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คํานํา 
 

 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียดของ
กระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ และเปนเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 ขอขอบคุณคณะทํางานและผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกลุม
สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไว ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกลโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งกลุ ่มราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษา พ.ศ. 2560 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง 
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร ไว้ดังนี้ 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 3. ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาและการสื่อสาร 
 4. ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. ส่งเสริมสนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

  เพื่อให้การดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนุบรีเป็นไป ด้วย
ความเรียบร้อย เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษา จึงมอบหมายภารกิจ หน้าที่    กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
 1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  ๑.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา 
  ๑.๒ งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๓ งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
   ๑.๔ งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๕ งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๑.๖ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  ๑.๗ งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.1 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.2 งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และ
การจัดการศึกษา 
   ๒.3 งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.4 งานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
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  ๒.5 งานติดตามประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 3. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
   3.๑ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  3.2 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  3.๓ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  3.๔ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
  3.๕ การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สารสนเทศ เพ่ือการให้บริการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
  3.๖ การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ สถานศึกษา 
 4. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4.๑ จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน 
  ๔.2 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  ๔.๓ งานติดตั ้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเค รือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  ๔.๔ งานศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
   ๔.๕ งานดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และความปลอดภัยของข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๖ งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  ๔.๗ งานให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  ๔.๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 
 5. งานส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 งานบริการให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ (Application 
Software) ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของบุคลากรในสำนักงาน สถานศึกษา เพื ่อนำไปใช้ใน การเพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
 6. งานธรุการการสื่อสาร 
   6.1 ปฏิบัติงานสารบรรณของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  6.2 งานให้บริการข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
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คู่มือการปฎิบัติงาน 
ส่งเสรมิการจัดการศึกษาทางไกล 

กระบวนการ : งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลของสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  :  
  ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ของครูและนักเรียน 
  ๓. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ขอบเขตของงาน  : 
  ดำเนินการเกี ่ยวกับการศึกษา ออกแบบ พัฒนาสื ่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ทางไกลของสถานศึกษา ให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายมิติการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสู่โรงเรียน 
ปลายทางท่ัวประเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาด แคลน
ครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลกการศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกล 
 
คำจำกัดความ  : 
  “การศึกษา”  หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย เกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ทรง
ห่วงใย เรื่องการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและด้อยโอกาส ได้มีความ 
เสมอภาคทางการศึกษา จึงได้เกิดโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของไทย ด้วยเงินทุนประเดิม 
พระราชทานจำนวน ๕๐ ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มต้นการออกอากาศเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อ
วันที ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ และขยายมิติการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสู ่โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เพ่ือ 
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดแคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่ โลก
การศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นับเป็นการให้บริการโทรทัศน์ทางการ ศึกษาแก่
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจให้สามารถเข้ารับชมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และตาม
อัธยาศัยของโลกไร้พรมแดน ปัจจุบ ันการเร ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโร งเร ียนในสังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตื่นตัวและเข้มข้นมากขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ นอกจาก 
สำนักงานรองรับมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
การศึกษาหรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ ปัญหาการขาด
แคลนครู ขาดการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการ พัฒนาการเรียน
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การสอน ยังไม่มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่กำหนด ขณะเดียวกันมีโรงเรียน
ขนาดเล็กที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานของ สมศ.มีอยู่จำนวนไม่น้อย เช่นเดียวกันที่ มีการพัฒนาการของคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินภายนอกรอบแรก ส่งผลให้การจัด การศึกษาบรรลุเป้าหมายและได้
มาตรฐานคุณภาพ สมศ. การแสวงหาทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาการศึกษาของ โรงเรียนขนาดเล็กที่ เป็นผลจากการ
ขาดแคลนครู มีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อ ทางไกลผ่านเทคโนโลยี หรือสื่อทางไกล
ผ่านดาวเทียมที่ดำเนินการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็น
เสมือนโรงเรียนต้นแบบในการสาธิตการสอนแบบครูมืออาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับให้สอดคล้องกับความ ต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายการ
จัดการศึกษา คือ เด็กดี มีสุข และเก่ง รวมถึงการ ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดหน่วยการ
เรียนรู้แบบสหบูรณาการ (Interdisplinary) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและ ปลายทาง การเรียนรู้แบบทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล การเรียนรู้ที่เน้นความ
สนุกสนาน จูงใจให้นักเรียนสนใจ บทเรียน การเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติ และการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมและการสร้างวินัยใน ตนเอง เป็นต้น 
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัดความสำเร็จ  : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาทางไกล 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔. ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง และสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล 
  ๕. ดำเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ 
การศึกษาทางไกล 
  ๖. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล 
  ๗. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๘. เสนอผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 

 
 

 

 

 

 

แบบฟอร์มท่ีใช้  : 

๑.  แบบบันทึกผลการใช้งาน 

๒.  แบบบันทึกนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 

๑.  เอกสาร/ตำรา/แผนปฏิบัติการประจำปี 

๒.  เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 
 

ศึกษา วิเคราะห ์ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 
างาน 

เสนอผูบ้ริหารใหค้วาม
เห็นชอบ 

ไม่ผา่น 

ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ด าเนินการ 

 นิเทศ ก ากบั ติดตามและประเมินผล 

 

 

สรุปและน าเสนอ 
ผูบ้ริหาร
รับทราบ
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กระบวนการ : พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
 ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  พัฒนาสื ่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑.  เพื ่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื ่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที่ 
การศึกษา และสถานศึกษา 
  ๒.เพื่อสนับสนุน  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 
และสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน  : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คำจำกัดความ  : 
  “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้ การศึกษา 
และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมี ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 
เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีก ด้วย ในปัจจุบันมีการใช้
นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีท้ังนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่กำลังเผยแพร่ 
เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ 
(Interactive Video) สื ่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [ Internet] เหล่านี ้ เป็นต้น (วารสาร
ออนไลน์ บรรณปัญญา.htm) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  : 
  ๑.  แต่งตัง้คณะทำงาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔.  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๕. ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware ) ที่จำเป็นต้องใช้
ในการพัฒนาสื่อ 
  ๖.  สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๗.  เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. เอกสาร/ตารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

สรุปประเมินผลการดำเนินการ 
และรายงานผล 
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กระบวนการ : การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษา ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา ของสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน : 
  ให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คำจำกัดความ : 
  ศูนย์สื่อ หมายถึง เป็นสถานที่ที่ครูอาจารย์ และผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการ ศึกษาหาความรู้
ค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยศูนย์สื่อจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของห้องสมุด หรือแยกเป็นเอกเทศก็ได้นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคย
มีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรม
มาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและ
แรงงานได้ด้วย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทางาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ๔. ดำเนินการ 
  ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
2. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2๕๔๐-2๕๔๔ 
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2๕๕๔-2๕๕๖ 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2๕๕๐ 
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2๕๓๗ 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินงาน 

สรุปประเมินผลการดำเนินการ 

รายงานผล 
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กระบวนการ : พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำ
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน : 
  พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
คำจำกัดความ : 
  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ นำมา
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน หรือองค์กรเพื ่อเพิ ่มพูนให้บุคลากรในหน่วยงาน หรือในองค์กรเกิดความรู้
ความสามารถ และเกิดทักษะในการทางานมีความก้าวหน้าในอาชีพการทำงานมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
งานที่ปฏิบัติอยู่บรรลุเป้าหมาย ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  “นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่
ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมทั้งสิ ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื ่อมุ ่งหวังที ่จะ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น 
  “เทคโนโลยีทางการศึกษา” (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ)+ โลยี 
(วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนำวิธีการ มาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ 
(boonpan edt01.htm) 
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ไม่ผ่าน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 

  ๓. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ดำเนินการ 
  ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
 
Flow Chart การปฏิบัตงิาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดำเนินการ 

สรุปและรายงานผลการ 
ดำเนินการ 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๖ 
  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๕. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ 
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กระบวนการ : พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์ : 
  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ้ผ่านระบบ
เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน : 
  พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS 
คำจำกัดความ : 
  การจัดการเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็น 
ผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ๔. ดำเนินการ 
  ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัตงิาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดำเนินการ 

สรุปและรายงานผลการ 
ดำเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๔. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. แผนแม ่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสารเพ ื ่ อการศ ึกษาขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2๕๔๐-2๕๔๔ 
  2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๔)     
พ.ศ. 2๕๕๔-2๕๕๖ 
  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2๕๕๐ 
  4. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี ่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ.2560 
  5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2๕๓๗ 
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กระบวนการ : ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน : 
  พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS 
คำจำกัดความ : 
  การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้างถาวร อันเป็นผล
มาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ๔. ดำเนินการ 
  ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัตงิาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
 ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 ๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2๕๔๐-
2๕๔๔ 
 2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 2๕๕๔-2๕๕๖ 
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2๕๕๐ 
 ๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

 5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2๕๓๗ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ดำเนินการ 

สรุปและรายงานผลการ 
ดำเนินการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
กระบวนการ : ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของส ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน : 
  ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คำจำกัดความ : 
  ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบที่ทาหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและแจกจ่าย
สารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร ในการทางานของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 
อย่าง คือ การนาข้อมูลเข้าสู ่ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และการนาเสนอผลลัพธ์ (Output) ระบบ
สารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ (Feedback) เพื่อการประเมินและปรับปรุงข้อมูลนาเข้า ระบบสารสนเทศอาจจะเป็น
ระบบที่ประมวลด้วยมือ(Manual) หรือระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ (Computer-based information system –CBIS) 
  แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเมื ่อกล่าวถึงระบบสารสนเทศ มักจะหมายถึงระบบที่ต้องอาศัย
คอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศ ก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทากับข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์
สูงสุด ในความหมายนี้จะเห็นว่าทุกโรงเรียนจาเป็นต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหาร การ
ตัดสินใจและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
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ไม่ผ่าน 

  ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
 
Flow Chart การปฏิบัตงิาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินการ 

สรุปประเมินผลการดำเนินการ 

นำเสนอ ผอ.สพม.รับทราบ 
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แบบฟอร์มท่ีใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์ 
  ๒. แบบคาร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๒. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๓. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
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กระบวนการ : ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพ่ือทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ 
  ๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
คำจำกัดความ : 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาทั้งในส่วนที่เป็น Back Office และ Front Office 
  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน 
  ๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล 
  ๓. เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ 
  ๔. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล 
  ๕. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัตงิาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 

  ๒. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

  ๓. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

  ๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ดาเนินการติดตามและประเมินผล 

สรุปประเมินผลการดาเนินการ 

นำเสนอ ผอ.สพม.รับทราบ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

กระบวนการ : การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 

วัตถุประสงค์ : 
  เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการดำเนินการข้อมูลสารสนเทศของสำนักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี ่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน สร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คาจากัดความ : 
  ข้อมูล ( Data ) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ (fact) ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ในโลก ใช้แทนด้วยตัวเลข 
ภาษา หรือสัญลักษณ์ที่ยังไม่มีการปรุงแต่งหรือประมวลใดๆ) ถ้าเห็นคำว่าข้อมูลในทางคอมพิวเตอร์จะหมายถึง
ข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้และมีความหมายในตัวเอง 
  สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ มาผ่านกระบวนการ 
(process) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ หรือหมายถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์ หรือ
มีความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างเครือข่ายระบบข้อมูล 
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๖. เสนอผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัตงิาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกการประสานความร่วมมือ 
  ๒. แบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินการ 

สรุปประเมินผลการดำเนินการ 

สรุปและนำเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 
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กระบวนการ : การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. เพื่อนำเสนอและรายงานผลการดำเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
คาจากัดความ : 
  ข้อมูล ( Data or raw data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ (fact) ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ในโลก ใช้แทน
ด้วยตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณ์ท่ียังไม่มีการปรุงแต่งหรือประมวลใดๆ) ถ้าเห็นคำว่าข้อมูลในทางคอมพิวเตอร์ จะ
หมายถึงข้อเท็จจริงที่มีการรวบรวมไว้และมีความหมายในตัวเอง 
  สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ มาผ่านกระบวนการ 
(process) เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ หรือหมายถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มีความสัมพันธ์ หรือ
มีความหมายนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
  สารสนเทศมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทุกระดับขององค์การ ทั ้งในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการ ใช้ช่วยในนการตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผลเปรียบเทียบช่วยเพิ่มระดับ
ความรู้ (Knoeladge) ความเข้าาใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง สารสนเทศจะมีค่าหรือความหมายมากขึ้นเมื่อมีการใช้งาน
มากขึ้นและสารสนเทศนั้นส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจหรือการกระทำที่ดำเนินการ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ๓. เสนอแผนงานผู้บริหาร 
  4. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  5. เสนอผู้บริหารและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัตงิาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มท่ีใช้ : 
  ๑. แบบประมลผลข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

สรุปประเมินผลการดำเนินการ 

นำเสนอผู้บริหารและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ 
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กระบวนการ : พัฒนา ปรับปรุง และจัดทำเวบ็ไซต์ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  พัฒนาปรับปรุง และจัดทำเว็บไซต์สารสนเทศเพื่อการให้บริการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และฝึกอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงาน 
  ๒. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และผู้สนใจทั่วไป 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและผู้สนใจ
ทั่วไป 
คาจากัดความ : 
  เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งที่สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบข้อความ รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีการนำเสนอ 
  ๓. ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
  ๔. พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
  2. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
  ๒. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  ๓. พรบ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ 
ให้มีการนำเสนอ 

พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการ 

ดำเนินงานทุกปีงบประมาณ 

ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
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กระบวนการ : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software ) เข้ากับกระบวนการ
ทำงานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการให้บริการ 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software ) 
  ๒. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์( Application Software ) 
เข้ากับกระบวนการทำงานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานเพ่ือนำไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การให้บริการ 
คำจำกัดความ : 
  โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software ) เข้า
กับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
  ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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ไม่ผ่าน 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบสอบถาม 
  ๒. แบบประเมิน 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๒. พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๓. พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินการ 

นำเสนอ ผอ.สพม. 

รับทราบ 

 

สรุปประเมินผลการดำเนินการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

กระบวนการ : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการ 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
  ๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  ๓. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี ่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี ่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คำจำกัดความ : 
  เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่าย
และสะดวกยิ่งข้ึน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.สพม.  
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัตงิาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน การดำเนินงาน 

การดาเนินงาน 

เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพม. 

ดำเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
  ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2563-2565) 
  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๓. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย(ฉบับที่ ๓) ของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
  ๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๖. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๗. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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กระบวนการ : ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนา 
 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม 
  ๒. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม 
  ๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คำจำกัดความ : 
  โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบ
ทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทรเลข 
โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. วางแผนการดำเนินงานการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบโทรคมนาคม 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางดำเนินการ 
  ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบ
โทรคมนาคม 
  ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.สพม. 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกขอให้ดำเนินการ 
  ๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  ๓. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๔. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๕. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

แต่งตั้งคณะทำงาน 

วางแผนการดำเนินงาน 

การดาเนินงาน 

เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพม. 

ดำเนินการ 
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กระบวนการ : ศึกษา วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
  ๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการจัดซื้อจัดจ้างระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คาจากัดความ : 
  คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. คณะทำงานร่วมกำหนดคุณลักษณะ 
  ๓. เสนอ ผอ.สพม. 
  ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ 
  ๕. ร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.สพม. 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบการกำหนดคุณสมบัติ 
  ๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐  

แต่งตั้งคณะทำงาน 

คณะทำงานร่วมกำหนดคุณลักษณะ 

เสนอ ผอ.สพม. 

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพม. 

ร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
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กระบวนการ : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมลู 
 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และคุ้มครองความปลอดภัย ของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ต 
  ๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ
ตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
คำจำกัดความ : 
  การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน(Identity) 
ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิด
ของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ
ตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
  ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  3. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  4. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  5. พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒   

แต่งตั้งคณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน การดำเนินงาน 
การดาเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพม. 

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพม. 

ดำเนินการ 
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กระบวนการ : พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร ์
 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  พัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่
ไดม้าใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  2. เพื ่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษา 
  ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความสำคัญด้าน ICT และพัฒนา
ศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คาจากัดความ : 
  การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
นั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.สพม.ทราบ  
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
  ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒. แผนแม ่บทเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส ื ่ อสารของประเท ศไทย (ฉบ ับท ี ่  ๔)                     
พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 
 
 

แต่งตั้งคณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน การดำเนินงาน 
การดาเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพม. 

ประสานงานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพม. 

ดำเนินการ 
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กระบวนการ : ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค ์: 
  ๑. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๓. เพื ่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื ่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คำจำกัดความ : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมบำรุง และปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของบุคลากรและสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ
ตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวในการใช้งาน 
  ๒. แบบบัตรประจำตัวผู้ใช้งานในระบบ 
  ๓. แบบสรุปผลการดำเนินงาน 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๓. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๔. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๕. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

แต่งตั้งคณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน การดำเนินงาน 
การดาเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพม. 

ประสานงานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพม. 

ดำเนินการ 
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กระบวนการ : ติดตามและประเมินผล 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ติดตามและประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 
  ๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คำจำกัดความ : 
  เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่าย
และสะดวกยิ่งข้ึน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน/แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  ๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล 
  ๓. เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
  ๔. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล 
  ๕. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง  
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๓. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ๔. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๕. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของการประเมิน 

ออกแบบการติดตาม  ประเมินผล 
การดาเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
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คู่มือการปฏบิัติงาน 

ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการ : ส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
  ส่งเสริม สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์ (Application 
Software) ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของบุคลากรในสานักงาน สถานศึกษา เพื ่อนำไปใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
วัตถุประสงค์ : 
  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้  ICT เข้ากับ
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสพฐ. 
ขอบเขตของงาน : 
  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ. 
คาจากัดความ : 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ 
ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 
  ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และสพฐ. 
  ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 
  ๖. เสนอ ผอ.สพม.ทราบ 
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ไม่ผ่าน 

Flow Chart การปฏิบัติงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  ๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT 
  ๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐  

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินการ 

นำเสนอ ผอ.สพม. 
รับทราบ 

สรุปประเมินผลการดำเนินการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

งานธุรการ 
กระบวนการ : งานสารบรรณ 
 
 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 
  งานสารบรรณ 
2. วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
  ๒.๒ เพ่ือให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 
3. ขอบเขตของงาน 
  ๓.๑ การจัดทำเอกสาร 
  ๓.๒ การส่งหนังสือราชการ 
  ๓.๓ การรับหนังสือราชการ 
  ๓.๔ การเก็บรักษาและการยืม 
  ๓.๕ การทำลาย 
4. คำจำกัดความ 
  งานสารบรรณ คือ งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ๕.๑ นำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ–ส่ง
หนังสือราชการ 
  ๕.๒ รับ–ส่ง หนังสือราชการตามระบบท่ีกำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ- ส่ง
หนังสือด้วยระบบ e-filing กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งใหเ้จ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
   ๑) รับงานจากกลุ่มอำนวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ My Office 
   ๒) เสนอผู้อำนวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
   ๓) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดทำหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
   ๔) เสนอผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 
   ๕) ผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม 
  ๕.๓ ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางระบบ My Office ในกลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
และควบคุม ดูแลการส่งหนังสือราชการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
  ๕.๔ สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 
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Flow Chart การปฏิบัตงิาน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ : 
  - 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

นำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน รับ 

- ส่ง หนังสือราชการ 

รับ - ส่ง หนังสือข้าราชการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำและ
พัฒนากำกับบดแูลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ My Office 

กลุ่ม แจ้งให้เจ้าหน้าที่เก่ียวข้องสร้าง 

ออกแบบและพัฒนาระบบงานฯ 

ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ในกลุ่มและควบคุม
การส่งหนังสือราชการของกลุ่ม 

สรุปและประเมินผลการใช้ระบบ
การรับ - ส่งหนังสือ 

รับงานจากกลุ่มอำนวยการและ
ลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทาง

ระบบ My Office 

เสนอ ผอ.กลุ่ม 

มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือ
ราชการหรือเอกสารประกอบ 

เสนอ ผอ.กลุ่ม ตรวจสอบ ความถูกต้อง 
/ ผู้มีอำนาจลงนาม 
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พระราชก าหนด 

ว่าดว้ยการประชุมผา่นสื่ออเิล็กทรอนกิส์ 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๒  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชก าหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชก าหนดนี้ เรียกว่า   “พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 
มาตรา ๒ พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่   ๗๔/๒๕๕๗   

เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ ในพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



“การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้อง 
มีการประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

“ผู้ร่วมประชุม”  หมายความว่า  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ กรรมการ   
อนุกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลอื่น 
ตามที่กฎหมายก าหนด  และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งต้องชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ   
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคลนั้นด้วย 

มาตรา ๕ พระราชก าหนดนี้ไม่ใช้บังคับแก่  
(๑) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  
(๒) การประชุมเพื่อจัดท าค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล  
(๓) การประชุมเพ่ือด าเนินการตามกระบวนการจัดซือ้จัดจ้างของส่วนราชการ  ราชการส่วนทอ้งถิน่  

รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
(๔) การประชุมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๖ การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม  นอกจากจะด าเนินการ

ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว  ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะก าหนดให้จัด  
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย  

ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘ การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม  จะส่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ในการนี้  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน  โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

มาตรา ๙ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง  
(๑) จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม  
(๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้  ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ 
(๓) จัดท ารายงานการประชุมเป็นหนังสือ  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



(๔) จัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ  แล้วแต่กรณี  ของผู้ ร่วมประชุมทุกคน 
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  เว้นแต่เป็นการประชุมลับ  

(๕) จัดเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน 
ข้อมูลตาม  (๔)  และ  (๕)  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม 
มาตรา ๑๐ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุม 

หรือค่าตอบแทนไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างใดให้แก่ผู้ร่วมประชุม  ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นให้แก่
ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย  

มาตรา ๑๑ ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้เป็นการประชุม
โดยชอบด้วยกฎหมาย  และห้ามมิให้ปฏิเสธการรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชก าหนดนี้  
เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายทั้งในคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีอื่นใด   
เพียงเพราะเหตุว่าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

มาตรา ๑๒ ให้มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ออกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชก าหนดนี้จนกว่า  
จะมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกตาม 
พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๑๓ บรรดาการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ด าเนินการไปแล้วตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗  เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ลงวันที่  
๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ให้ถือว่าเป็นการประชุมที่ชอบด้วยพระราชก าหนดนี้ 

มาตรา ๑๔ ให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชก าหนดนี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้  คือ  โดยที่ปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  ในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  มีจ านวน 
ผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจ านวนมากเนื่องจากติดเชื้อได้ง่าย   
องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้เป็นภาวะการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลก  และขณะนี้ยังไม่มีแนวทาง 
การรักษาที่ชัดเจน  ท าให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพ่ือควบคุมการระบาดของโรคตามค าแนะน า  
ขององค์การอนามัยโลก  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การเว้นระยะห่างทางสังคม  ( social distancing)   
ท าให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและการประกอบกิจกรรมในทางเศรษฐกิจของเอกชนเกือบทุกภาคส่วน 
ซึ่งต้องมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันเป็นปกติต้องด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
แม้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ลงวันที่   ๒๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  อันเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการประชุมผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะได้วางหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้แล้ว  แต่ผู้เข้าร่วม 
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมยังคงต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน  ท าให้ผู้ซึ่งต้องเข้าร่วม  
ประชุมในสถานที่เดียวกันดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะติดโรคสูงอันไม่สอดคล้องกับการเว้นระยะห่างทางสังคม   
นอกจากนี้  หลักเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ยังได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร   
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพการท างานทั้งในภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป   
อันส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดจนการประกอบ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนอย่างรุนแรง  ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ   ต้องเลื่อนประชุมใหญ่ 
สามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีก าหนด  ในขณะที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
และฉับพลันเพ่ือตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างทันทีทันใด   สถานการณ์ 
ดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง เป็นกรณีฉุกเฉินที่มี  
ความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๓๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๖๓



Vi.f'I. l!:lcrcr<I::

'!JeJ<I::l'U1::LuClu;l

"'!JeJlJa~'U~l'U"Vll.JlClfI11lJ11'!Jt)l.Ja~~lLiilJfl1'i~~LnUYlflUfl11iitfl~n L~EJ'i1U'i1l.J'!JEll.Ja
\J 411 \I " "

L~EJ1ti'u41m'U~m~}1um~E1'UUfl~fl~l f11f1W1"il11eJUfla1fl1 LLa~'!JeJlJa~lJ~L~EJ1'!JEl'l
'U ~ \J

"'!JeJlJClLuVll::n"il"VllJ1E1f111lJ'h'!JeJlJa~"'1lJ11'1!fl11WlhtJ'Il'U ua::am'U~fl~l~~Lnu
V v

1JI1l.JlJLtJU1t1fI11lJ,)lLU'UL~'1vi1'UVI~eJIJl1lJfl11l.J,)1LtJlJ'tIt)'1~lJ~

"a1141'ULYlf'l"VllJ1C1f111l.Jil'!JeJlJCl~()~ ua~'lil1al1~~1'Ufl1)m1"il41eJULLCl::t11::l.J1ae.Ja
v

~1tJ1fifl11~1'1j 1lJ11"il~1~~~v111lJ~t1uuul~ ,

"1~&'Im m~l 'UflCll 'I" Vim tlfl11lJ-l1 vl1La'tlVl1eJvl1ti'fl~'lVifi ru:: fl'l'llJ m 'lU~Vll'l'!JeJlJa.. "
&'11'l&'llJLV1f'1~llJfl1'l~fl~1 nlV1'U~LLV1'U'!JeJlJCl

v

"~~~ LnU'!JeJlJCl" VllJ1EJfl1llJ11UflfI am~-rUfl1'l LL~'1~'1V11Ell.JeJUVllJlEJt ~-r\J~~'I!eJUtlJfl1'l
v v ,

~~Lnu 11U11lJ1JI'l1"il&'leJUt1'l::lJ1ae.JClLLCl~11EJ'I1'U'!JtllJa~'U~1'UVl1a'!Jt)l.JaLUYn::n"il"... "
"L,j'1V1U1~"VllJ1t1f111l.J':h'4f1f1am~~\Jfl1'lLL~'1~'1V11eJ1~~UlJtl\JVll.J1Clt ~tl~U~VlUl~

" flW~fl)'llJfl1'l" VllJ1EJfl11lJi1 flru~m1lJfl1'iU~Vll'l'!Jtll.JCl411'lalJLYlf'l~l'Ufl1'lPifl~l
"

"''H11lJPifl~l'' VllJ1C1f111l.J11L'l'lL'iEJ'U1Yltl1~EJ&'IC'l1U'UlJVll1V1EJ1~eJVl1m'rnlJ~n~1

~L~tlfl~tltlVl'1~lJ~ijVlUl~Vl1tlij1IJ1mh~a'lfl1'Ufl11~~fl1'l~fl~1,

~l'Ufl1'l~fl~l Vl.f'I.l!lctbo"

'!Jt)l!?' 1::LUClUmmiu'I~u~'1U~1'UO(;}"il1fl1'Utl1~fl1f'1LUlJ~'U1U

'!Jvm 1~Clmam::LuClum::Yl11'1~m~n~fl11':h~1tJfl1'iU~Vl1'l'!JeJl.Ja411)a'ULYlf'l~llJfl11~fl~n
"

L~CI~LU'UflTH'lJm1u-rUU1'11~LUClUm~Yl11'1~fl~15fl1'l'h~1tJflWU~Vll'l,jeJlJa41TH1'ULYlf'l, v

~l'Ufl1'l~fl~l Vi.f'I.l!:lcrcr<I::LYieJ1~fl1'lU~Vl1'lLLa~fl1'lti,jeJlJafl1eJuflalJG'!1'U1l'1!fl1'lVI'lhtJ'I1U'tleJ'I-r~v' ...

LLa~41Cl1'U~fl'I~lvt '1't1eJ'I-r~LLa~LeJfl'l!'U~ ~(;}fl11~fl~1 Lu'U1'1.1mh'liju'l:: aYl5.n1Vi '1.11::fl eJUti'u..
m~Yl'l1 '1~fl~15fl1'lij fll1U-rULt1~tI'U1m'14111'1fl1'lU~Vl11LLa~fl11~~ rns ~fl~lt 'U.nijmfllJlllJrh~ 'I

"
~1V1U1fI ru:: -rfl~l f111lJ41'lULL~'1'1!1~~ (i)~/l!Jcrbo L~eJ'Ifl1'lUFi 1Ufll1~ fl~1t 'U.nii.nlf1't1eJ'I

:oJ" "
m::Yl11'1~fl~15fl1'l a'l1'U~ en LlJ~lC1'UI!Jcrbo fhVl'U~1~ij~lUfl'l1'U~fl~lGfl1'imfl LLa~rilUfl'll'U

~fl~15fl1'i~'1V11(;}

m~mjl'UT'illJlllJfl11lJlulJ1(;l11 cr LLa~lJ11J11l(i)1!J LL~'1Vl'l~11'1!UCY{\j1h::LUtlUU~Vl1'l'l1'1!fl1'i

m~Yl"n'l~fl~lGfl1'i Yl.f'I.I!:lcra::b-r~l.JlJlJI~11fl11m::Yl'i1'1~fl'I~n~fl11~'111'11::LUClUl1~'1~t)1t1;l...
'!Jt) (i) 1::LuClu;lL'iClfli1 "1~LUCIUm::V1'i1'1~fl~lfifl1111~':lCJfl11U~Vll'l'!JeJl.Ja411'l41lJLYlf'l

V

'l::LijV\Jm::'VI'l1-1Jf1m~1~m'l

11~1Vn1'l\J7~1'lfa~aa1'laUL'VIfl~1Un1'lf1n~1

'Vt.fl. lEI<t'b0



<UtJb fl11U~\-111~~n11itllJ"1.'Il11.'1ULV1I'1~lUnl'lP1n~lij11'l(ltJ~~1.'I.:JR~-1lJltJhJ~" ,
((j) L;jtlhilun1111.:JLI.~'U ~~~uhnl\-1'U"ulE1UltJ LI.(l~Vi"V11~fl1'i~~'Uln1~P1n~1'!JtJ.:J

ri1'U11't1fl11""'1.htJ~1'ULL~~1.'Im'UP1n~1

(I£l) L~tl1.'l~1.:Jltlm1.'lfl11lJL1.'IlJtlmfll'Un11L<Ulfi~ttllJ(lLl.~~fl1~U~m1V11.:jm~P1n~1
"

(m) L~tlU~ruln11~llJ<UtllJ(l'!Jtl.:Jri1'U11'1ln1~VI'li1E1-11lJLI.~~1.'ImuP1n~lLtl~bEln'Ul~LiJlJ1~UU
'II .. 'II

(~)L~tlnl1U~Vll111'1lnl1L1.~'U~'U LI.,,~nl1u~nl1tl'i~'Ill'1l'U

ttl rTf 1~LiJ'U\-1Ulv1'!Jtl-1~1mhri1'U11'1lfl17\-1'li1E1-11'U1.'ImuP1n~1vl"~~tJ-1vhm7ri171"1'l71"1.'ItlU

1~~~"LnU<UtllJ~\-11tl~m~-rUlJtlU\1lJ1E1tlDu11.:jlul~u.a1L1.'I~"(;lllJmnv1nlmJ~h1~nlJitl-1 ~1~L~1 ~lJ1.'Il!EI

LL(l~~~'Ul L~l\-1Ulvl~~~ LnUttllJa 1~tli1,m.:Jl'U l~tl~l.:jiitl~~~l1fimVl
'II "OJ

, ,

flW~-rn~lfl11lJ1.'I~ULL~.:J'll1~Vi (j)~<t'tJo fI.:JluVisn LlJ~l£J'UI!>ct'bo

"rilUn.:J1U~n~15fl1~~~\-11~ \-1lJ1E1i"111lJ'11ril'1i'n.:jluP1n~15n1~~.:j\-11~ I'lllJfhi.:J~1\1Ul

I'lrut-rn~1F111lJ1.'I.:JULL~.:J'll1~~ (j)G:UI!><t'tJo fI.:Jlu~ m LlJ~lE1UI!>ct'bo

"~~\-11~ " ..,.,lJ1E1fl11lJ"j, ~.:J\-11~1'l1lJn!l""'lJ1E.r;h~1E1~:aijElUU~\11'i'il'1ln1~LL~U~U~1lJii.:j

m.:JL'VIVllJmUfl~~1tJ

, "mfl" \-1lJ1E1fl11lJ'hY7u~~~m~vltJCjmEllufl11lJ-rU~~'IltJU'!Jtl.:JLl.IJl~~al,rn.:J1U~n~15m~mfl
"

mlJtl1~n1l'1m~'VI11.:JP1n~15n11 L~tJ.:J~~~~al'1i'mlu~n~15nl~f)lfl al,rn.:J1'Utl~~m~'VI11.:J

m~V111.:JP1n~15fl11 fI.:Jluvl I!>I!>ij'UlfllJ I!J~~~

"-r~lJU~~" \-1lJ1E1F111lJ11-r~lJ'UI'l~11fl11m~m1-1P1n~16m~.. ..
<UtJct 1~tl~~m~m1.:JP1n~15n11-rn~1n111 ~LiJ'U1tl(;lllJ1~LijElU~LL(l~1~iichul"~Fl11lJ

LL~~1ijliJoEl~'!Jl~ihymL~EI1nUfl1'itlnu11l'llm~LijElu~

VllJ'lfi .,

ul1i'lltJ

"~1U11't1n11" \1lJ1E1fl11lJ'h ril'1i'n.:jllJtl~~m~V1~1.:JP1n~15n1'i al'1i'n~lUL~'!J15n1~

1.'Imn1~P1n~1 ril'1i'n.:J1UflW~m~lJn1~n11P1n~1~lJ\{lJ~i1U ril'UmlUflW~m~lJnl'in1'itJ1;i1P1n~1..
al'1i'n.:JllJflWtn~1lJnl1n11tJ~lJ~n~1 LLfI~"'lJ1E1fl11lJ~1lJfi.:jri1lJ11't1nl~~lJ'!JtJ.:J-r~v1ij~lu~LiJlJn1lJ, .. ..
I'lllJnn\-1lJl£J11~1E1'i~Lij£JUU~\-11111'llfl11LL~'U~U~ije)1'Ul"\-1Ulv11(;l(ltl~~1.'I~R\-11tJ~.:JL1.'I~lJ1.'I'Ii'U1.'IUU

':oJ "

1lJnl1~~nl1P1n~1~1£J

"ril'1i'mlu~m~n5n11mfl" \-1lJltJfl11lJ11 al'1i'n.:jluP1n~15m~mfl (j) - (j)~ I'l1lJfh~.:J~1\1Ul

1.'I11.'1~nl1LL~~1.'Il1.'1~f)lVlmLL~~UI'l~ln1V11~nl1~n'tn ril'Un~l'UflW~n11lJn11;h11't1nl1fl~LI.(l~
'II , 'II

'4fl~lmV11~m1~mn riTUn.:jllJflW~m1lJnl1~~L1.'I1lJm'i~m~nLtJn'tllJ ril'1i'n.:jllJ~~L1.'I1lJm~P1mn

lJtJn'i~UULl."~nl'iP1n~l~llJaiiEll~EJ ril'1i'nU1'V111.:jllJnl~~n~lYiL"~ ~.:jn~ril'1i'n~llJflW~n1~lJm1

m'iP1n~l.fflJ~lJ~llJ I'1lJ~iLV1fllul~Ei1.'l1'i1.'lULV1I'1LL"~n1'i~tJ1.'Il1 ~~n~ril'1i'mllJtl~~m~V1'i1~P1n~lGm~.. "
al'1i'n~llJ~m~n5n1'imfl ril'1i'n~llJ~mn5m1~~\11~ ril'1i'nnuL"'~~lJvin11P1n~ltl~~(llJP1n~1

al'1i'n.:JllJL'!J(;l~U~m1P1mmriiEJlJ~n~1 LL~~\1lJ1EJfl11lJ'i1lJii.:J\11.hEJ.:J1U~U'!JtJ~-r~viijehUl"\1Ulvi..



e:JV1'1U8£.1~''U1'U~8.:jfl'U

(~) 1eJ'ItJa~fI1:::'Vl11'1~mncrfll1~1U~~'!ItlU~llJL 'VIflL'UL"Eia1';i~'Ub'VIf'IbUUfI11lJfI11bL":::

LfI'll1~fI1'l

(ct') ~eil'U1£.If111f'1'UElt'VIflL'UL"Eial,)~'Ub'VIf'lbba:::fI1,)~e:J~1,)rilUfl'l1'UtJ"~m:::'Vl11.:j~f1'tflfifl1,)
" "

LU'UfI11lJfI11LLa:::~'1h£.ILa'tJl'UfI11" ,
1Vf1t?'1tJ,,~m~'VI,)1.:j~m~ncrfl11~1U~~'lleJu!i11'UL 'VI1'lI'ULaEial1G'1'UL'Vlf'lbb~.:j~.:jL~l~Ul~

LU'U~'li1£.ILa'll1'Urm 1~~f11J11lJfl11lJL~1Jl:::~lJ" ,
;JeJ(i)l!> 1Vfm'llJfll1~'VI1.:jflru1~~nlJ,j'tl <il<il (Q1) 8£.1'1'U\Jbbb~U.:jfl111f1:::~t1LL"ttll\1 1~1Ufll1

\I ""I \J

bb~.:j~'1Bfll~ .

1'UmW~f1,)1lJfI11~'U\l1f1Iii1bb~U'I1J11lJ11,)tbb~V.:jhll~bb~.:j~.:jm';il.JfI111~1l1Vi'fI11l.Jnl'n!'U

tJlj~~UlmtJYlal.:jritl'U\I'Uflil\)::: l~bb~.:j~.:jm,)1JfI1';i1~llL ;J1i'u~U1~

tJ"'~ LiltI.:j~'VI£J1eJUo1'll1f111Iiil'l1\1u\1'1'111~ LLfI~eJeil'U1£.1f111riIUfI'Il'UYI,):::YI'VIlif'l1a'UlLL\1.:j'!l1~
'U .. ~ " "

(sn) fI11lJfI11eJ'Vl1'1flrul ~~ 1'U1'U~flU ~.:ji'~lJ'U1J11LL~.:j~'1\11mr~ijfl111J1' fl11lJL~£J1'll10Ibb":::
" II .u "" .~

tJ'):::aufI11cla.:j~''UU~~1,) ~''UL'VII'lL'UlaEia1')a'UL'VIf'I~'1d ~tl'lbb~.:j~'1\)ln!i1l'UL'VIflLUlaEial')a'UL 'VIf'I
"

bfl'llIGfl11fl W~rrrsu f111nl1eJl;h~ f1~1 LfI'll1crflI1flW~ n';i';ilJfI11f111~~lJ~f1 'tf1 LfI'lll crfl11

afl1f111~f1~'l tlGu~mlJfI1'ltJflfl')tl.:j eJcru~mlJci.:jLa~lJfI11tJnfl,)e:J.:j~e:J.:j~'UtJa~m.:JL'VIYllJ~I'Ufl1,

;Je:J(i)(i) 1Vfflflru:::m1lJfI11flw~mj.:JL1£.1m1 "flru:::m'ilJfI1W~ m1;J illJaa11a'UL'VI~1'UfI1';i~n'tf1"
"~fTeJ'I.Ni'1£J

«i)) 1~lJ'U\J)1~~eJeJ~i'~:U'U1J1111eJU~lJ1£.ILU'UtJ';i~ti1'Um1lJfI11.. " ..
(l!» m1:Ufl11L~£.I1ii1bb~U'l~''U1'U~u~nfl'U l!i1bLritJ"'fln1~'VI'i1'1f11'ivitl'l L~mbba~fI1';ifh~1

tJ"~m~'VI';i1'1na1L~ tJ"~m~'VI11.:JfI11yj'~'U1a.:jfl:Ubb"~fl11lJ21'Ufl'l'tJe:J'I1J'U~tJ"~m::'VI11'11~'Uti';i11J,

tJa~m~'VI11 '1alli11 rua'tJ tJa~m:::'VI11'1~n'tf1Grns La'tJ1GfI1';iflru~m1:Ufl1';ifl11~ f1'tf1,r'Uyf'U~1'U, ..

l'IlI'lfl m
flW:n"i·ulmru~m'i<6illlflft1'ift'UL'VIf1.l1'Um'if1mt1

"

;Jtl:Ut;l,],1aWlJtl.:J1''llfl11
" • u

;JeJsio 1'UmrueJflei1'U1\1~\hVi1U~fI'lle:JUfI111ii1LiA'Ufl11mlJ1~ LutJUU\I'I 1\1hhJlj\T~mlJ
" u

1~LU£.IU~~e:J'lJfi~L~£.I'lh~lJ1'V1bii'ULaeJ\I'UdJ'UL~(;\1VfLiiflfl11lJ L~£.I~1£.ILbri'VI1'111'!1f11';ieJ-U'U\I~~e:J.:J1U~fI~ , " u

'VI1.:JtJnfl1eJ.:J'VIl.:Jbbvl.:J'VI1.:JeJ1qpU.t;l~'VI1.:J1U£.Iu.a1bL~mW(;\1lJfI!l~lJ1EJLLt;l~1~LU£.Iui1!i1';l£Jm1u'U

m~m1'1~m~nGfI11

;Je:JCot. LY1elLU'Urns ei1'U1tJfl11lJG'1~fl1nuri 'lh::'!11'll'ULMm nU;J€llJ"yf 'U~1'ULLm::,j'sua LilYl1~n\I"... "
1Vf"'I'lJ1tJ'I1'U~LMm;J e:J'IG'11lJl1(1')~1Vfih~uULfl~ tl']'tJal'H'I'UL 'VIf'I'tJtl'l~1l1tJ'I1'ULl1?11'U'n'llfl11 ~U1tJ'I1'U

LL"nh~'ll1'll'Ua1lJ11(l1~ 1U1' 1Jl11\1ae:JU~1tl'tJe:J1UU~fI11fI;Je:JlJ",] 11a111~mtJ1~\T'1f'1Uf1fl~lJ1Er;h~i'1tJ
". " '\J ...

;Je:J~ 1Vf?l1'U'lI'llfll1,)~vilbLl\J'U~~'U11~UU;Je:JlJ"G'111G'1'UL'VIf'I~l'Um1~mn LL"::Lbe.J'Utllj~fI11

~'Ufl'1~~'U'1~UU;Je:J:U"G'1'1G'1'UL 'VIf'I'lh~~,m VfG'1e:J~flae:J'InUbLe.J'Un~'Ul~~'Vi'"Lv1Elf111~n'tf1"lJe:J'I
"



'llXG'llJ1~1ij1'Uflfl1\1..
(If) mJfltl':i~fl1fi'1R1i\l 'VI~mflw.;iLLCl~LL'U1t1~~L~tJ~lLii'Ufl111~'11~LtI'U1'lJ~11J':i~LUEJuil

(b) 1.1flU'VIlJ1EJ1~a1'U'!i1'1lms Vlth EJ\l1'Uflru:::m':i1Jfl1':iU1'V11':iiltllJflG'l11G'1'UL'Vlfi'1~1'Uf111~fl'Iy1i11fl
"

LLa~flru:::m11Jfl1':iU1'V11':iiltJlJaG'll'!iG'l'UL'Vlfi'1~1'Ufl1':i~m~J1~\I'VI1~ 'lJ~,m'VIU1vlu'Vl'Uflru~n111Jfl111'U~1'U

n1':iic;u'U1LL~:::~1Lii'Un11'l~uuilvlJaG'l1':iG'l'UL'Vlfi'1~1'Ufl11~fl~1
"

(u-J) U~\I~\lflru~fl'4m':ilJfl1':i Flru:::vil\11'UVI~€IlJflU'VIlJ1EJ1~m':i1Jfl1':ifl'U1~fllJvril\l~lLii'Ufl111~'1
e)'U€I~'1'U~1'Ul~VlU1vI'Ilv\lf1ru:::m':ilJfl1':i'l~(JlllJfl111JL'VIlJl:::G'llJ

"il€l (ilb 1~~'Ufh'Vlfll'UlClvG'l11G'1'UL'Vl!l1LLa::fl1':i~flG'll'l,hUfl\l1\Jtkl~mWl11\1~fl'tt1~fl1':iii~1'U1"vr,J1v1

~~fl1'lJij

(il) 1U~~'Il€lUL~EJ1nUfl11~1 Lii'U\ll'Ue)'UvEJ'1'U~1'U1~'VIU1v1'1l€l\lflru~fl':i':i1Jfl1':i
"

(I!:l) ~~vililv LG'I'U€JL~EJ1nuut:J'Ui'lJ'Ul':i~uuiltJlJflG'll 1G'1'UL'Vlfi'1~l'Ufl1 ':i~fl'tt1 ua ~ut:JlJ'lJij,mfl11

~llJil€llJ~G'l11a'UL'Vlfi'1'lJ':i~~ltJ

(sn) ~fl'ttl 1Lfl':i1~~ il€llJClG'll':iG'l'UL'Vlf'l~1'Ufl1':i~fl'ttl1'UfI1'Vi':i11J':i~~Ufm~'Vl':i1\1~fl'tt16fl1':iLLa:::
"

':i~~u'lJ':i~L'Vl!l11~G'ltJ~flatJ\lnu'UlEJU1EJUCl:::LLt:JlJl1'lJ'U1':i:::uuiltJlJ"G'l1':iG'llJL'Vlfi'1~1lJfl1':i~fl'ttl
"

(() ~~Lnu ':i1U':i11J 'lJ':i~1J1"t:J~ LLCl:::\hLG'I'UtJiltJlJClG'll':iG'l'UL'Vl!l1~1'Ufll':i~n'tt11lJ':i~~u
"

G'lm'U~fl'ttl ':i~~U~\lVl1~ ':i~~UmFl ':i~~U'VIti1EJ\l1'U':i~~ua1'U':il'1lfl1':i LLfl~fI1'Vi111J1:::~UtI':i~L'Vlfi'1

~1'Ufl11~fl'I~n

(sn) L.G'I'UtlLL'U~U~~1~fi1'lJ1m~n uri1ijlJ'U~i L~Ennu fl1':il1'lJ'U1'!i~UU'!J fIlJClG'll'!iG'l'UL'Vlfi'1... "
~1'Um'l ~ fl'tt1

(ct) Vl~11ru1 U~~1~Fl111.1Li1'U'IlflULLt:J'Ui'lJ'U11~Uuil€llJ~G'l1':iG'l'UL'Vlfi'1~l'Ufl1'!i~mn uae
"

LLt:J'U'lJnU~fl1':i~llJ'!JvlJClG'l11G'1'UL'Vl1'I'lJ':i~~ltJ 'lJ':i~fl1fi'1LLUU11 EJfll'!iil tllJa ij1'UiltJlJafla1\1 uae
~ \J \I..... \J

'!JV (ilm wmnflm1Vi'lNlw\'lLLm1~1lJ111~~lmv ~ m'rum~'Vl';i\lflM~~\rolfl~lLLm1\1u"jv
" "

(il) ~lEJ

(I!:l) ~lvvfl
(m) 1!1J'U~:n~varu 'Vi11~'lJ'!i~'Vifl~h~eJlJL~EJlIf~€I'V1~v'Ufl111JG'l11J11{)

(c() 'lI1~fl11th~'Il1J~~~tJn'UG'l11Jfl.f\ll~EJhJiiL'VI(Jle)'UG'llJf111, ,

iltl (il« fl11th~'Il1J'lIv\lflW~m'!i1Jfl11~v\liifl1'!ilJfl111J1'lJ1~'IllJhhj'€IEJfli1~\I'VI\l\l'llv\l~1'U1'U, ,

m11Jfl11~\I'VI1J~~\I~~LtI'Uv\lf'i'lJ1~'Il1J,

1'Ufl11\h~'qlJ01'lJ';i~1)l'Um11Jfl11111€1~'1'U~'lJ1~'q1J'VI~€I111G'11lJ11{)'lJ~,ji'VIUl'vn~~vI'lJ':i~'qlJ

L~tlflm'!ilJm':ifl'U'VI\l\lv11'V1U1v1LtJ'U'lJ':i~1)l'U1'UvI'lJ'!i~'IllJ,

1'Ufll':i'lJ'!i~'IllJ01'lJ1~1)1'Um'!i1Jfl11111ml"l'UvI'lJ':i~'IllJ'VI~v111G'111J1':i{)'lJn~'VIUl'm~~vI'lJ1~'Il1J
• \J, d.J ,

L~€Inm11Jfl11fl'U'VI\l\lv11'V1U1v1LtJ'U'lJ':i~1)l'U1'UvI'lJ1~'q1J

fl111ii~oEJ;1"lJ1~'Ilv\l~t1'!i~'IllJl ~~fJL~EJ\lil1\11J1fl fl'!i':ilJfl11f1'U'VI\l\ll ~ii L~EJ\I'VIil\llurrrs .,..',

~\Ifl~ LL'U'U01fl~ LL'U'UL~EJ\lLvhn'U1~'lJ1~1)1'U1'UvI'lJ1~'IllJflam~EJ\IL~lJ;1'UBm~EJ\I'VIil\lLtI'UL~EJ\I;1'l11~,

il€l (il~ 1~flru~m11Jfl1'!iii~1'U1~'VIU1v1~\I~fl'l'lJil

(il) r)1'V1'U~'U1EJU1EJfl1'll1'lJ'U11~UU'!JtllJ~G'l11G'1'UL'Vlfi'1~1'Ufl1':i~m~n
"

(I!:l) r)lnu d\li'~ ~~1Jl11JuCl~t1':i~Lii'Ut,m'U1EJU1EJ~1'Ufl11iWJ'U1'!i~uuiltJmlG'l11G'1'UL'Vlfi'1
"



(~) U~'VI1)itllJa(;11)CI'UL'VI1'1~1'Um 'JPlfl~11~~U.n 1fl LLa~1~~u-.ij-!l'VI1~L~ tl rn )11-!lLLr-l'Un1'J..
-.ij~n1) Pin~l LLn~CI'lJUa'U'Ufl1'J1Jl)1 ';ij'l1"i1n l)LLa~ ~~1Jl1lJtl)~ Lil'Ut:-Iafl1'l~1 LU'U-!ll'U1Jl1lJ'ULtJU1u

•
LLa::tJ'YIG!'I1a1Jl1'tltl-3m::'YI)1-!lPln1;15fl111'U~'U~1U~~'I:ltlU

•
(<t} tlelntl)~fl11'1 R1"'-!l'VI"mnrucrl LLn::LL'U1tl!i,:mL~tl~l1Lu'Ufl1)1~'lt~Lu'UltllJl1l.J)~LtltJud

(b) ~-!lLa~lJtl'J::a1'Ufl11lJ~1lJiiel'J~'VI'h-!lmfl1~ f11flLtln"il'U .fl1f'ltl'l~"tl1~-!lfllJ LLa~tl-!lFim...
tlnfl)el-!l~1'Uvltl-!l~'Ul'Ufl1)U)ru1fl1)itllJaCl1)a'UL'VII'1~1'Un11Pln~lL~tln1)-n9lJ'U1n1)Plfl~l)~~Uf11f'l

" ..
(~) LL~-!l~-!lf'lru::el'Um1:I.Jfl1)'VI~tlf'lru~'Vi1-!l1'UL~el~h LU'Ufl111~ '1 el'UtltJ'1'Ue:l1'U1';ij'VI,j1~. ..

'tlel-!lFlru::n'l'llJn11U~'VI1'liellJnCl1'lCl'UL'VII'1~1'Un1'JPln~lmfl
"

mlJoUtl (j)~ 1~111f'l11lJl'Uitl eill!J ;;tl (j)c;n LLn::itl eil~ lJl1-tlU-!l~Ul~tJtI'ULalJ
•

oUtl(j)~ 1~f'lru~m)lJfl1)U~'VI1)oUmJnCl1)CI'Ul'YIl'1~1'Ufl1)Pln1;1f11f'liie:l1'U1';ij'VI,j1~~-!l\Jitlltltl
"

(eil) e:l1'U1tJfl1) LLn::tl)::Cl1'U'l1"tlfl1'l L~tlri1'V1'U~LL'U1'Y11-!lfl1'lU~'VI1)itllJna1)CI'UL'YI1'1'l~~U..
~-!l'VI1~LLn~~~~U.n1f'l 1~Lu'Ul 'lit 'ULL'U1'Y11-!lL~tJ1n'ULYJtll ~Cltl~f'latl-!lnU~'VIGI'11aIJl1ua::U'VIU1'V1

fl1)-n9lJ'U1f11f'l

(I!J) t~itl La'Utl LL'U::'VI1til~R1LL'1.1::1111'1.1m 'JU~'VI1'liellJa a1'l au L'YI1'1~1'1.1n 1'JPlfl'l~l..
LLnf'lru~m1lJfl1'JU~'VI1)iellJaCl1'l"'UL'VIf'I~1'Ufl1)Plm~n-.ij-!l'VI1~..

L'VIlJ1~alJ

itl eil~ 11'J~fl1)~1'l-!l~lLL'VIU-!l fl1)~'U';ij1n~lLL'VIU-!l LLn~fl1)tl)~'I:llJ"IJtI-!lf'lru~fl1)lJn11
•

itl (j)fri h1iif'lru~m1lJn11f'lru~'VI~-!l L1tJflll "f'lru~n'l)lJn1'Ju~'VI1'litllJnCl1'J"''UL'YIf'I
"

~l'Um'JPlfl1;lf11f'l" 'VIflf11f'ltl'J~fltlU~1tJ
•

(eil) ~1JI'l1';ij)l"i1fl11m~'VI'J1-!lPin~nGfl1)LU'U~mm~l
" ~,

(I!J) PimnGfl1)f11f'l LU'Utl)~li1'Um'JlJfl1)

(c;n) m)l.Jm)~'VI)-!lf'lru1~~1'U1'U~f'l'U;-!ltl)::G1'Um1lJfl1)LL~-!l~-!l';ij1nfl1f'lLtln"tl'Ufl1f'ltl)~"tl1a-!lf'llJ
" ..

~L~tJ1"lllnl'VI~tl~iitl)::(;1Ufl1)ruCl-3~1'Ufl1)U~'VI1) ~l'UL 'VIf'lL'1.1Ln~Cl1)CI'UL'VI1'1~-!ld ~tl-!lLL~-!l~-!l';ij1n~ .~ ~ ~

~l'UL'VIf'lL'1.1Ln~Cl1)CI'Ut'YIl'1tlti1-!l,jtltJ~1'U1'UCltI-!lf'l'U

(~) Plfl~n6m)~-!l'VI1~'YIn~-3'V11~~tltimtJt'Umf'l,r'ULU'Um)lJfl11. "
(<t) )tl-!lPlm~n5fl1)fl1f'lm~1UlJtlU'VIlJ1tJ Lu'Um1lJfl11LLa::LG'!"IJ1'4fl1)

1~)tI-!lP!n1;16fl1'lmf'l~1~-rulJtlu'VIlJ1 tJLL\Ji..,~..,L~1'V1,j1~LU'U~'Il1tJLG'!"IJ1'1.1rn )1~~ n1Jl1lJf'l11lJ
" .

(<t) ~~tl'l~"lllJm'l~)ltJ-!l1'U~nm1~lLU'U-!l1'Un1'l~C;U'U1itllJaCl1)CI'UL'VII'1~1'Un1)Pln~ntl)~~ltl. "
LLn~~~vh11tJ-!l1'1.1Cll1(;1'1.1L'VI1'1'VI1-!l1111Pif1'I~m~8L(;1'Utl~ tlf] W~m1lJ n1) LLG'!~m~'VI11-!lP!mn nm'l'VI'J1U

tltil-!l,jmJ;jn~Wd-!lf'l~-!l

(b) tll),:m'VI,j1~~'U1Jl1lJ~f'lru~m1lJm'llJtlU'VIl.J1EJ



tl'l~neJtJ~1EJ

(n) ~1T~I'tlm'lIij.:tVl1~VI~eJ~Vi~11'll'tlf11":iIij~Vl1~lJElUVllJ1ElLtJ'Utl':i~OI'U
" " ~

usm eu ULL"~m 'lPin'l:*l(;lllJe1OEJ1~EJm.:tL'VIYtlJVll'L1i'I'l lieil'L11EJn1'lal'u nu~Vll 'l .:tl1Jm ':i~n'l:*lY4LPI'tt, ~

alun.:tl'L1F1ru~m'llJm'lm'lPin'l:*I.rr'LI~'LI~n'LIlieil'L11Eln1':ia1UnnT')~n'ttlm-1L'VIYtlJVlI'UFI':i
A " ,

(1'1) m'llJn1':ilim-3F1ru1;'ij~1'L11'L1fteJ~FI'LI~~tl~~m~'Vl':i1~Pin'l:*IGn1'lLL~-3~~"'nli~ijfl11lJ~
" "" " ,.

FI11lJL~EJ1'l11CYLLa~tl'l~ftUn1'lru~-1~I'L1tJ~Vll'l ~''UL 'VIi'll'U1"Eift1'lft'LIL 'VIPIvY~d~fJ~LL~~~~"'n
~''L1L'VlFll'LIl"Eiftl'lft'LIL'VIf'lmh-1tiElEJ~I'L11'L1V1-d~FI'LI

(.:t)fiin~IGm'lIij~Vl1(;lm-1L'VIYtlJ'VI1'L1F1':iLtJ'Um':ilJn1'lLLa~La'lJl'Um'l, ,

(,,) 'lfJ~~n'l:*IGn1'lIij.:tVl1(;lm~L'VIYtlJVlI'L1F1':iLtJ'Um':ilJf11':iLL,,~~-d1ma'lJl'Un1':i
, '"

(I!?) 1'LI1ij-1Vl1~ ~'LI 1~i1FIru~ n s su nl 'lU~Vll ':ioUeJlJ"al sau L'VIP!~ 1'IJm ':ifiin'ttllij~Vl1 ~~

cl-3La~lJm'lPin~1 mn'tl'LI liLL'Vl'UalUml'L1Yt'l~Yt'VloPlla'LI1LLl1-3'l11~liLL'Vl'UnEl.:tUfll'tlln1'l~''l1''1Jl'l::: L1'IJ~ , ~.~
'lI1EJLL(;l'LIlieil'L11EJf11'laIU n.:tl'L1L'1J(;l~'U~m 'lfiin~ntl'l::: (llJfiin'ttlm-3L'VIYtlJVll'UFI'l~eil'L11Eln1'lalUml'IJ

" , "
L'1I(;l~'LI~n l'lfii n'l:*l lJoEJlJPin'1:*11'UL'lJ(;l~'LI~m ~L'VIYtlJVll'L1F1'llieil'IJ1EJn1'l al'un.:t l'Ucl-3Lft~lJn1':iPin~J1, ~

(9) Iu n 'l ~L'VIYtlJVll'UFI'l 1~i1F1ru~ n 'l 'l lJm 'lU~Vll 'loUeJuaa 1sau L'VIPI~ I'Ll n 1'lPi n~n, ~

m-3L'VIYtlJVlI'UFI'ltl'l~neJ'U~1EJ, .

(n) tl~(;lm~'VI'l1-1Pin'l:*IGn1'lLtJ'LItl'l~Ol'Um'llJm'l

('11) msurns l~EJ~'LLVI'Ii-11~LLn~LL'VI'UmlJa-3Lft~lJn1'ltlnFl'leJ~V1eJ-3~'U~ LL'Vl'Ua1un~1'IJ
" ~

Flru~m'llJm'leJ1,bfiin~1 liLL'VI'UaTun~I'UFlru~n'l'llJfl1'ln1'lEl~lJfiin~n ~LL'VI'LIalUn~l'L1F1ru~n'l'llJm'l
" '"

oUs 1!?(9) 1~iiFl ru~n':i'llJ m 'l FIru~VI-d~ L1Elnil "FI ru~m'llJ n ') 'ltJ~Vl1 'loUeJua a1'la'UL 'VIPI
"

~1'L1n1'lPin~t1Iij-1V1'r~"'VInlij-3V11(;l~-3';€lltld,

VllJ1fl ~

flru::n~·nml~\J~Vll~.ij£llJ"al~a'LIL 'VIft.11'Unl~fln~1 ')~Vl1fl~

(~) tllJt"1iVl'\hv1~'LI(;lllJ-viFlru:m'l'llJm'llJ€lUVllJ1EJ

oUfJI!lo 1~alunnuPin·tt1fifl1'lmFlijeil'L11~Vltil-vi ~-3~fJhJil

(9) 1'u~(;l'tlfJUL~EJ1ti'Un1'l(;\'1LU'LI-31'L1e1'L1fJcJt 'LIeil'L11~Vltilvi'lJfJ-3FIru~n 'l'llJ n1'lU~Vll'loU£llJ"~ ~

a1'la'LIL'VIPI~''L1m'lPim~11l1F1.

(I!l) Pim~l 1LFI'll~~ oUfJlJ"al'lG'l'LIL'VIPI~1'L1fl1'lPin'l:*1'l~~UmFl1~"£l(;lFl~fJ-3nu'LI1EJU1EJLL":::~

LL~'LIW~'LI1'l~UUoUfJlJ"a1'la'LIL'VIPI~''L1m'lfiin'l:*I'lJfJ-1n'l~'VI'l1-3Pin'l:*,fin,'l
"

(m) 1~n1'lauu"'LI'LI'!iEllJ"a1'lG'l'LIL'VIPI~1'L1n1'lPin'l:*1LLnFlru~m'llJm'lU~Vl1'loU£llJ"a1'la'LIL'VIPI, ~ ~

~''Un1'lPin~lmFl

(a:-) lij(;ltl'l~'tllJ LLCI~'l1EJ-3,)'U~Cln1'l(;\" LU'U-11'U~,'Un 1'lU~Vl1'loUfJlJaa1sau L'VIfI1~''L1f11'lPin~n
, "

IIU 4 .., &I _ "

'l ~(;lUi) lF1LL"~'l 1EJ-11W11'la'UL'VIPI'VI1-1f11'l PIn'l:*1'l:::(;ltJ.n1F1LYtfJLa'LIfJFlru~m'llJ f11 'lU'lVll'l'lJ£llJ"

G'l1'l"'LIL'VIPI~I'L1m'lfiim~Ifl1F1LLa~Flru~m'llJn1'l

(cr) tllJ~Vltil-vi~'LI(;lllJ-viFlru~ nrsum sunuvan EJ ,r'\}



'IleJI!>I!> 11~tfl1)~'1 'i ~~1U'Vf'1l~n1~-W'U"'1n~1U'Vfti~uae fI1)'I.ht-qlJ'lJtl~ I"IWtfI),)lJfI1'i

{;l1lJ'Iltl1!>(9) llX'Il11"11'1ul'U'IleJ(9)1!> 'Iltl (9)m LLrit'lltl (9)a:: u1Hu~~u1f1EJtl'U1r1lJ,

'Iltl I!>m h11"1Wt msu m )U~'Vt1)'Il tllJ ria 1sau LVl1'l1ii'1'UfI1'iPin'IY1~~'Vti'fliM1'U1"'VtU1Yi
"

~~~tlhJd

(9) L~'UmLue 1~'IltlfifiL ~'U LLrltfi1'1.l~n'IY1Unl"lrutfI)'ilJfI1'iPin'IY1BfI1'i~~'Vfi'flL~EJ1ti'Ufl1,)

Yrl'lJ'U1~tUU'lltllJ" a1'i~'ULVli'l~1'UfI1'iPin~n
"

(I!» rhnu d.:)~1'l ~I'lmu U"ttl~tLiJ'U~"'mlJ'U1EJU1EJ~1'UfI1'iYrl'lJ'U'1'ituU'lltllJrla1)~tlLVli'l
"

~1'UfI1'iPin'IY1'IJtl~m::m1.:) Pin'IY1BfI1)1'U~t ~U~.:)'Vt1fI

(sn) tltlntl)tf11i'l fi'1i~ 'Vf~mnw.nLL"~u'U1tll)~Lvitll~,,,ti1EJ,ntllt1'i~~u~~mfl ~m'UPin'IY'1

~1Lii'UfI1'ilf111~LtJ'Ultl\il1u'itLUEJud

(a::) L~~~~~l"Iruttl'4m'ium'iI"Iwtvhn'U mtllJ£)UlllJ1EJm'ilJf11'il"ltllf1I"1'U~~LvitJ~'1Lii'UfI1'ilfi'1
e)'U£)EJ1'Uej1'U1"'VfU1~'lJeNI"IWtm'iUfl1'iU~"'1)'IltllJ"a1)atlLVli'l~1'Ufl1'iPin'IY1~~",i'fI

" "
(tt) tll)~'VfU1~~'U~mJ~l"Iw::m'ilJfI1'ilJvu'VfmEJ

'Iltl I!>a:: 1~~1,rn~1'UPin'IY1BfI1'i~~'Vfi'flijej'1'U'1"'VfU1~~~~tll tld

(9) ~u~fI'!I£)UL~EJ1nu fI1)~ 1Liitl.:)1'UB'UVEJ1'Uej1'U1"'VtU1Yi'IJtl~l"Irut fI))lJfI1 'iU~'Vt1'i'lltllJH
" "

~1'i~'ULVli'l~'1'UfI1'iPin'IY1~'l'Vfi'fI

(I!:J) Pim~n1LI"I'i1~l1UClttl'i~lJ1"e..IrI'Il£):Url~'1)~'ULVlI'I~1'Ufl1)Pin'IY11'UmYf'i1lJ'lJtl~~~'Vti'fI
"

1~~tll'll"l~tl~nu'U1EJU1EJUHtUe..I'UYr~'U1'itUU'IltJlJrla1'i~'ULVlI'I~1t1f11)Pimy1 uaeLL~'UYr'11J'U1~'l'Vti'VI
"

(m) t11'Vf'Ul'l'IJtlUL'IJ{;I'llaua LUW1t n"~1'Vt~un1'iU~"'1 'i~fI mrl'U~~'Vfi'fI Lvi£)1~'Vtti1EJ~1'U
"

(c) 'itl~Pifl'IY1BfI1'i~~'Vfi'flLtJ'U~'ll1m"'lJ1'UfI1)" ,
1~Pin'IY1GfI1'i~':)'Vfi'flU~':)~~L~1'Vt'li1~LtJ'U~,j1EJLrI'lJ1'Ufl1'i1~~fI{;l1lJI"I11lJL'Vt1J1~alJ

" ,

~1'U1'U'Vfi1,:j1"l'U

(.:) rrs'ilJn1'i~Vl~':)1"Iw1;il ~1'U1'U~1lJl"I'U;~~11)1 nn 1'i~~'Vfi'VILL~~~~"1 n~~lj 1"111lJ~
\J .... " "v

1"111lJL~EJ1'!11qjLL"~'.h::~un1'HU~':)~1'UU~"'1'i ~'1'ULVll"l1'U1r1~~1'ia'ULVli'l1f1EJvr~d ~tl~U~~~~

"1n~1'ULVll"l1'U1r1V~'1)~'ULVli'lti~'1~utlmh'U1'U'Vf~-vrll

(,,) Pim~nBfI1'i~~'Vfi'fILtJ'Um)lJfI1)U"'tL"''lJ1'UfI1~
•

('IJ) fI)~lJfl1~ hHJ~1LL'Vf'1l~l~\Lfi ~ej1'U1EJfl1~~1,rn~1t1L 'IJ{;l~'U~tn')PlmYl'l.h~(llJPlm11
"

Vlru'IJ{;l~ej1t11EJfl1~~1,rm1t1 L'IJ{;l~'U~fl1~Pim~nlJfiEJlJPimn1'UL'IJ{;l~'U~~~U~fllltlU ~ej1t11fJn1,)
, " "
~h,rn~1'UW~~YfVlfim~'U1~,mi'fI~ej1'U1EJfl1~~1,rn~1'Uri~L~~lJfl1~Pin'IY1'Utlfl)~UULLrI~n1~Pin'IY1{;l1lJ, "
e)fiEJ1~EJ~~'Vfi'fIYltl.:j~'U~.:j'Vf')VI'U1EJn~lJ1I"1lJ'Vf~m..h~fi1'UlllJ~lJ1~~L~EJ'ULtlnll'U\h~~1~~'Vfi'fI'Vf7tl
~ej'1'U1EJm ~~'1'Ii'n~1'Um ~Pin'IY'1LeJnuu ~-:j'Vfi'fI ua t\h emu l"lrut m,)lJ n1')tl1;i1 Pin'IY1~~'Vti'fI
"
1'Umru~~~mfllV1ljh~L~EJ'Uf11~Pin'IY1~Li'l'IY1~~L~EJ'Um')Pin~n~':)LI"I~1~l1U"'t1~~L~EJ'I..I~1,)1"{;l~tL1'U1l1EJUfI'U

a~nVl~1'1i'm1'U~1~1"LL"'~1l1~1~lj~LLVl'U'lJtl':)'Vf'1l1EJ':)1'U~.:)mh1L~lJLtJ'Um~lJf11')1f1EJ~1u'Vf'1l.:j"l1EJ
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 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เร่ือง  หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของผูใหบริการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ดวยในปจจุบันการติดตอส่ือสารผานระบบคอมพิวเตอรหรือระบบอิเล็กทรอนิกสเร่ิมเขาไปมีบทบาท
และทวีความสํ า คัญเพิ่ ม ข้ึนตามลํ า ดับตอระบบเศรษฐกิ จและคุณภาพชี วิตของประชาชน   
แตในขณะเดียวกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมีแนวโนมขยายวงกวาง  และทวีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น   ขอมูลจราจรทางคอมพิว เตอรนับ เปนพยานหลักฐานสํา คัญในการดํา เนินคดี   
อันเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสืบสวน  สอบสวน  เพื่อนําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ  จึงสมควรกําหนด 
ใหผูใหบริการมีหนาที่ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรดังกลาว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๖  วรรค  ๓  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ดังนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  จึงไดกําหนดหลักเกณฑไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา   “หลักเกณฑการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร 
ของผูใหบริการ  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการ 

ตามประกาศนี้ 
ขอ ๔ ในประกาศนี้ 
“ผูใหบริการ”  หมายความวา   
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอร เน็ต   หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  
หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น   

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ

คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น  ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน  

โดยไดมีการกําหนด  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณ

ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ  

“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 

ขอ ๕ ภายใตบังคับของมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประเภทของผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่ตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอรแบงได  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการแกบุคคลทั่วไปในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกัน 

โดยประการอื่น  ทั้งนี้  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง 

หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น  สามารถจําแนกได  ๔  ประเภท  ดังนี้ 

 ก.  ผูประกอบกิจการโทรคมนาคมและการกระจายภาพและเสียง  (Telecommunication  

and  Broadcast  Carrier)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ข.  ผูใหบริการการเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอร  (Access  Service  Provider)  

ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ค.  ผูใหบริการเชาระบบคอมพิวเตอร  หรือใหเชาบริการโปรแกรมประยุกตตาง  ๆ   

(Host  Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

 ง.  ผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต  ดังปรากฏตามภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้   

(๒) ผูใหบริการในการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลตาม   (๑)  

(Content  Service  Provider)  เชน  ผูใหบริการขอมูลคอมพิวเตอรผานแอพพลิเคชั่นตาง  ๆ  (Application  

Service  Provider)  ประกอบดวยผูใหบริการดังภาคผนวก  ก.  แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๖ ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่ผูใหบริการตองเก็บรักษา  ปรากฏดังภาคผนวก  ข.  

แนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๗ ผูใหบริการมีหนาที่เก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๑   

(๒) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  

ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ 
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(๓) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ค.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๒  

ตามประเภท  ชนิดและหนาที่การใหบริการ   

(๔) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ง.  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๓ 

(๕) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๒)  มีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามภาคผนวก  ข.  ๔ 

ทั้งนี้  ในการเก็บรักษาขอมูลจราจรตามภาคผนวกตาง  ๆ  ที่กลาวไปขางตนนั้น  ใหผูใหบริการ

เก็บเพียงเฉพาะในสวนที่เปนขอมูลจราจรที่เกิดจากสวนที่เกี่ยวของกับบริการของตนเทานั้น  

ขอ ๘ การเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ผูใหบริการตองใชวิธีการที่มั่นคง

ปลอดภัย  ดังตอไปนี้ 

(๑) เก็บในส่ือ  (Media)  ที่สามารถรักษาความครบถวนถูกตองแทจริง  (Integrity)  และระบุ

ตัวบุคคล  (Identification)  ที่เขาถึงส่ือดังกลาวได   

(๒) มีระบบการเก็บรักษาความลับของขอมูลที่จัดเก็บ  และกําหนดชั้นความลับในการเขาถึง

ขอมูลดังกลาว  เพื่อรักษาความนาเชื่อถือของขอมูล  และไมใหผู ดูแลระบบสามารถแกไขขอมูลที่ 

เก็บรักษาไว  เชน  การเก็บไวใน  Centralized  Log  Server  หรือการทํา  Data  Archiving  หรือทํา  Data  

Hashing  เปนตน  เวนแต  ผูมีหนาที่เก่ียวของที่เจาของหรือผูบริหารองคกร  กําหนดใหสามารถเขาถึง

ขอมูลดังกลาวได  เชน  ผูตรวจสอบระบบสารสนเทศขององคกร  (IT  Auditor)  หรือบุคคลที่องคกร

มอบหมาย  เปนตน  รวมทั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) จัดใหมีผูมีหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงไดรับการแตงต้ัง 

ตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อใหการสงมอบ

ขอมูลนั้น  เปนไปดวยความรวดเร็ว   

(๔) ในการเก็บขอมูลจราจรนั้น  ตองสามารถระบุรายละเอียดผูใชบริการเปนรายบุคคลได  

(Identification  and  Authentication)  เชน  ลักษณะการใชบริการ  Proxy  Server,  Network  Address  

Translation  (NAT)  หรือ  Proxy  Cache  หรือ  Cache  Engine  หรือบริการ  Free  Internet  หรือ  บริการ  1222  

หรือ  Wi-Fi  Hotspot  ตองสามารถระบุตัวตนของผูใชบริการเปนรายบุคคลไดจริง   

(๕) ในกรณีที่ผูใหบริการประเภทหนึ่งประเภทใด  ในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ขางตน  ไดใหบริการ

ในนามตนเอง  แตบริการดังกลาวเปนบริการที่ใชระบบของผูใหบริการซึ่งเปนบุคคลที่สาม  เปนเหตุให

ผูใหบริการในขอ  ๑  ถึงขอ  ๔  ไมสามารถรูไดวา  ผูใชบริการที่เขามาในระบบนั้นเปนใคร  ผูใหบริการ
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เชนวานั้นตองดําเนินการใหมีวิธีการระบุและยืนยันตัวบุคคล  (Identification  and  Authentication)   

ของผูใชบริการผานบริการของตนเองดวย 

ขอ ๙ เพื่อใหขอมูลจราจรมีความถูกตองและนํามาใชประโยชนไดจริงผูใหบริการตองต้ังนาฬิกา

ของอุปกรณบริการทุกชนิดใหตรงกับเวลาอางอิงสากล  (Stratum  0)  โดยผิดพลาดไมเกิน  ๑๐  มิลลิวินาที 

ขอ ๑๐ ผูใหบริการซ่ึงมีหนาที่เก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรตามขอ  ๗  เร่ิมเก็บขอมูล

ดังกลาวตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑) ผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ก.  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนสามสิบวัน

นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) ใหผูใหบริการตามขอ  ๕  (๑)  ข.  เฉพาะผูใหบริการเครือขายสาธารณะหรือผูใหบริการ

อินเทอรเน็ต  (ISP)  เร่ิมเก็บขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการอื่นนอกจากที่กลาวมาในขอ  ๑๐  (๑)  และขอ  ๑๐  (๒)  ขางตน  ใหเร่ิมเก็บขอมูล

จราจรทางคอมพิวเตอรเมื่อพนหนึ่งปนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

สิทธิชัย  โภไคยอุดม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


	คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
	ict_ลบ8_12




