที่ติดตั้ง ณ คลินิกทันตรังสี และอาคารมหิตลานุสรณ์
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1. การบารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์
เป็นการบารุงรักษาทางภายภาพภายนอกของเครื่อง Server เครื่องสารองไฟ และตู้ Rack มีขั้นตอน
ดังตารางที่ 4
ระยะ

ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

เวลา

เอกสารอ้างอิง

Start

ทาความสะอาด
ภายนอก

10 นาที

เครื่อง Server เครื่องสารองไฟ และตู้
rack

ตรวจสอบระบบพัดลม
และช่องระบายอากาศของ
อุปกรณ์

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศและพัดลม
1 นาที

พัดลมชารุด
หรือไม่

Yes

- เช็ดทาความสะอาดพื้นผิวภายนอก

ของเครื่อง Server เครื่องสารองไฟ และตู้
rack

No

ตรวจสอบประสิท ธิภาพ
ของเครื่องสารองไฟ(UPS)

Yes

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือ่ ง
10 นาที

ว่าปกติหรือไม่

ค่าที่อ ่าน
ผิดปกติหรือไม่

1 นาที

แจ้งซ่อ มผ่าน
ระบบ DentMIS

สารองไฟ และสภาพของปลั๊กไฟทีใ่ ช้งาน

- แจ้งหน่วยพัสดุ(ผ่านหัวหน้างาน)ทาง
ระบบ Dent MIS เพื่อส่งซ่อมบริษทั

No

ภายนอก

ตรวจสอบอุณ หภูมิ
และความชื้นของห้อ ง

- อ่านค่าอุณหภูมิความชื้นในห้องที่ติดตั้ง
Yes

แจ้งหน่วยซ่อมบารุง

5 นาที

Rack Server

1 นาที

- แจ้งหน่วยซ่อมบารุงและทาบันทึกผ่าน

ค่าที่อ ่าน
ผิดปกติหรือไม่
No

บันทึกการ
บารุงรักษา

ระบบ e-office
- บันทึกรายละเอียดการผลการ
บารุงรักษา

End

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการตรวจสอบระบบระบายอากาศเครื่อง Server และเครื่องสารองไฟ
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บันทึกการ
บารุงรักษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบารุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เครื่อง Server
เครื่อง Server เป็นคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงจึงมีโอกาสสูงที่จะมีฝุ่นเข้าไปเกาะ
ตามบริเวณภายในเครื่อง โดยเฉพาะตามช่องพัดลมระบายอากาศและครีบระบายความร้อนภายในเครื่อง ซึ่ง
ทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียหายจากความร้อน เนื่องจากฝุ่นที่หนาเกินไปจะทาให้ช่องระบายอากาศของพัด
ลมอุดตัน ทาให้ไม่สามารถเป่าความร้อนออกจากเครื่อง Server ได้ทาให้เกิดความร้อนสะสม ที่สาคัญที่สุดคือ
ฝุ่นที่เกาะตามครีบระบายความร้อนของ CPU ที่จะสร้างความร้อนสะสมสูงมากเนื่องจากฝุ่นจะกั้นความร้อน
จากครีบระบายความร้อนไม่ให้สัมผัสกับอากาศทาให้ไม่มีการถ่ายเทความร้อนออกจาก CPU ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 15

ภาพที่ 15 ตัวอย่างคราบฝุ่นที่เกาะแผงระบายความร้อน CPU มากเกินไป
หากมี ฝุ่ น อุด ตั น พั ด ลมระบายความร้อ นรวมด้ ว ยแล้ ว มีโอกาสที่ CPU และแผงวงจรต่ างๆจะ
เสี ยหายเพราะความร้อนสะสม การเป่ าฝุ่ น จึงเป็น ขั้นตอนการบารุงรักษาที่ ส าคัญ จึงต้องมี ตารางเวลาที่
แน่นอนและสม่าเสมอในการบารุงรักษา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กาหนดเวลาที่เหมาะสมในการทาความสะอาด ควรจะทาก่อนหรือหลังเวลาทาการของคณะฯ
เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ที่ใช้งานฐานข้อมูลของ Server
2. ทาการปิดเครื่อง Server และถอดสายไฟทั้งหมดออกจากเครื่อง
3. ขนย้ายเครื่องออกไปในที่โล่งและห่างไกลจากสถานที่ห้ามใช้เสียงเนื่องจากเครื่องเป่าฝุ่นมีเสียง
ค่อนข้างดังและฝุ่นจะกระจายเป็นบริเวณกว้างอาจเป็นการรบกวนผู้อื่นได้
4. ทาการเปิดฝาเครื่อง Server ตามวิธีดังนี้
1)
วาง Server ในแนวราบกับพื้น
2)
กดปุ่มล็อคฝาบน โดยต้องกดทั้งสองปุ่มซ้ายและขวา ดังภาพที่ 16
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3

ื่
2

2

ภาพที่ 16 กดปุ่มด้านบน Server ทั้งสองข้าง
3) เลื่อนฝาปิดด้านบนของ Server ไปด้านหลัง ฝาปิดจะสามารถถอดออกได้

ภาพที่ 17 เปิดเพดานเครื่อง Server ขึ้นด้านบน
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4) เมื่อเปิดฝาเพดานเครื่อง Server แล้วให้ตรวจสอบปริมาณของฝุ่นที่จับด้านในว่ามีมากเกินไป
หรือไม่ โดยปกติควรเป่าทาความสะอาดตามกาหนดไม่ว่าจะมีฝุ่นน้อยหรือมาก
5) ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากกันฝุ่นเพื่อป้องกันอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ สายรัดข้อมือ
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อาจมีแว่นป้องกันดวงตา ที่อุดหูป้องกันเสียง และถุงมือเพิ่มเติม

ภาพที่ 18 ตัวอย่างเครื่องเป่าลม หน้ากากอนามัย แว่นป้องกันดวงตา จุกอุดหู และสายรัดข้อมือป้องกัน
ไฟฟ้าสถิตย์

6) เสียบปลั๊กเครื่องเป่าลม เปิดสวิทซ์ แล้วนาไปเป่าฝุ่นเครื่อง Server โดยยื่นปลายเครื่องเป่าลม
ไปตามบริเวณต่างๆภายในเครื่อง Server โดยเฉพาะตามครีบระบายความร้อน ดังภาพที่

ภาพที่19 แสดงการเป่าฝุ่นด้วยเครื่องเป่าลม
7) ไม่ควรเปิดสวิทซ์เครื่องเป่าลมนานเกินไป ควรเปิดสวิทซ์เป่าลมต่อเนื่องไม่เกิน 2 นาทีเพื่อป้องกัน
มอเตอร์เครื่องเป่าลมไหม้ เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กาลังไฟสูง

40

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ Ablerex GR2000
การบารุงรักษา
ลาดับที่ รายละเอียดการทางาน
ภาพประกอบการทางาน
1
สวมอุป กรณ์ ป้ องกัน ส่ ว นบุ ค คล (Personal protective
equipment) ประกอบด้ วย สายรัด ข้อมือป้ องกันไฟฟ้ า
สถิตย์ ถุงมือ และแว่นตานิรภัย

2

Shutdown เครื่อง Server และปิดเครื่องสารองไฟ

3

เช็ดทาความสะอาดภายนอกเครื่องโดยเฉพาะบริเวณที่มี
ช่องระบายความร้อนของตัวเครื่องเพื่อไม่ให้มีฝุ่นละออง
อุดตันช่องระบายความร้อน

4

ตรวจสอบสถานะของการสารองไฟซึ่งไม่ควารต่ากว่า 50
% ในสถานะปกติ หรือไม่ควรต่ากว่า 85% ในสถานะ
ปกตินอกเวลาทางาน (ในกรณีเครื่องสารองไฟ 1 เครื่อง
ต่อกับServer 1 เครื่อง )

ตารางที่ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ Ablerex GR2000
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2 การบารุงรักษาด้าน Software เป็นการตรวจสอบในเชิงระบบของระบบปฏิบัติการใน Server และ
Software ต่างๆภายในเครื่อง
ระยะ

ผังกระบวนงาน

รายละเอียด

เวลา

เอกสารอ้าง
อิง

Start

- ตรวจสอบสถานะระบบปฏิบตั ิการว่ามี
ตรวจสอบการ
update ของ
ระบบปฏิบัติก าร

ระบบ update
หรือไม่

1 นาที

No

ทาการ update
ระบบปฏิบัติก าร

10 นาที

Yes

- ตรวจสอบสถานะระบบปฏิบตั ิการว่า

ตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยของ
ระบบปฏิบัติก าร

ระบบมีค วาม
ปลอดภัยหรือไม่

การ update เป็นปัจจุบันหรือไม่

5 นาที

No

ทาการแก้ไขระบบ
ความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยพื้นฐานยังทางานปกติ
หรือไม่

10 นาที

Yes

1 นาที

ตรวจสอบระบบ
การสารองข้อมูล
ของ Server

มีการส ารองข้อมูล
ตามกาหนดหรือไม่
Yes

- ตรวจสอบเครื่อง Server ว่าได้ทาการ
สารองข้อมูลตามกาหนดหรือไม่

No

10 นาที
ทาการสารองช้อมูล

บันทึกการ
บารุงรักษา

1 นาที

Start

ตารางที่ 6 ขั้นตอนการบารุงรักษาทาง Software
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- บันทึกรายละเอียดการผลการบารุงรักษา

บันทึกการ
บารุงรักษา

ขั้นตอนการตวจสอบความทันสมัยของซอฟท์แวร์ (Software Update)
Server ในคณะทั น ตแพทยศาสตร์ ทั้ ง หมดใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก าร Windows Server 2016 มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง จึงมีบริการปรับปรุงความทันสมัยของซอฟท์แวร์จากบริษัท Microsoft ผ่านทางระบบออนไลน์
อยู่ เสมอเพื่อปรับ ปรุง Windows ให้ มีความปลอดภัยและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับโปรแกรมรุ่นใหม่ใน
อนาคต และสามารถป้องกันการเจาะข้อมูล (Hack/Virus/Malware/Spyware/Ransomware)
1) คลิกปุ่ม Comand มุมซ้ายล่างของจอ พิมพ์คาสั่งว่า Windows update แล้วกด Enter ดัง
ภาพที่ 20 -21

ภาพที่ 20 ตาแหน่งปุ่ม Comand

ภาพที่ 21 พิมพ์คาสั่งว่า Windows update
2) หาก Windows มีความทันสมัย ได้รับการ Update ล่าสุดแล้วจะปรากกฏหน้าจอดังภาพที่
22 และเป็นการจบขั้นตอนการตรวจสอบ Update
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3) แต่หาก Windows ยังไม่ได้รับการ Update อย่างถูกต้องจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 23 ซึ่ง
ผู้ดูแลระบบจะต้องแก้ไขด้วยการ คลิกปุ่ม Check for upate

ภาพที่ 22 แสดงสถานะที่ระบบ Update ทางานตามปกติ

ภาพที่ 23 แสดงสถานะที่ระบบ Update ผิดปกติ
4) หลังจากคลิกปุ่ม Check for update แล้ว Window จะทาการ Update โดยจะมีแถบสีเขียว
แสดงสถานะดังภาพที่ 24 เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 25 หลังจากนั้นให้
คลิก Install updates
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างสถานะการ update ที่ทางานตามปกติผ่านเครือข่าย

ภาพที่ 25 ตัวอย่างรายการ update ที่ตรวจพบว่ายังรอดาเนินการ
การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของ Server
ระบบรักษาความปลอดภัยของ Server ณ ที่นี้ได้แก่ Firewall ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัย
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจาก
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน Firewall มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็น Hardware
และ Software เปรียบเทียบได้กั บการสร้างกาแพงให้กับเครื่อง Server และเหลือประตูทางเข้า ออกไว้เป็น
ทางผ่านของข้อมูลต่างๆจากเครือข่ายอื่น และจะมียามคอยรักษาการณ์อยู่คอยทาหน้าที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อ
ต่างๆให้เป็นไปตามกฏ ซึ่ง Firewall จะเป็นตัวกรองข้อมูลว่า ข้อมูลชนิดนี้คือ ใคร (Source) ตัวข้อมูลต้องการ
จะไปที่ไหน (Destination) และข้อมูลชิ้น นี้จะบริการอะไรหรือทาอะไร (Service/Port) ถ้ารู้สึกว่าข้อมูลไม่
ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงที่จะมาทาความเสียหาย Firewall ก็จะทาหน้าที่กันไม่ให้ข้อมูลเข้าไปได้
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Server ในคณะทัน ตแพทยศาสตร์ทุก เครื่องมีระบบ Firewall ประเภท Software ที่ติดตั้งใน
ระบบปฏิบัติการโดยจะถูกตั้งค่าเปิดใช้งานตลอดเวลา ยกเว้นมีการทดสอบระบบหรือ ติดตั้งโปรแกรมต่างๆจึง
จะมีการปิด Firewall ชั่วคราว ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบอยู่เสมอว่าหลังการทดสอบระบบต่างๆเสร็จแล้ว
Firewall ใน Server นั้นเปิดใช้งานอยู่ในสถานการณ์ปกติหรือไม่
1) คลิกปุ่ม Command มุมซ้ายล่างของจอ

ภาพที่ 26 แสดงตาแหน่งของปุ่ม command
2) พิมพ์คาสั่งว่า Windows firewall แล้วกด Enter

ภาพที่ 27 แสดงตาแหน่งการป้อนข้อมูล Windows firewall
3) เมื่อปรากฏหน้าจอ Windows firewall ผู้ดูแลระบบต้องตรวจสอบทุกหั วข้อ ได้แก่ Private
Network และ Public Network ให้มีสถานะเปิด(ไอคอนเป็นสีเขียว) ในดังภาพที่ 28
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ภาพที่ 28 สถานะ Firewall ของ Server ที่ถูกเปิดใช้งานตามปกติ
4) แต่ถ้าหาก Windows firewall มีไอคอนสีแดง แสดงว่า Windows Firewall มีปัญหาหรือถูก
ปิ ด ไว้ อาจด้ ว ยโปรแกรมบางอย่ างสร้างปั ญ หาในระบบ หรือ จากการที่ เจ้าหน้ าที่ เคยปิ ด
firewall เพื่อทาการตรวจสอบระบบแล้วมิได้เปิดกลับคืนหลังจากทดสอบระบบ ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 29

ภาพที่ 29 สถานะ Firewall ของ Server ที่ถูกปิดใช้งาน
5) วิธีแก้ไขกรณี Firewall ถูกปิดการใช้งาน
คลิกที่เมนู Turn windows Firewall on or off. จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 30
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ภาพที่ 30 แสดงหน้าการเลือกเมนูควบคุม Firewall
6) คลิกเลือก Turn on Windows Firewall ของทุกข้อ และคลิก OK จะทาให้ Firewall
ของเครื่อง Server ทางานเป็นปกติ ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 31 แสดงตัวเลือกในการเลือกเปิด Firewall
การตรวจสอบระบบสารองข้อมูล
การตรวจสอบระบบสารองข้อมูล จะปฏิบัติบน Backup Server เท่านั้น ซึ่งมี 3 กระบวนงานย่อย
ได้แก่
1) การสารองข้อมูลอัตโนมัติ
เป็ น การสารองข้อมูล ตามเวลาที่ กาหนดไว้ล่ วงหน้าและมีการกระทาซ้าโดยอัตโนมัติ โดยปกติ
Server ในคณะจะมีการตั้งเวลาให้สารองข้อมูลวันละ 1 ครั้งเพื่อมิให้เป็นการรบกวนระบบในเครื่อง Server
มากเกินไปเพราะการสารองข้อมูลแต่ละครั้งมีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเครื่อง Server เป็นปริมาณมาก ทาให้
เครื่อง Server ทางานช้าลงและอาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ Server
2) การดาเนินการสารองข้อมูลด้วยตนเอง
เป็นการสารองข้อมูลตามคาสั่งของผู้ดูและระบบในเวลาใดก็ได้ที่ต้องการ มักจะทาในกรณี
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ก่อนที่จะมีการทดลองหรือติดตั้งระบบใหม่ในเครื่อง Server เพื่อให้สามารถกู้ข้อมูลที่มีความทันสมัยใกล้เคียง
ปัจจุบันได้มากที่สุดในกรณีระบบเกิดความผิดพลาด
3) การสร้างกาหนดการสารองข้อมูลขึ้นมาใหม่
เมื่อมีการติดตั้งระบบใหม่ขึ้นมา หรือมีการเพิ่ม Server เครื่องใหม่เข้ามาในระบบ จาเป็นจะต้องทา
การสร้างงานสารองข้อมูลขึ้นมาใหม่สาหรับ Server ดังกล่าวโดยเฉพาะ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบระบบสารองข้อมูล
1) คลิกปุ่ม Comand
มุมซ้ายล่างของจอดังภาพที 26
2) พิมพ์คาสั่งว่า Handy Backup แล้วกด Enter

ภาพที่ 32 ตาแหน่งในการป้อนคาสั่ง Handy Backup
3) เมื่อโปรแกรม Handy Backup ปรากฏขึ้นมาจะพบกับหน้าจอแรกที่จะมีการแสดงสถานะการ
สารองข้อมูลที่กาหนดไว้ดังภาพที่ 33
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ภาพที่ 33 ตัวอย่างสถานะการสารองข้อมูล
หากงานสารองข้อมูลที่กาหนดไว้ทางานครั้งล่าสุดอย่างปกติ ไอคอนจะเป็นรูปเครื่องหมายถูกสี
เขียว ( ) แต่ถ้าหากการสารองข้อมูลครั้งล่าสุดมีปัญหาไอคอนจะมีเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดงกากับไว้ ( )
จากตัวอย่างภาพที่ 33 จะเห็นว่ามีงานสารองข้อมูลทั้งหมด 3 งาน โดยงานแรกกาลังดาเนินการ
งานที่ 2 ไม่สามารถสารองข้อมูลได้เนื่องจากกระบวนการเสร็จสิ้นแต่มีการสารองข้อมูลเป็น 0% แสดงว่ามี
ความผิดพลาดจากการสารองข้อมูลซึ่งโปรแกรมจะแสดงไอคอนเป็นสีแดง ส่วนงานที่ 3 ดาเนินการสาเร็จ
เรียบร้อย ดังนั้นในตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าผู้ ดูแลระบบต้องคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของงานสารองข้อมูลที่ 3
ว่าเกิดความผิดพลาดจากเหตุใด
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ภาพที่ 34 แสดงรายละเอียดของงานสารองข้อมูลที่มีปัญหา
ตัวอย่ างในภาพที่ 34 เมื่อคลิ กชื่องานส ารองข้อมู ล ที่มีปั ญ หา จะมีรายงานเหตุการณ์ ที่เกิด ขึ้น
ตามล าดั บ เวลาของงานดั งกล่ าวแสดงในหน้ า จอด้ า นล่ าง จากภาพจะเห็ น ว่า โปรแกรมไม่ ส ามารถอ่ า น
directory (folder)จากข้ อ มู ต้ น ฉบั บ ได้ ในบรรทั ด สี แ ดงที่ แ สดงผลว่ า Error > 12:35:50 Can’t get
directory listing ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสาเหตุนี้มักจะเกิดจากระบบเครือข่ายช้ามากหรือขาดการเชื่อมต่อ จึงเป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่ต้องตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ 35 แสดงการสั่งโปรแกรม Handy Backup ทาการสารองข้อมูลนอกเหนือจากตารางเวลาที่กาหนดไว้
เมื่อผู้ดูแลระบบทาการตรวจสอบแก้ไขระบบเครือข่ายแล้ว แต่งานสารองข้อมูลได้ผ่านเวลาที่
กาหนดให้สารองอัตโนมัติไปแล้ว แต่หากต้องการสารองข้อมูลให้ครบตามตารางเวลาก็สามารถสั่งให้โปรแกรม
Handy Backup ทาการสารองข้อมูลนอกเหนือจากตารางเวลาที่กาหนดไว้ได้ โดยการคลิกขวาที่ชื่อของงาน
สารองข้อมูลแล้วเลือกคาสั่ง Execute หลังจากนั้นโปรแกรมจะทาการสารองข้อมูลตามปกติ
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คลิกขวา

ภาพที่ 36 แสดงตาแหน่งที่คลิกสั่งให้สารองข้อมูล
กรณีต้องการสร้างงานสารองข้อมูลเพิ่มเติม อาจด้วยสาเหตุว่ามีการติดตั้งระบบเพิ่มเติม หรือมี
การเพิ่มเติม Server ใหม่ สามารถทาได้ดังนี้
วิธีการตั้งเวลาสารองข้อมูลอัตโนมัติในโปรแกรม Handy Backup
1) Click ที่แถบเมนู File แล้วเลือก New Task

ภาพที่ 37 แสดงหน้าจอเลือกจากFile และ New Task จากนั้นเลือก Backupเมนู New Task
จากภาพที่ 37 ให้เลือกคลิกเลือกที่ช่อง Backup แล้วจะเข้าสู่หน้าจอดังภาพที่ 38
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ภาพที่ 38 แสดงหน้าจอสาหรับเลือกชุดข้อมูลต้นทางที่จะทาการสารองข้อมูล
3) เมื่อเข้าสู่หน้าจอสาหรับเลือกชุดข้อมูลต้นทางที่จะทาการสารองข้อมูลดังภาพที่ 38 เพื่อให้ผู้ดูแล
ระบบเลือก Folder หรือ File ที่ต้องการ
ในกรณีของระบบฐานข้อมูลของคณะทันตแพทยศาสตร์จะเก็บข้อมูลสารองไว้ใน Server ที่อยู่ต่าง
เครื่องและต่างสถานที่เพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ดังนั้น ให้เลือกใช้บริการส่งไฟล์ผ่านระบบเครือข่าย
(FTP) เพื่อส่งไฟล์ข้ามเครือข่าย แล้วเลือก create a connection แล้วป้อนรายละเอียดโดยแต่ละ Server
จะมีการตั้งค่า Folder และ File ดังต่อไปนี้ โดยในช่อง Server ให้ใส่ค่า ip address ดังนี้
3.1) ระบบ e-Office ค่า ip address คือ 202.28.92.43 user backup password Dtplan123
3.2) ระบบเวชระเบียน ค่า ip address คือ 10.146.3.250 user backup password Dtplan123
3.3) ระบบพัสดุ ค่า ip address คือ 10.146.20.12 user backup password Dtplan123
เมื่อป้อนข้อมูลต้นทางข้อมูล แล้วคลิกให้เกิดแถบเลือกแล้วคลิกที่ปุ่ม Add จากนั้น Folder หรือ
ไฟล์ ที่เลือกจะไปปรากฏในช่องด้านซ้าย ซึ่งในแต่ละงาน (Task) จะสามารถเลือก Folder หรือ File ได้หลาย
รายการไม่จากัด ให้ทาการเลือก Folder และ File ทุกรายการที่ปรากฏใน Server ต้นทางแล้วคลิก Add ให้
อยู่ในรายการด้านขวา วนซ้าไปเรื่อยๆ เมื่อเลือก Folder หรือ File จนครบตามที่ต้องการแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK
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ภาพที่ 39 แสดงหน้าจอ Folder ปลายทางที่ใช้จัดเก็บสารองข้อมูล
4) เมื่อเข้าสู่หน้าจอสาหรับเลือก Folder จุดหมายปลายทางที่จะทาการสารองข้อมูลดัง ภาพที่ 39
เพื่ อให้ ผู้ ดู แลระบบเลื อก Folder ที่ ต้องการ หรือ สร้าง Folder ใหม่ด้ ว ยการคลิ ก ปุ่ ม Create
folder แล้ ว เลื อก Folder ที่ ส ร้าง เมื่อ เลื อกเสร็จแล้ ว คลิ ก Apply แล้ ว เลื อ กหน้าจอ Backup
Type

ภาพที่ 40 แสดงหน้าจอของลักษณะการสารองข้อมูลที่ต้องการ
5) เมื่อคลิกหน้ าจอ Backup Type แล้ วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอของลักษณะการสารองข้อมูล ที่
ต้องการดังภาพที่ 40 โดยมีตัวเลือกทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่
5.1) Full เป็นการสารองไฟล์ทั้งหมดทุกครั้ง
5.2) Incremental เป็นการสารองข้อมูลไฟล์ที่ปลายทางยังไม่มีเท่านั้น
5.3) Mixed incremental เป็นการสารอง แบบ Incremental สลับกับ Full
5.4) Differential เป็นการสารองข้อมูลเฉพาะ File ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเท่านั้น
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5.5) Mixed differential เป็นการสารองข้อมูลแบบ Differential สลับกับแบบ Full
6) เนื่ องจากระบบฐานข้อ มูล ใน Server ของคณะทั น ตแพทยศาสตร์มี 2 ระบบ ระบบแรกเป็ น
ฐานข้อมูล SQL ได้แก่ฐานข้อมูลเวชระเบียนและระบบเบิกจ่ายพัสดุ ดังนั้นการสารองข้อมูลจึงใช้
แบบ Full เพราะชุ ด ข้ อ มู ล มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ส่ ว นแบบที่ 2 เป็ น การเก็ บ ไฟล์
เอกสารอ้ า งอิ ง ได้ แ ก่ ร ะบบรั บ ส่ ง เอกสาร E-Office ดั ง นั้ น จึ ง ใช้ ก ารส ารองข้ อ มู ล แบบ
Incremental เพราะข้อมูลเดิมที่บันทึกแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ต้องคัดลอกไฟล์ทั้งหมด
ทุกครั้ง ทาให้ประหยัดเวลาและลดการประมวลผลของ Server โดยไม่จาเป็น เมื่อเลือกวิธีการ
สารองข้อมูลแล้วคลิก Applyแล้วคลิกไปที่หน้า Compress/Encrypt

ภาพที่ 41 แสดงเมนู Compress/Encrypt เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่สารองไว้
7) ในหน้ าจอตัว เลื อก Compress/Encrypt ส าหรับเข้ารหั ส ข้อมูล ที่ สารองไว้เพื่ อเพิ่มระดับ ความ
ปลอดภัยของการสารองข้อมูล โดยสามารถที่จะเลือกการบีบอัดข้อมูล (Compress the backup
data to save space) เพื่อให้ ข้อมูล สารองมีขนาดเล็ กประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ แต่จะใช้
เวลามากทั้งในขั้นตอนการสารองข้อมูลและขั้ นตอนการกู้คืนข้อมูล นอกจากนั้นยังมีตัวเลือกใน
การเข้ารหัสข้อมูล(Encrypt the backup data for security reasons)โดยการที่จะเข้าถึงข้อมูล
ต้องมีรหัสผ่านที่ผู้ดูแลระบบตั้งไว้อีกด้วย เมื่อเลือกได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ตัวเลือกใดเสร็จแล้วคลิก
Apply แล้วคลิกไปที่หน้าจอ Scheduling เพื่อกาหนดตารางเวลาในการสารองข้อมูล

ภาพที่ 42 แสดงหน้าจอกาหนดตารางเวลาสาหรับสารองข้อมูล
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8) เมื่อเข้าสู่ห น้าจอ Scheduling เพื่อกาหนดตารางเวลาสารองข้อมูลดังภาพที่ 42 แล้วจะ
พบว่าผู้ดูแลระบบสามารถเลือกความถี่ของการสารองข้อมูลได้ โดยการคลิกเลือก Enable scheduler แล้ว
เลือก เวลาของวันที่จะทาการสารองข้อมูล Repeat(ทาซ้า) แล้วคลิก OK โดยมีตัวเลือกกาหนดดังนี้
8.1) Every day ให้ทาซ้าการสารองข้อมูลตามเวลาที่กาหนดทุกวัน
8.2) On week days ทาซ้าตามเวลาที่กาหนด เฉพาะวันที่กาหนดในแต่ละสัปดาห์
8.3) On month days ทาซ้าตามเวลาที่กาหนด เฉพาะวันที่กาหนดในแต่ละเดือน
8.4) Custom period ทาการสารองข้อมูลตามที่ผู้ดูแลระบบกาหนดไว้

ภาพที่ 43 เมนูแสดงบริการเสริมของโปรแกรม Handy Backup
การบารุงรักษากรณีเครื่อง Server และอุปกรณ์ชารุด
ติดต่อประสานงานกับ บริ ษัท ไอทีคอนเนอร์ จากัด หมายเลขโทรศัพ ท์ 043-333595 เพื่ อติดต่ อ
ประสานงานนัดหมายวันเวลาดาเนินการตรวจเช็ค โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ถ้าเครื่องยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน ให้ผู้ปฏิบัติงานติดต่อกับบริษัทตัวแทนจาหน่ายโดยตรง
กรณี ที่ 2 ถ้าเครื่องหมดระยะเวลารับ ประกันไปแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินตามขั้นตอนการแจ้งซ่อมผ่าน
ระบบ Dent MIS
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2.2 การดาเนินการแจ้งซ่อมและจัดหาวัสดุสาหรับใช้ในการบารุงรักษา Server และเครื่องสารองไฟ
เวลา
(วัน)

แผนผังการปฏิบัติงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

รายละเอียด

เอกสารอ้าง
อิง

Start
ขออนุมัติผ่าน
Dent MIS

ผู้ดูแลระบบ

หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร์

ทบทวน

1

-ระบุคุณลักษณะของวัสดุ

-

1-2

-ทบทวนความจาเป็น

-

7

-อนุมัติตามแผนงาน

-

30

-จัดหาวัสดุตามคุณลักษณะ
เฉพาะของวัสดุ

-

7

-ดาเนินการบารุงรักษา/
ซ่อมแซม

-

No

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

อนุมัติ
Yes

หน่วยพัสดุ

ดาเนินการจัดหา
วัสดุ

ผู้ดูแลระบบ

ดาเนินการตาม
แผนงาน

ผู้ดูแลระบบ

บันทึกผลการ
บารุงรัก ษา/ซ่อม

1

-เก็บบันทึกข้อมูล

End

ตารางที่ 6 ขั้นตอนการแจ้งซ่อมและจัดหาวัสดุ เพื่อซ่อมบารุงเครื่อง Server
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บันทึกการ
บารุงรักษา

วิธีการแจ้งซ่อมเครื่องมือผ่านระบบบริหารงานพัสดุ DENTMIS
1) เข้าไปที่เว็บไซต์ https://dentist.kku.ac.th/home.php
2) คลิกที่เมนู ระบบบริหารงานพัสดุ

ภาพที่ 44 ระบบบริหารงานพัสดุ
3) ป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

ภาพที่ 45 การป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
4) คลิกที่เมนู แจ้งซ่อม/จ้างเหมาซ่อม/ซื้ออะไหล่ซ่อม

ภาพที่ 46 เมนูแจ้งซ่อม/จ้างเหมาซ่อม/ซื้ออะไหล่ซ่อม
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5) กรอกรายละเอียดของเครื่องมือที่ต้องการแจ้งซ่อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. เลือกประเภทของเครื่องครุภัณฑ์
2. ชื่อเครื่องมือที่ต้องการแจ้งซ่อม/หน่วย/จานวนเครื่อง
3. กดบันทึกข้อมูล

1

2

3

ภาพที่ 47 การป้อนรายละเอียดงานแจ้งซ่อม/จ้างเหมาซ่อม/ซื้ออะไหล่ซ่อม
4.
5.
6.
7.

หัวข้อ ส่งต่อไปยัง: พิมพ์ชื่อหัวหน้างานยุทธศาสตร์
หัวข้อ เพื่อ: ให้เลือกโปรดเห็นชอบ
ช่องข้อความ: ระบุชื่อเครื่องมือ หมายเลขครุภัณฑ์ เหตุผลที่ในการแจ้งซ่อม
ปุ่มแนบไฟล์ข้อมูล : คลิกเพื่อเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัติซ่อม เช่น ใบเสนอราคา
ค่าบริการซ่อมจากบริษัทที่รับผิดชอบ
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4
5

6
7
8

ภาพที่ 48 ตัวอย่างข้อความในการระบุรายละเอียดการแจ้งซ่อม
8. ตัวเลือกส่งต่อไปยัง : เลือกส่งต่อไปยังหัวหน้างานยุทธศาสตร์
9. เมือ่ ผ่านการอนุมัติแล้ว ดังรายงานสถานะขั้นตอนใน-ภาพที่ 49 จึงทาการติดต่อประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่พัสดุและตัวแทนจากบริษัท เพื่อนัดหมายเวลาเข้าทาการซ่อมแซม

ภาพที่ 49 ตัวอย่างสถานะของงานในการอนุมัติการส่งซ่อม
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4.3 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในการดูแล บารุงรักษา Server ของคณ ะทันตแพทยศาสตร์ ทั้ง
3 ภาระงาน โดยเริ่มตั้งแต่เตรียมการ ขั้นดาเนินการ และขั้นติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
4.3.1 ขั้นเตรียมการ
ภาระงานที่รับผิดชอบตามที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นภาระงานในการสนับสนุน และส่งเสริมการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และคณาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ดังนั้น ผู้เขียน
คู่มือการปฏิบัติงานในฐานะผู้ให้บริการจะต้องศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลรอบการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่าพบปัญหา
อุปสรรค อย่างไรบ้าง อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้มีการบารุงรักษาตามแผนงาน มีการชารุดเสียหายเป็นศูนย์หรือไม่
(Zero breakdown) มีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการบารุงรักษา Server หรือไม่ (Zero defect) แล้ว
นาข้อมูลเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติงาน หลักการปฏิบัติงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ ได้เตรียมการ ดังนี้
1) การวางแผนการปฏิบัติงาน หากพบว่าผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางไว้ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ต้องกาหนดวิธีการและรายละเอียดในการปฏิบัติการใหม่ เช่น ความถี่ในการ
บารุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และตัวชี้วัดใหม่ที่มีความเหมาะสม
2) การดาเนินตามแผนที่กาหนดไว้ ด้วยวิธีการจัดทาขั้นตอนการบารุงรักษา ความถี่ที่มีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบการปฏิบัติงาน
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ถ้าหากพบปัญหาอุปสรรคให้
รีบแก้ไขทันที เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน
4) การปรับ ปรุ งแผนงานบารุงรักษา เพื่ อวิเคราะห์ ห าสาเหตุที่ไม่เป็น ไปตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบใดบ้าง เช่นจากผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ วิธีการปฏิบัติงาน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในกระบวนการบารุงรักษา แล้วจึงกาหนดวิธีการแก้ไขต่อไป
4.3.2 ขั้นดาเนินการ
การปฏิบั ติงานและรับ ผิดชอบด้า นการดูแล บารุงรักษา Server ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานบารุงรักษาเพื่อลดความสูญเปล่าในการบารุงรักษาตามแนวทาง
Lean maintenance และมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน 4 มาตรฐานดั ง กล่ า ว เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ผลิ ต ภาพ
(Productivity) ของงาน
4.3.3 ขั้นติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจริง
ของผู้ปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน เพื่อนาผลการประเมินผลของผู้ปฏิบัติงานไปใช้ในวางแผนการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องหลักการปฏิบัติงานวงจรการบริหารงานคุณภาพ
4.4 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
การปฏิบั ติงานในการดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือวิจัยในห้ องปฏิบัติการวิจัยเซลล์พันธุศาสตร์ ต้องเป็น
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ ดีมี คุณ ธรรม จริย ธรรม ตามข้ อบั งคั บมหาวิท ยาลั ย ขอนแก่ น ว่าด้ ว ยจรรยาบรรณและการ
ดาเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 ดังนี้
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1.ประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรม
2.ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือตาแหน่งที่ดารงอยู่
3. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการทางาน เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เสมอภาค และปราศจากอคติ
5. ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติงานให้ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัย
6. ปฏิบัติงานโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
7. ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
อย่ างประหยัดคุ้ มค่าทั้งต้ องระมัดระวังมิให้ เกิดความเสี ยหายหรือสิ้ นเปลื องเยี่ยงวิญ ญู ช นจะพึ งปฏิบัติต่ อ
ทรัพย์สินของตนเอง
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งนักสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่ในการ
ดูแลและบารุงรักษา Server ตามแผนการบารุงรักษาระบบสารสนเทศที่ได้กาหนดเอาไว้ โดยเป้าหมายของการ
บารุงรักษามี 3 ข้อ คือ เครื่องเสียเป็นศูนย์ การการอุบัติเหตุจากการใช้งานเป็นศูนย์ และของเสียเป็นศูนย์ แต่
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่าเป้าหมายที่ยังไม่สามารถทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ เครื่อง
เสียเป็นศูนย์ และของเสียเป็นศูนย์ อันเนื่องมาจากมีปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ ไม่สามารถควบคุมโดยใช้แผนงานการ
บารุงรักษาได้เพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่าจะมีการบารุงรักษาตามแผนงานที่ได้กาหนดเอาไว้ก็ตาม เช่น ปัญหา
ระบบล่มที่เกิดจากความขัดข้องด้านพลังงานซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้และปัญหาจากวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บ ารุงรักษามีไม่เพี ย งพอ เนื่ องจากมีราคาแพงและไม่ สามารถนากลั บมาใช้ใหม่ได้ ทาให้ ไม่ส ามารถใช้งาน
เครื่องมือได้เต็มประสิทธิภาพ เช่นเครื่องแบตเตอรี่ของเครื่องสารองไฟซึ่งหากเสื่อมสภาพแล้วต้องทิ้ง หรือ
Hard disk ของ Server ซึ่งควรมีสารองเพียงพอไว้สับเปลี่ยนได้ในทันที แต่ด้วยราคาที่สูงมากทาให้ไม่สามารถ
จัดซื้อมาสารองไว้เป็นจานวนมากได้ ซึ่งเป็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงข้อเสนอแนะที่
ผู้ ป ฏิ บั ติงาน ผู้ ใช้บ ริ การเครื่อ งมื อ หน่ วยงานที่ มีห น้ าที่ ในจั ดหาวัส ดุอุ ป กรณ์ ส าหรับ ใช้ในการบ ารุงรักษา
เครื่องมือและกองบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรีบแก้ไขร่วมกันแบบบูรณา
การ มีดังนี้
1. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
2. ข้อเสนอแนะ
5.1 ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ดังนี้
การปฏิบัติงาน
1. การจัดหาวัสดุทดแทนและ
อะไหล่เพื่อนามาใช้ในการ
บารุงรักษาและซ่อมแซม

ปัญหา/อุปสรรค
1. ขั้นตอนในการขออนุมัติจัดหามีมาก
เกินความจาเป็น จึงเกิดความล่าช้า ทา
ให้การใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่มี
ความต่อเนื่อง
2. การตรวจสอบอาการชารุดมีความ
ซับซ้อนและมีรายละเอียดมาก
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบมีอากาสที่จะ
วินิจฉัยอาการชารุดของ Server ผิดได้
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แนวทางแก้ไข
1. ลดขั้นตอนในการขออนุมัติ
จัดหา
2. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้าน
เทคนิคและการซ่อมบารุงให้
มากขึ้น
3. จัดทาบัญชีรายการอะไหล่
สารองและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้

การปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ไข
ทาให้การซ่อมบารุงมีความล่าช้า หรือ
ในการบารุงรักษา เพื่อให้ง่าย
ต้องส่งซ่อมกับบริษัทภายนอก ซึ่งมี
ต่อการบริหารจัดการ
หลายขั้นตอนใช้เวลามากขึ้น
3. อะไหล่สารองและวัสดุมีราคาที่สูง
หากซื้อมาสารองมากเกินความจาเป็นจะ
ทาให้สิ้นเปลืองงบประมาณ
2. ความถี่ในการบารุงรักษามี 1. แผนการบารุงรักษาไม่เหมาะสม
1.ทบทวนแผนการ
น้อยเกินไป
บารุงรักษา Server แต่ละ
เครื่องอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาได้เหมาะสมต่อ
สภาพการใช้งาน
3. ระบบไฟฟ้าที่มีปัญหา
1. แม้เครื่อง Server จะมีระบบสารอง 1. วางแผนการจัดหาเครื่อง
บ่อยครั้งทาให้ระบบสารสนเทศ ไฟแต่ก็ใช้งานได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง สารองไฟที่สามารถเก็บ
มีปัญหา
เท่านั้น หากระบบไฟฟ้าขาดช่วงไปนาน พลังงานได้นานขึ้น
Server จะปิดตัวลงถาวรโดยอัตโนมัติ
ซึ่งต้องรอให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้มาเปิด
ระบบขึ้นอีกครั้งด้วยตนเอง
4. เครื่อง Server ตอบสนองช้า 1.ระบบเครือข่ายมีผลอย่างมากต่อการ 1. วางแผนการปรับปรุง
ในบางครั้ง ทาให้ผู้ใช้งานระบบ ใช้งานสารสนเทศโดยเฉพาะความเร็วที่ เครือข่ายในคณะฯ
ต่างๆ ไม่พึงพอใจ
จากัด
โดยเฉพาะอุปกรณ์เครือข่าย
2.เครื่อง Server มีสภาพเก่า แต่
และปรับปรุงสายสัญญาณ
เนื่องจากการจัดหาเครื่องใหม่ต้องใช้
จาก UTP เป็น Fiber
งบประมาณสูง จึงต้องพยายามปรับแต่ง Optic ให้มากที่สุด
จัดสรรทรัพยากรในเครื่อง Server ให้ใช้ 2.วางแผนการปรับปรุง
งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
Server ที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยไม่
ต้องจัดหาใหม่ เช่น เปลี่ยน
Harddisk ให้มีความจุที่มาก
ขึ้นและมีความเร็วสูงขึ้น เพิ่ม
RAM และจานวน CPU ใน
แผงวงจร
ตารางที 7 ปัญหา อุปสรรคในการบารุงรักษา Server และแนวทางแก้ไข
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5.2 ข้อเสนอแนะ
ห้อง Server ณ อาคารมหิตลานุสรณ์นั้นยังมีสภาพแวดล้อมภายในที่ต้องปรับปรุง เนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศมีการชารุดบ่อยครั้ง ทาให้ช่วงที่ชารุดนั้นอุณหภูมิในห้องจะสูงเกินกว่า 30 องศาเซลเซียสซึ่ง
ถือว่าไม่เหมาะสมสาหรับ Server ที่เปิดใช้งานตลอดเวลา และบางครั้งมีน้าไหลลงมาท่วมพื้นห้องซึ่งจากการ
ประสานงานกับหน่วยซ่อมบารุงพบว่าเกิดปัญหาในการระบายน้าเนื่องด้วยอากาศภายนอกที่ร้อน และการเดิน
ท่อที่ยังต้องมีการปรับปรุง รวมพึงเครื่องปรับอากาศมีสภาพเก่ามีอายุการใช้งานมานาน จึงควรมีการพิจารณา
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้องเป็นเครื่องใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถทางานได้ตลอดเวลา
เครื่อง Server ที่ติดตั้งในคณะฯทั้ง 4 เครื่องมีประสิทธิภาพเพียงพอในการให้บริการระบบสารสนเทศ
ของคณะฯ แต่เหตุที่บางครั้งระบบมีการตอบสนองต่อผู้ใช้ช้านั้นเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะด้านอุปกรณ์
เครือข่ายที่มีอายุการใช้งานมานานและมีสภาพเก่า รวมถึงสายสัญญาณต่างๆในคณะที่มีสภาพเก่ามาก จึงควร
ที่จะมีการกาหนดนโยบายปรับปรุงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้ในอนาคต เพื่อเพิ่มความเร็วให้ระบบมีการ
ตอบสนองการอย่างรวดเร็ว ถือเป็นการบารุงรักษาแบบ Preventive ให้อุปกรณ์และสายสัญญาณมีสภาพใหม่
ทางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา เนื่องจากปัจจุบันระบบสารสนเทศนั้นเป็นกาลังหลักสาคัญในการ
ทางานของคณะ
ในอนาคตหากมี Server ที่ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่โดยที่เครื่องเดิมยังสามารถทางานได้แม้
อาจจะมีประสิทธิภาพต่าแต่ก็จะสามารถนามาติดตั้งระบบเหมือนกับ Server ตัวใหม่และคอย update ข้อมูล
จากระบบสารองข้อมูล Handy Backup เป็นระยะ ให้มีคุณสมบัติและข้อมูลเหมือน Serverหลักตัวใหม่ก็จะ
สามารถใช้เป็น Server สารองในกรณี Server หลักมีปัญหาชารุดหรือระบบโดนโจมตี ก็สามารถย้าย Server
หลักออกมาซ่อมแซมแก้ปัญหาและใช้ Server สารองมาใช้แทน (Takeover)ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาติดตั้ง
ระบบใหม่ทั้งหมด จะทาให้ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานต่อได้ทันทีอย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อผู้ใช้งน
ระบบสารสนเทศในคณะฯ
Server

Server

Server

Server

Server

Server

/ /

/ /

การทางานปกติโดยใช้ Server หลัก
การใช้ Server สารองขณะที่ซ่อมแซม Server หลัก
ภาพที่ 48 แสดงการติดตั้ง Server ทดแทนทันที (Takeover)
65

อุปกรณ์ทดแทนบางอย่างสามารถนามาใช้งานซ้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ได้ เช่นเมื่อเปลี่ยน
Harddisk ของเครื่อง Server เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพก็จะสามารถนา Harddisk ตัวเก่าที่เชื่อมต่อด้วย port
SATA มาไว้ใช้สารองในการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ในคณะฯ ได้ จึงทาให้การการซ่อมบารุงเชิงรุกมี
ความคุ้มค่า

66

ภาคผนวก
ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกการบารุงรักษา Server
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