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คํานํา
ตามที่กรมชลประทานไดนําระบบพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) มาใชเป9นเครื่องมือในการพัฒนาระบบงานของกรมใหมีประสิทธิภาพ
นั้น ในการดําเนินงานตามเกณฑBคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (Process
Management) ระบุ ใ หสF ว นราชการกํ า หนดกระบวนการที่ ส รางคุ ณ คF า และกระบวนการสนั บ สนุ น จาก
ยุทธศาสตรB พันธกิจ และความตองการของผูรับบริการและผูมีสFวนไดสFวนเสีย เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสFวน
ราชการ ซึ่งสFวนหนึ่งของการจัดการกระบวนการคือการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรนําไป
ปฏิ บัติใหบรรลุ ผ ลตามขอกํา หนดตF างๆโดยการจั ด ทํา เป9น คูF มือการปฏิบั ติงานและเผยแพรFวิ ธี การปฏิ บั ติงาน
ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานไปใชอยFางเป9นระบบ
สF ว นสื่ อ สารโทรคมนาคมไดเห็ น ความสํ า คั ญ ของการปฏิ บั ติ ง านการใหบริ ก ารระบบ VDO
Conference จึ งไดจั ด ทํ า คูF มือปฏิ บั ติ งานระบบ VDO Conference ขึ้ น ที่ แสดงถึ งรายละเอี ย ด ขั้ น ตอน การ
ปฏิบัติงาน การใหบริการระบบ VDO Conference และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อใหเขาใจกระบวนการ
ทํางานของการใหบริการระบบ VDO Conference ภายในกรมชลประทาน และเป9นแนวทางในการแกปYญหาที่
เกิดขึ้นในระหวFางการใหบริการได
ทั้งนี้คณะผูจัดทําหวังเป9นอยFางยิ่งวFา คูFมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป9นประโยชนBแกFบุคลากร
กFอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ผูศึกษาคูFมือสามารถดําเนินการใหบริการระบบ VDO
Conference ไดดวยตนเองผFานการศึกษาคูFมือฉบับนี้

คณะผูจัดทํา ฝ]ายโทรคมนาคม สFวนสื่อสารโทรคมนาคม
ศูนยBเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
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คูมือปฏิบัติงาน
การใหบริการระบบ VDO Conference
1. วัตถุประสงค'
1.1 เพื่อใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดทําคู!มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
อย! า งเป) น ลายลั ก ษณอั ก ษร ที่ แ สดงถึ ง รายละเอี ย ด ขั้ น ตอน การปฏิ บั ติ ง าน การใหบริ ก ารระบบ VDO
Conference และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ!งไปสู!การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอย!างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลงานที่ไดมาตรฐานเป)นไปตามเปAาหมาย มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่ อเป) น หลั กฐานแสดงวิ ธี การใหบริ การระบบ VDO Conference ที่ ส ามารถถ! า ยทอด
ใหกั บ ผู เขามาปฏิ บั ติ งานใหม! พั ฒ นาใหการทํ า งานเป) น มื อ อาชี พ ถู ก ตองตามขั้ น ตอน ไม! ผิ ด พลาด และใช
ประกอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร รวมทั้ ง แสดงหรื อ เผยแพร! ใ หกั บ บุ ค ลากรภายนอก
ผูใชบริการสามารถเขาใจ และใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยู! เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อใหเขาใจกระบวนการทํางานของการใหบริการระบบ VDO Conference ภายในกรม
ชลประทาน สามารถลดค!าใชจ! ายและเวลา รวมถึงเพิ่มความรวดเร็วในการประชุม การนําเสนอผลงานผ!า น
ทางไกลลดความเสี่ยงในการเดินทาง
1.4 เพื่อใหเป)นแนวทางในการใหบริการระบบ VDO Conference ครอบคลุมการแกปHญหาที่เกิดขึ้น
ในการใหบริการ จนกระทั่งเสร็จสิ้นการแกไขปHญหา
2. ขอบเขต
กรมชลประทานเป)นหน!วยงานที่มีอยู!ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ ตองมีการประชุมอยู!เป)นประจํา
มีการนําเสนอผลงาน มีการประชุมแบบเร!งด!วน อาทิเช!น เกิดอุทกภัย เกิดภัยแลง ฯลฯ ซึ่งในการประชุมแต!ละ
ครั้งตองมีการเดินทางทําใหสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ ส!วนสื่อสารโทรคมนาคมจึงมีการใหบริการระบบ
VDO Conference เพื่ อ ลดเวลา ค! า ใชจ! า ย ลดความเสี่ ย งในการเดิ น ทาง โดยการใหบริ ก ารระบบ VDO
Conference นั้น จะมีการใหบริการทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังนี้
2.1 สําหรับอุปกรณแบบประจําที่ (Fixed Station) หรือ Endpoint
2.2 สํ าหรั บการใชงานผ! านเว็ บไซตบนอุ ปกรณคอมพิ วเตอรแบบพกพา (Notebook) เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแบบตั้งโตYะ (PC)
2.3 สําหรับอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่แบบพกพา (IOS/Android)
คู!มือการใหบริการระบบ VDO Conference จั ดทํา เพื่อสํา หรับ ผูมีห นาที่ รับ ผิดชอบในการใหบริ การ
ระบบ VDO Conference ใหมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ ดังนี้
2.4 รับการรองขอใชบริการระบบ VDO Conference จากหน!วยงานที่แสดงความตองการ
2.5 ติดต!อประสานงานกับหน!วยงานที่จะทําการใชระบบ VDO Conference กําหนดวัน เวลา การ
ทดสอบระบบ
2.6 ติดตั้ง ทดสอบ รายงานผลการทดสอบต!อผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ

2.7 ทดสอบการใชงาน ก!อนใชงานจริง
2.8 รายงานผลการใหบริการระบบ VDO Conference ต!อผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ
3. คําจํากัดความ
3.1 CODEC คื อ ตั ว เขารหั ส สั ญ ญาณภาพ เสี ย ง ขอมู ล ที ไ ดจากกลอง ไมโครโฟน และ
คอมพิวเตอร ส!งผ!านเสนทางสื่อสารไปยังอีกฝHdงหนึ่ง รวมถึงการถอดรหัสสัญญาณที่ไดรับมาจากอีกฝHdง ใหกลับเป)น
สัญญาณภาพ เสียง และขอมูลการนําเสนอแสดงบนจอและลําโพง
3.2 Multipoint Control Unit (MCU) คื อ อุ ป กรณที่ ทํา หนาที่ ร วบรวม ประมวลผล จั ด สรร
และควบคุมการประชุมที่มากกว!า 2 การประชุมขึ้นไป สามารถแบ!งหนาจอในการทํา Conference และรองรับ
Session และสามารถเชื่อมต!อกับระบบ Network ไดหลายแบบ เช!น ISDN PRI, VPN เป)นตน
3.3 Gate Keeper คือ อุปกรณที่ทําหนาที่ในการแปลความหมายของการเรียก หรือการสราง
Session ของการทํา VDO Conference ระหว!าง Endpoint ใด หมายเลข IP อะไร หรือกล!าวคือเป)นตัวกลางใน
การแปลความหมายของการ Dial หรือหมุ นเลขหมายเบอร Extension ที่ ง!ายต!อการจดจําของผูใชงาน เช! น
1234 เป)น 203.199.2.18
3.4 H.323 Gateway คื อ อุ ปกรณที่ ทํ าหนาที่ ในการแปลงการทํ า VDO Conference ในรู ปแบบ
H.323 (VDO over IP) ใหเป)น VDO Conference ในรูปแบบ H.320 (VDO over ISDN)
3.5 H.261 คือ มาตรฐานการบีบอัดภาพและเสียงใหมีขนาดที่ลดลง แต!ใหคุณภาพที่ดีขึ้น
3.6 H.239 คือ มาตรฐานการส! งสั ญ ญาณพรอมกั น ของภาพจากกลองวิ ดีโ อ และขอมู ล การ
นําเสนอ (Dual Stream)
3.7 VPN ( Virtual Private Network ) คื อ ระบบเครื อข! า ยภายในองคกร ซึ่ งเชื่อมเครื อข! า ย
ในแต!ละสาขาเขาดวยกัน โดยอาศัย Internet เป)นตัวกลาง มีระบบเขารหัสปAองกันการลักลอบใชขอมูล เหมาะ
สํ า หรั บ องคกรขนาดใหญ! ซึ่ งตองการความคล! องตั ว ในการติ ด ต! อรั บ ส! งขอมู ล ระหว! า งสาขา มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
เช!นเดียวกับ Private Network
3.8 Endpoint คื อ เครื่ อ งปลายทาง ซึ่ ง จะประกอบดวย กลอง จอภาพ ไมโครโฟน และ
อุปกรณเขารหัส Codec ซึ่งโดยปกติ จะสามารถติดต!อกันระหว!าง Endpoint ดวยกันเองได แต!อยู!ในรูปแบบ
Point-to-Point
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู อํา นวยการส!ว นสื่ อสารโทรคมนาคม มีห นาที่ กํา กับ ดู แล การใหบริ การระบบ VDO
Conference ในภาพรวมของกรมชลประทาน
4.2 หัวหนาฝvายโทรคมนาคม มีหนาที่ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงาน การใหบริการระบบ VDO
Conference
4.3 เจาหนาที่ฝvายโทรคมนาคม มีหนาที่ ติดตั้ง ตรวจสอบ แกปHญหา รายงานผูบังคับบัญชา
และปฏิบัติงานตามหนาที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย
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Work Flow กระบวนการ การใหบริการระบบ VDO Conference กรมชลประทาน ในภาพรวม
ลําดับที่

ผังกระบวนการ

เวลา

1.

รับแจงการขอใช
บริการ

5 นาที

2.

ติดตอหนวยงาน/นัดวัน เวลา
การทดสอบ

30 นาที

3.

เตรียม / ติดตั้งอุปกรณ"

1 ชั่วโมง
ไมอนุญาต

4.

ตรวจสอบ /
ทดสอบระบบ

2 ชั่วโมง

อนุญาต

5.

รายงานผลการทดสอบ

1 ชั่วโมง

6.

ตรวจเช็คระบบกอนใชงาน

3 ชั่วโมง

7.

ใหบริการระบบ

3 - 5 ชัว่ โมง

8.

รายงานและสรุปผล

1 ชั่วโมง

รวมเวลาทั้งหมด 13 ชั่วโมง 35 นาที
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5. Work Flow กระบวนการ
ชื่อกระบวนการ : การใหบริการระบบ VDO Conference
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละ 100 ของความรวดเร็ว ถูกตอง ในการใหบริการระบบ VDO Conference ใหแลวเสร็จทันตามระยะเวลามาตรฐานที่กําหนด
ลําดับ
ผังกระบวนการ
ระยะเวลา
รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพ
ผูรับผิดชอบ
1.
เจาหนาที่ฝvาย
5
รับเรื่องจากหน!วยงานที่ขอรับบริการทาง บันทึกการขอใชบริการ
โทรคมนาคม
นาที
โทรศัพท / ทางเอกสาร
รับแจงการขอใช
บริการ
2.

ติดตอหนวยงาน/นัดวัน เวลา
การทดสอบ

30
นาที

ติดต!อประสานงานกับหน!วยงานที่จะทําการ บันทึกหน!วยงานที่รับเรื่อง รายชื่อผู
ใชระบบ VDO Conference กํ า หนดวั น ประสานงาน
เวลา การทดสอบระบบ

3.

เตรียม / ติดตั้งอุปกรณ"

1
ชั่วโมง

เตรียมอุปกรณ สถานที่ และติดตั้งอุปกรณ

2
ชั่วโมง

ทดสอบ ตรวจเช็ คระบบสั ญ ญาณระบบ สัญญาณภาพและเสียงชัดเจน
ภ าพ ระ บบ เสี ย งทั้ งฝHd ง ตน ทาง แล ะ
ปลายทาง

ไม!อนุญาต

4.

ตรวจสอบ /
ทดสอบระบบ
A

อนุญาต
4

ลําดับ

ผังกระบวนการ
A

5.

6.

7.

8.

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพ

อนุญาต

รายงานผลการทดสอบ

1
ชั่วโมง

ส! ง รายการการทดสอบระบบ VDO เนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Conference ต!อผูบังคับบัญชา
ครบถวน

ตรวจเช็คระบบกอนใชงาน

3
ชั่วโมง

ทดสอบ ตรวจเช็ คระบบสั ญ ญาณระบบ สัญญาณภาพและเสียงชัดเจน
ภ าพ ระ บบ เสี ย งทั้ งฝHd ง ตน ทาง แล ะ
ปลายทาง ก!อนใชงานจริง

ใหบริการระบบ

3-5
ชั่วโมง

ใ ห บ ริ ก า ร ร ะ บ บ VDO Conference สั ญ ญาณภาพและเสี ย งชั ด เจน
ควบคุมการใหบริการ
ถูกตอง ไม!มีสัญญาณรบกวน

รายงานและสรุปผล

1
ชั่วโมง

จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงาน
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เนื้อหาขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ถูกตอง ครบถวน

ผูรับผิดชอบ

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระเบียบ เอกสาร บันทึกแนวทาง
แบบฟอร'มที่ใช
1. รับเรื่องจากหน!วยงานที่ขอรับบริการ ทาง 1. สอบถามกําหนดการ วัน เวลา สถานที่ใน 1. แบบแจงขอใชบริการ VDO
โทรศัพท / ทางเอกสาร /ทางไลน (Line)
การประชุม
Conference
รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ฝvาย
โทรคมนาคม

ความถู กตอง ครบถวนของ
กําหนดการ

2. ติดต!อประสานงานกับหน!วยงานที่จะทําการ 1. ติ ด ต! อ หน! ว ยงานที่ จ ะใชระบบ VDO
ใชระบบ VDO Conference กํ าหนดวั น เวลา Conference แจงกํ าหนดการการทดสอบ
การทดสอบระบบ
ระบบ
2. ประสานงานกั บ เจาหนาที่ ดู แ ลหอง
ประชุม นัดเวลา การทดสอบ

ความถู ก ตอง ครบถวน ผู
ประ สาน งาน ของ แต! ล ะ
หน!วยงาน

3. เตรียมอุปกรณ สถานที่ และติดตั้งอุปกรณ 1. เตรียมอุปกรณ เตรียมสถานที่
2. ติ ด ตั้ ง ระบบ VDO Conference ระบบ
เสียง และระบบภาพ

ความถูกตอง ครบถวน ของ
การติดตั้ง
ความถูกตอง ครบถวน ของ
การทดสอบสั ญ ญาณภาพ
และเสี ย ง ทั้ ง ตนทางและ
ปลายทาง

4. ทดสอบ ตรวจเช็ คระบบสั ญญาณระบบ 1. เชิญสมาชิกเขาหองประชุม
ภาพ ระบบเสียงทั้งฝHdงตนทางและปลายทาง 2. ทดสอบส!งสัญญาณภาพและเสียงจากฝHdง
ตนทาง
3. เช็คสัญญาณภาพและเสียงจากฝHdง
ปลายทาง
5. ส! ง รายการการทดสอบระบบ VDO 1. จัดทํารายงาน การทดสอบระบบ
Conference ต!อผูบังคับบัญชา

ส! ง รายงานการทดสอบต! อ
ผูบังคับบัญชา
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รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร บันทึกแนวทาง
แบบฟอร'มที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

6. ทดสอบ ตรวจเช็คระบบสัญญาณระบบ 1. เชิญสมาชิกเขาหองประชุม
ภาพ ระบบเสียงทั้งฝHdงตนทางและปลายทาง 2. ทดสอบส!งสัญญาณภาพและเสียงจากฝHdง
ก!อนใชงานจริง
ตนทาง
3. เช็ ค สั ญ ญาณภาพและเสี ย งจากฝHd ง
ปลายทาง

ความถูกตอง ครบถวน ของ
การทดสอบสั ญ ญาณภาพ
และเสี ย ง ทั้ ง ตนทางและ
ปลายทาง

7. ใหบริการระบบ VDO Conference
ควบคุมการใหบริการ

ความถูกตอง ครบถวน
ของการส!งสัญญาณภาพ
และเสียง ทั้งตนทางและ
ปลายทาง

1. ควบคุมการใหสัญญาณภาพและเสียงทาง
ฝHdงผูรับ
2. ตรวจเช็ ค หน! ว ยงานที่ หลุ ด จากหอง
ประชุม และพรอมที่จะเรียกเขาหองประชุม

ส!งรายงานการทดสอบต!อ
ผูบังคับบัญชา

8. จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงาน 1. จัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงาน

7. ระบบติดตามประมวลผล
กระบวนการ
การใหบริการระบบ VDO Conference

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
วิธีการติดตามประมวลผล
ผูติดตาม/ประเมินผล
มี ค วามถู ก ตองตรงกั บ ความตองการของ สอบถามไปยั ง หน! ว ยงานที่ รั บ สายการบังคับบัญชา
หน! ว ยงานที่ ข อรั บ บริ ก าร และไดรั บ การ บริ ก ารในเรื่ อ งการใชงานของ
ตรวจสอบจากผูบังคับบัญชา
ระบบใหไดตรงตามความ
ตองการอย!างมีประสิทธิภาพ
7

ขอเสนอแนะ

8. เอกสารอางอิง
8.1 คู!มือการใชงานระบบประชุมทางไกลดวยภาพและเสียง (Video Conference) TS6210
Videoconferencing Terminal
9. แบบฟอร'มที่ใช
9.1 แบบแจงขอใชบริการ VDO Conference
9.2 แบบประเมินความพึงพอใจออนไลน

รายชื่อผูจัดทํา
1. นายภาคภูมิ อิงคปรัชญากุล
2. นายณรงคพล แสงธีรกิจ
3. นายจรูญ แสนสุข
4. นายวัชรินทร บุษดา
5. นายสมภพ วงษเพชร

ผูอํานวยการส!วนสื่อสารโทรคมนาคม
หัวหนาฝvายโทรคมนาคม
วิศวกรไฟฟAาสื่อสารชํานาญการ
นายช!างไฟฟAาปฏิบัติงาน
นายช!างไฟฟAาปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก

9

ใบแจงการใหบริการ
วันที่……… เดือน ..……………………… พ.ศ. ……………….
ระบบ ☐ ระบบโทรศัพท
☐ ระบบ Video Streaming
☐ ระบบ Video Conference
☐ ระบบวิทยุ

☐ ระบบเครื่องเสียงหองประชุม
☐ ระบบเครื่องเสียงภายในอาคาร
☐ ระบบเครื่องเสียงภายนอกอาคาร
☐ อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………….

สวนที่ 1 สําหรับผูขอใชบริการ
หน!วยงานที่ขอรับบริการ สํานัก/กอง/ศูนย………………………………………………………………………………….
ส!วน………………………………………… ฝvาย …………………………………. เบอรโทรศัพทติดต!อ ……………………………….
รายการที่ใหบริการ
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

รายละเอียด
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………………………….. ผูขอรับบริการ
( …………………………………………….. )

สวนที่ 2 สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
วัสดุอุปกรณ'ที่ใชงาน
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………………...
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

รายละเอียดการใหบริการ
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
1) ………………………………………………………..
3) ………………………………………………………..
5) ………………………………………………………..

2) ………………………………………………………
4) ………………………………………………………
6) ………………………………………………………

ส!วนสื่อสารโทรคมนาคม ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
เบอรติดต!อสายใน 2401 สายนอก 0-2241-0386, ระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ สายใน 2965
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