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คูมือการปฏิบัตงิ าน
การบํารุงรักษาเว็บไซต ระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหระบบสารสนเทศ การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สามารถใหบริการ
รายงานการปฏิบัติงานตางๆ รวมถึงองคความรูในการปฏิบัติงาน ของฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขายแบบออนไลนไดอยางตอเนื่อง
1.2 เพื่อใหระบบสารสนเทศ การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย สามารถฟนฟูกลับสู
สภาพเดิมได จากปญหาความลมเหลวดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จนทําใหระบบไมสามารถใหบริการได
2. ขอบเขตการดําเนินงาน
คูมือการปฏิบัติงาน (work flow) “การบํารุงรักษาเว็บไซต ระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย” สําหรับผูปฏิบัติงานในฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ในการ
ลดปญหาความเสี่ยงที่จะทําใหระบบไมสามารถใชงานได สามารถกลับมาใชงานไดอยางปกติ
3. คําจํากัดความ
การบํารุงรักษาเว็บไซต คือ การตรวจสอบการทํางานของเว็บไซต ระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุง
ระบบคอมพิวเตอรและเครือขายใหสามารถใชงานไดตอเนื่องตลอดเวลา
Preventive maintenance (PM) คือ การตรวจสอบการทํางานของระบบ โดยระบบดังกลาวยังคง
สามารถทํางานไดอยางเปนปกติ แตหากพบความผิดปกติประการใด จะตองดําเนินการแกไขโดยทันที
Corrective maintenance (CM) คือ การแกปญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบ ที่ไมไดเกิดจากการ
ตรวจสอบโดยการทํา PM ใหสามารถกลับคืนสูสภาพปกติดังเดิม
System recovery คือ การฟนฟูกลับสูสภาพปกติ จากความเสียหายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายนโยบาย ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบในฝายฯ
4.2 ผูอํานวยการสวนระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ประมวลผลการดําเนินงานตามนโยบาย เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
4.3 หัวหนาฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย กํากับดูแล ทดสอบ ควบคุมการ
ปฏิบัติงานในการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
4.4 เจาหนาที่ฝายติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย ตรวจสอบจากการเขาใชงานระบบ
ในการปฏิบัติงานประจําวัน หากพบสิ่งผิดปกติ จะตองดําเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดตามเดิม

สรุปกระบวนการ การบํารุงรักษาเว็บไซต ระบบสารสนเทศ
การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
กระบวนการ การบํารุงรักษาเว็บไซต ระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
1.1 การติดตั้งระบบงานบน Data center
1.2 ทดสอบการทํางานบน Data center และ เครือขาย
1.3 การทําสํารองระบบงานแบบ Full backup
1.4 ตรวจสอบการทํางาน/ขอมูลเขาในระบบประจําวัน
1.5 การทําสํารองขอมูลในระบบที่เพิ่มขึ้นแตละวัน
1.6 ตรวจสอบระบบทํางานไดปกติ
1.7 การทํา System recovery
1.8 การตรวจทานระบบงาน
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Work Flow กระบวนการ การบํารุงรักษาเว็บไซต ระบบสารสนเทศ
การติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

1.
2.

การติดตังระบบงานบน
้
Data center

ทดสอบการทํางานบน Data center และ เครือขาย

เวลา
60 นาที
15 นาที

3.

การทําสํารองระบบงานแบบ Full backup

30 นาที

4.

ตรวจสอบการทํางาน/ขอมูลเขาในระบบประจําวัน

15 นาที

5.

การทําสํารองขอมูลในระบบที่เพิ่มขึ้นแตละวัน

15 นาที

6.

yes

ตรวจสอบระบบทํางานได
ปกติ

10 นาที

no

7.
8.

การทํา System recovery

การตรวจทานระบบงาน

120 นาที
15 นาที

รวมเวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมง 40 นาที ของการบํารุงรักษา ระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย
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Work Flow กระบวนการและรายละเอียดของงาน การบํารุงรักษาเว็บไซต
ระบบสารสนเทศการติดตั้งซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ลํา
ดับ
ที่

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

การติดตั้งระบบงานบน Data
center

การติดตั้งระบบงาน
บนเครื่องแมขายที่
60
ไดรับการจัดสรร
นาที

มีพื้นที่สําหรับ
เว็บไซตและ
protocol/ser
vice ตางๆ ที่
จําเปนตองใช

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย

ทดสอบการทํางานบน Data center
และ เครือขาย

การทดสอบฟงคชั่น
และการทํางานของ
15 โมดูลตางๆ
นาที

ฟงคชั่น, โมดูล
ตางๆ ทํางาน
ได ภายใตการ
ควบคุมของ
Networkfirewall

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย

การทําสํารองระบบงานแบบ
Full backup

การทําสํารองระบบ
แบบ Full ทั้ง
30 system และ web
นาที application

มี backup
file ที่พรอม
นําไป restore
ไดเสมอ

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย

ตรวจสอบสถานะ
การทํางานของระบบ
ที่ไดเปดใหบริการ
15 และขอมูลที่ไหลเขา
นาที ในระบบ

สามารถ
คาดการณ
ปริมาณงานที่
เขาในระบบ
เพื่อใชวาง
แผนการ
สํารองขอมูล
และอื่นๆ ได

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย

ผังกระบวนการ

1

2

3
ข

4

ระยะ
เวลา

ตรวจสอบการทํางาน/
ขอมูลเขาในระบบประจําวัน

ก

4

รายละเอียดของงาน

ลํา
ดับ
ที่

ผังกระบวนการ

5

ระยะ
เวลา

การจัดทําตารางการ
สํารองขอมูล

การทําสํารองขอมูลในระบบ
ที่เพิ่มขึ้นแตละวัน

ก

รายละเอียดของงาน

15
นาที

6
ข

yes

ตรวจสอบระบบ
ทํางานไดปกติ
no

7

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผูรับ
ผิดชอบ

มีวิธีการ
สํารองขอมูลที่
เหมาะสมกับ
ระบบงาน
และการ
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของขอมูลที่ได
สํารอง

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย

การตรวจสอบ
การตรวจสอบ หัวหนา
ฟงคชั่นและโมดูล
ทุกฟงคชั่น
ฝาย
ตางๆ ทํางานไดปกติ และโมดูลงาน หรือ
10
ทั้งหมด
เจาหนา
นาที
สามารถใช
ที่ในฝาย
งานบน
เว็บไซตได
ปกติ

การทํา System recovery

การนํา backup file
ไป restore เพื่อให
120 ระบบกลับมาใชได
นาที ปกติ

มี backup
file จาก
secondary
storage และ
สมารถนํามา
restore ได

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย

การตรวจทานระบบงาน

การตรวจสอบ
ระบบงาน จากการ
10
ทําการสํารองฯ
นาที

มีระบบสํารอง
ที่นํามา
recovery
แลวสามารถ
ทํางานไดปกติ

หัวหนา
ฝาย
หรือ
เจาหนา
ที่ในฝาย
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เอกสาร/
ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

1. การติดตั้ง
ระบบงาน บนเครื่อง
แมขายที่ไดรับการ
จัดสรร

1) การขอรับบริการฝาก
ระบบงานบนเว็บไซตตาม
ชองทางที่กําหนด
2) การติดตั้ง ปรับแตงคา
กําหนดคาตางๆ ของ
ระบบงานบนเครื่องแมขายที่
ไดรับการจัดสรร
3) ทดสอบ/ตรวจสอบ การ
ทํางานของเครื่องแมขาย
หลังการติดตั้ง

2. การทดสอบ
ฟงคชั่นและการ
ทํางานของโมดูล
ตางๆ

1) ทดสอบการทํางานของ
application software ที่
พัฒนาบนเครื่อง client จาก
เครือขายภายใน(LAN)
2) ทดสอบการใชงาน
ฟงคชั่นตางๆในแตละโมดูล
การทํางาน
3) ตรวจสอบ service,
protocol, port ตางๆ ที่
กําหนดในการเขาใชงาน

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย

3. การทําสํารอง
ระบบแบบ Full ทั้ง
system และ web
application

1) การสํารองระบบงาน
ทั้งหมดแบบ Full backup
2) การสํารองระบบงานใน
สวนเฉพาะ Application
Software
3) การสํารองระบบงานใน
สวนของ System และ การ
config คาตางบนเครื่องแม
ขาย

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย

แบบฟอรม
การขอใชพื้นที่
เครื่องแมขาย
ของฝาย
บริหารระบบ
คอมพิวเตอร
และเครือขาย
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย

“การสํารองใน
ขอ 3) ตอง
ประสานกับ
ผูดูแลระบบ
เครื่องแมขายที่
ใหบริการ เปน
ผูดําเนินการ”

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

4. ตรวจสอบสถานะ
การทํางานของระบบ
ที่ไดเปดใหบริการ
และขอมูลที่ไหลเขา
ในระบบ

การตรวจสอบหลังการเปด
ใชงานจริงวาระบบทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การ login เขาใช
งานจากผูปฏิบัติงาน
ในฝาย
2) การตรวจสอบ
performance ของ
ระบบงานที่
ใหบริการ
ประกอบดวย
service available,
response time
และ network
การจัดทําตารางการ
backup ขอมูลที่เพิ่มเขามา
ในระบบ และชนิดของการ
backup ทั้งนี้ในเบื้องตนได
ตั้งคาการ backup ขอมูล
เปนรายวัน
การตรวจสอบการทํางาน
ของระบบในขณะที่ระบบ
ทํางานไดอยางเปนปกติ
Preventive maintenance
และหรือการปรับปรุง
ระบบงานบางอยางที่ทําให
การใชงานไดปกติ หรือการ
ทํา Corrective
maintenance

5. การจัดทําตาราง
การสํารองขอมูล

6. การตรวจสอบ
ฟงคชั่นและโมดูล
ตางๆ ทํางานไดปกติ

7. การนํา backup
file ไป restore
เพื่อใหระบบกลับมา
ใชไดปกติ

เอกสาร/
ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

1) การนําไฟลที่ไดสํารอง
ทั้งแบบ Full backup หรือ
system config มา
restore บนเครื่องสํารองที่
ไดเตรียมไวแลวที่ คลินิก

ผูรับผิดชอบ

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย

การจัดเก็บขอมูล
ที่ backup ใน
secondary
storage

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย

การใชงานของ
ผูใช อาจมีการ
ปรับเปลี่ยน
ระบบปฏิบัติการ
และ Browser
ที่เขาใชงาน อาจ
สงผลตอการ
ทํางานระบบงาน
ได จึงตองมีการ
ตรวจสอบการใช
งานอยูเสมอ
การจัดเตรียม
เครื่องสํารองไว
แลว กรณีระบบ
ไมสามารถ
ใหบริการได จึง

เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย
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เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

8. การตรวจทาน
ระบบงาน

เอกสาร/
ระเบียบ/
แบบฟอรมที่ใช

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

คอมพิวเตอร
2) การนํา backup data
มา restore ในระบบสํารอง
1) ทดสอบการทํางานของ
ระบบทั้งหมด ที่ได restore
จากเครื่อง client ของ
ผูปฏิบัติงานในหองคลินิก
คอมพิวเตอร
2) ทดสอบการใชงาน
ฟงคชั่นตางๆในแตละโมดูล
การทํางาน
3) ตรวจสอบ service,
protocol, port ตางๆ ที่
กําหนดในการเขาใชงาน

ผูรับผิดชอบ

จะนําเครื่อง
สํารองมาใชงาน
เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน/ผูมี
หนาที่รับผิดชอบ
ในฝาย
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เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ
1. การติดตั้ง
ระบบงานบน Data
center

วิธีการติดตาม
ประเมินผล

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผูติดตาม/
ประเมินผล

มีเว็บไซตของระบบงาน “การ
บํารุงรักษาเว็บไซต ระบบ
สารสนเทศ
การติดตั้งซอมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย”
ใหบริการได โดยสามารถเขา
ใชงานไดที่เว็บ
http://cnc.rid.go.th

การ login เขา หัวหนาฝาย
ใชระบบงาน ใน ผูปฏิบัติงานใน
การตรวจสอบ ฝาย
งานและการบัน
ทีกรายงาน
ประจําวัน

2. ทดสอบการทํางาน ผูปฏิบัติงานภายในฝายติดตั้ง
บน Data center
ซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร
และ เครือขาย
สามารถใชงานไดในทุก
ฟงคชั่น ในแตละโมดูลการ
ทํางาน
3. การทําสํารอง
มี backup file สํารองอยาง
ระบบงานแบบ
นอย 2 ชุด ไว ณ จุดติดตั้ง
Full backup
และในฝายติดตั้งซอมบํารุงฯ
4 .ตรวจสอบการ
การตรวจสอบขอมูลใน
ทํางาน/
รายงานประจําวัน และการ
ขอมูลเขาในระบบ
ทํางานหรือการออก
ประจําวัน
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานใน
ฝายติดตั้งซอมบํารุงฯ
5 .การทําสํารอง
มี backup file ในสวนของ
ขอมูลในระบบ
data ทั้งหมดในระบบ ซึ่ง
ที่เพิ่มขึ้นแตละวัน
จัดเก็บที่ secondary
storage และมีสําเนาอยาง
นอย 2 ชุด
6. ตรวจสอบระบบ
การตรวจสอบระบบงาน
ทํางานไดปกติ
ประจําวันและพิมพรายงาน
ประจําวันทุกๆวันทําการเปน
หลักฐานในการยืนยัน
7. การทํา
เมื่อระบบงานหรือเครื่องแม
system recovery
ขายที่ไดบริการเกิดปญหาไม
สามารถใหบริการได ระบบ
สํารองสามารถ online เพื่อ

หัวหนาฝาย
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย

ขอเสนอแนะ

หัวหนาฝาย
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย
หัวหนาฝาย
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย
หัวหนาฝาย
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย
หัวหนาฝาย
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย
หัวหนาฝาย การทํา system
ผูปฏิบัติงานใน recovery ตองดู
ฝาย
สภาพความเปน
จริง กับปญหาที่
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กระบวนการ

วิธีการติดตาม
ประเมินผล

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

ผูติดตาม/
ประเมินผล

ใชงานไดเสมือนจริง

8. การตรวจทาน
ระบบงาน

หัวหนาฝาย
ผูปฏิบัติงานใน
ฝาย

เว็บไซตระบบงาน “ระบบ
สารสนเทศ
การติดตั้งซอมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขาย”
สามารถใหบริการไดอยาง
ตอเนื่อง

ขอเสนอแนะ
เกิดขึ้น เชน
เครื่องแมขายที่
ใหบริการเกิด
ปญหาดาน
software ก็
restore file บน
เครื่องแมขาย
หรือ กรณีเครื่อง
แมขาย
hardware error
ไมสามารถ
ใหบริการได จึง
จะใชเครื่อง
สํารองเปนตน

8. เอกสารอางอิง
- งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน Preventive Maintenance – PM จากเว็บไซต
http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=1821&read=true&count=true
- การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive

https://www.gotoknow.org/posts/92141

Maintenance) จากเว็บไซต

- การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) จากเว็บไซต
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/klangduen/Domino/Maintenance/14%20Corrective%20Maintenance.htm
- 10 วิธีดูแลรักษาเว็บไซตใหปลอดภัยเบื้องตน ที่ผูดูแลระบบและนักพัฒนาเว็บไซตควรทํา! จาก
เว็บไซต https://www.techtalkthai.com/10-basic-web-security-practice-every-administrators-andweb-developers-should-do-by-unixdev/
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9. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมการขอใช RID-Cloud ของฝ่ ายบริ หารระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่าย
http://cloudservice.rid.go.th/rid_cloud/form.php
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