
 



                                                 

ประเภทเอกสาร   :   คู่มอืขั้นตอนการด าเนินงาน 

ช่ือเอกสาร    :  ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผน 
    และด าเนินการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์   

    ระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร   
    โทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 

    สถานศึกษา 

รหัสเอกสาร    :  … - ... - ... 
แก้ไขคร้ังที่   :   
วนัที่บังคบัใช้   :  
ส าเนาที่    : 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

กระบวนการ  :  ๑.  ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการ 

 
ช่ืองาน (กระบวนงาน)  : 
  ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

วตัถุประสงค์  : 

  ๑.  เพื่อศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
  ๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม 
  ๓.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยี
สมยัใหม ่

ขอบเขตของงาน  :   

   ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบั
ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

ค าจ ากดัความ  : 

   เทคโนโลย ีหมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวทิยาและต่อเน่ืองมาถึงวิทยาศาสตร์ 
มาเป็นวิธีการปฏิบติัและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อนัก่อให้เกิดวสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร แมก้ระทัง่องค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ 
เพื่อใหก้ารด ารงชีวติของมนุษยง่์ายและสะดวกยิง่ข้ึน 
 

 



ขั้นตอนการปฏบิัติงาน  :   

   ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
   ๒.  ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
   ๔   ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
   ๕. ด าเนินการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
   ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม. 
 

Flow Chart การปฏบิัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะท างาน
คณะท ำงำน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 

เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 

ประสานงานกบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ไม่ผ่าน 



แบบฟอร์มทีใ่ช้  : 

            ๑.   แบบบนัทึกขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
   ๒.  แบบแจง้ซ่อมวสัดุอุปกรณ์/แบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 
  ๓.   แบบบนัทึกขอยมืวสัดุอุปกรณ์ 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :    

  (ตามตารางแนวนอน) 

 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 

ช่ืองาน   ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบ 
              คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร 
              โทรคมนาคม ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

สพป./สพม.…....…………............… 
กลุ่ม   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

รหัสเอกสาร : 
………………................…………….. 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนงาน 
 ๑.   เพื่อศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
 ๒.  เพ่ือศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
 ๓.  เพ่ือศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานในการจดัตั้ง
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา
น าร่อง  ๗  เขต 

สพฐ.  ออกค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมใหก้บัสพป./สพม.น าร่องทั้ง  
๗  เขต 

ธ.ค.
๒๕๕๓ 

 กพร.สพฐ. 
สพป./สพม. 
(ทั้ง ๗ เขต) 

 

๒. 
 

วางแผนการด าเนินการ 
 
 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม 

ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

 คณะ 
กรรมการ/
คณะท างาน
ตามค าสัง่ 

 

๓. 
 

-เสนอเลขาธิการ สพฐ. พิจารณาเห็นชอบ 
-เสนอ ผอ.สพป./สพม. อนุมติัด าเนินการ
ตามแผน 

เสนอแผนงานการด าเนินการต่อ เลขาธิการ กพฐ. พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ และน าแผนดงักล่าว เสนอต่อ ผอ.สพป./สพม.น าร่องทั้ง  ๗  
เขต  เพื่ออนุมติัแผนการด าเนินงาน 

ม.ค. 
๒๕๕๔ 

 คณะท างาน/
สพป./สพม. 

 



ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๔. 
 

ประสาน เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
 
 

ประสานแจง้หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน 
ตามแผนท่ีระบุไว ้

ม.ค. 
๒๕๕๔ 

 เจา้หนา้ท่ี/
คณะท างาน 
 สพป./สพม.
เขตน าร่อง 

 

๕. 
 

ด าเนินการ 
 
 

ด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก ผอ.สพป./สพม. ก.พ.-ส.ค 
๒๕๕๔. 

 เจา้หนา้ท่ี/
คณะท างาน 
 สพป./สพม.
เขตน าร่อง 

 

๖. สรุปผลการด าเนินการ 
 

คณะกรรมการก ากบั ติดตาม ประเมินผล จาก สพฐ.  ด าเนินการก ากบั
ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินการ เสนอต่อ  เลขาธิการ กพฐ.  
และผอ.สพป./สพม. เขตน าร่องทั้ง ๗ เขต 

ก.ย. 
๒๕๕๔ 

 คณะกรรมการ
ก ากบัติดตามฯ 

สพฐ. 
 

 

เอกสารอ้างองิ : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 



                                                 

ประเภทเอกสาร   :   คู่มอืขั้นตอนการด าเนินงาน 

ช่ือเอกสาร    :  ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษาและพฒันาเก่ียวกบั  
   ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายระบบ 

    คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม . 
    ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร    :  … - ... - ... 
แก้ไขคร้ังที่   :   
วนัที่บังคบัใช้   :  
ส าเนาที่    : 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

กระบวนการ  :  ๒.  ตดิตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพฒันา  
 
 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)  :   
  ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพฒันาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์  :   

  ๑.  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
   ๒.  บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
   ๓.  พฒันาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 

ขอบเขตของงาน  : 

   ด าเนินการเก่ียวกบัการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพฒันาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

ค าจ ากดัความ  : 
  โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการส่ือสารใหมี้ผลในระยะไกล รวมถึง
รูปแบบทั้งหมดของการส่ือสารดั้งเดิม ท่ีมีการดดัแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถส่ือสารไดร้ะยะไกล 
ซ่ึงรวมถึง วทิย ุโทรเลข โทรทศัน์ โทรศพัท ์การส่ือสารขอ้มูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน  : 

  ๑.   แต่งตั้งคณะท างาน 
   ๒.  วางแผนการด าเนินงานการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพฒันาเก่ียวกบัระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม  
   ๓.   เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
   ๔.   แจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบแนวทางด าเนินการ 



   ๕. ด าเนินการเก่ียวกับการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพฒันาเก่ียวกับระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
   ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม. 
 
 

Flow Chart การปฏบิัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะท างาน
คณะท ำงำน 

วางแผนการด าเนินการ 

เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 

แจ้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ไม่ผ่าน 



 แบบฟอร์มทีใ่ช้  : 

            ๑.   แบบบนัทึกขอใหด้ าเนินการ 
   ๒.  แบบแจง้ซ่อมวสัดุอุปกรณ์/แบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ : 
   ๑.   แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.   แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  : 

  (ตามเอกสารแนวนอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
 

ช่ืองาน   ติดตั้ง  ดูแล  บ ารุงรักษาและพฒันาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์   
                ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม  
                ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

สพป./สพม.…....…………............… 
กลุ่ม   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

รหัสเอกสาร : 
………………................…………….. 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนงาน 
 ๑.   ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
 ๒.  บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
 ๓.  พฒันาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 
ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานตามแนวทางการ
จดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาภายใน สพป/สพม.  

ตามค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะท างาน  เพื่อด าเนินการติดตั้ง  ดูแล  
บ ารุงรักษา  และพฒันาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม   

ธ.ค.
๒๕๕๓ 

 สพป./สพม. 
(ทั้ง ๗ เขต) 

 

๒. 
 

วางแผนการด าเนินการ 
 
 

วางแผนการด าเนินการติดตั้ง  ดูแล  บ ารุงรักษาและพฒันาเก่ียวกบัระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

 คณะ 
กรรมการ/
คณะท างาน
ตามค าสัง่ฯ  

 

๓. 
 

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม. 
 
 

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.น าร่องทั้ง  ๗  เขต  เพื่ออนุมติัด าเนินการ
ตามแผนงาน 
 

ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

 ผอ. 
สพป./สพม. 

 



ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๔. 
 

ประสาน เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
 
 

ประสานแจง้หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน 
ตามแผนท่ีระบุไว ้

ม.ค. 
๒๕๕๔ 

 เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๕. 
 

ด าเนินการ 
 
 

ด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก ผอ.สพป./สพม. ก.พ.-ส.ค 
๒๕๕๔. 

 เจา้หนา้ท่ี/
คณะท างาน 
 สพป./สพม. 

 

๖. สรุปผลการด าเนินการ 
 

สรุปผลการด าเนินการน าเสนอ  คณะกรรมการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
จาก สพฐ.  ผอ.สพป./สพม. เขตน าร่องทั้ง ๗ เขต 

ก.ย. 
๒๕๕๔ 

 เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

เอกสารอ้างองิ : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 



                                                 

ประเภทเอกสาร   :   คู่มอืขั้นตอนการด าเนินงาน 

ช่ือเอกสาร    :  ศึกษา  วเิคราะห์และก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะ 
    เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในส านกังานเขตพื้นท่ี 
    การศึกษาและสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร    :  … - ... - ... 
แก้ไขคร้ังที่   :   
วนัที่บังคบัใช้   :  
ส าเนาที่    : 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

กระบวนการ  :  ๓.  ศึกษา  วเิคราะห์  และก าหนดรายละเอยีด  
 
 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)  :  
  ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์  :   

    ๑.  ก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
    ๒. เป็นท่ีปรึกษาใหก้บัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
    ๓. การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

ขอบเขตของงาน  : 

   ด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากดัความ  : 

  คุณลกัษณะ หมายถึง เคร่ืองหมายหรือส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นความดีหรือลกัษณะประจ า 

ขั้นตอนการปฏบิัติงาน  : 

    ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
    ๒. คณะท างานร่วมก าหนดคุณลกัษณะ 
    ๓.  เสนอ ผอ.สพป./สพม.  
    ๔.  แจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบถึงคุณลกัษณะ 
    ๕.  ร่วมด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
    ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม. 

 



Flow Chart การปฏบิัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มทีใ่ช้  : 

        ๑.  แบบการก าหนดคุณสมบติั 
        ๒.  แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบติั 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

คณะท างานร่วมก าหนดคุณลักษณะ 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 

แจ้งผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบถึงคุณลกัษณะ 

ร่วมด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ไม่ผ่าน 



เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ : 
 ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๕๔ 
 ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 ๓.  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕0 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  :  

  (ตามตารางแนวนอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
 

ช่ืองาน   ศึกษา  วเิคราะห์  และก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                ของระบบคอมพิวเตอร์  ในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                และสถานศึกษา 

สพป./สพม.…....…………............… 
กลุ่ม   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

รหัสเอกสาร : 
………………................…………….. 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนงาน 
 ๑.   ก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ๒.  เป็นท่ีปรึกษาใหก้บัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓.  การจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 
ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานตามแนวทางการ
จดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาภายใน สพป/สพม. 

ตามค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะท างานเพ่ือก าหนดรายละเอียด
คุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา   

ธ.ค.
๒๕๕๓ 

 สพป./สพม. 
(ทั้ง ๗ เขต) 

 

๒. 
 

ก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะ 
 
 

คณะกรรมการ/คณะท างาน ร่วมก าหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ม.ค. 
๒๕๕๔ 

 คณะ 
กรรมการ/
คณะท างาน
ตามค าสัง่ฯ  

 

๓. 
 

เสนอคุณสมบติัของคอมพิวเตอร์ 
ต่อ ผอ.สพป./สพม. 
 

เสนอคุณสมบติัของคอมพิวเตอร์  ต่อ ผอ.สพป./สพม.น าร่องทั้ง  ๗  เขต  
เพื่ออนุมติั 

ม.ค. 
๒๕๕๔ 

 ผอ. 
สพป./สพม. 

 



ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๔. 
 

ประสาน เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
 
 

ประสานแจง้หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน 
ตามแผนท่ีระบุไว ้

ม.ค. 
๒๕๕๔ 

รูปแบบเป็นไป
ตามท่ี

คณะกรรมการ/
คณะท างาน 
ก าหนด 

เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๕. 
 

ด าเนินการ 
 
 

ร่วมด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๕๔. 

มีเอกสารอา้งอิง
ถูกตอ้ง 

เจา้หนา้ท่ี 
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๖. สรุปผลการด าเนินการ 
 

สรุปผลการด าเนินการน าเสนอ  คณะกรรมการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
จาก สพฐ.  ผอ.สพป./สพม. เขตน าร่องทั้ง ๗ เขต 

ก.ย. 
๒๕๕๔ 

 เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

เอกสารอ้างองิ : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๔.  ระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๕ 



                                                 

ประเภทเอกสาร   :   คู่มอืขั้นตอนการด าเนินงาน 

ช่ือเอกสาร    :  ด าเนินการเก่ียวกบัระบบรักษาและคุม้ครอง 
    ความปลอดภยัขอ้มูลและการโตต้อบผา่นส่ือ 
    อิเลก็ทรอนิกส์กบัผูใ้ชบ้ริการ 

รหัสเอกสาร    :  … - ... - ... 
แก้ไขคร้ังที่   :   
วนัที่บังคบัใช้   :  
ส าเนาที่    : 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

กระบวนการ  :  ๔.  ระบบรักษาและความคุ้มครองความปลอดภยัข้อมูล  
 
 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)  :  
  ด าเนินการเก่ียวกบัระบบรักษาและคุม้ครองความปลอดภยัขอ้มูล และการโตต้อบ
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์กบัผูใ้ชบ้ริการ 

วตัถุประสงค์  : 

     ๑.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบระบุ
ตวัตนผูใ้ชบ้ริการระบบอินเตอร์เน็ต 
     ๒.  เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบการเก็บ
รักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

ขอบเขตของงาน  :   

   ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบั
ระบบระบุตวัตนผูใ้ช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากดัความ  :   

   การพิสูจน์ตวัตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยนัความถูกตอ้งของหลกัฐาน 
(Identity) ท่ีแสดงวา่เป็นบุคคลท่ีกล่าวอา้งจริง 
  "ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ขอ้มูลเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ึงแสดงถึงแหล่งก าเนิด ตน้ทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วนัท่ี ปริมาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
 

 



ขั้นตอนการปฏบิัติงาน  : 

  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๒.  ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔.  ประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  ๕.  ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบั
ระบบระบุตวัตนผูใ้ช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ 

 Flow Chart การปฏบิัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ไม่ผ่าน 



 

 แบบฟอร์มทีใ่ช้  : 

        ๑.   แบบบนัทึกขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
        ๒.  แบบแจง้ซ่อมวสัดุอุปกรณ์/แบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 
        ๓.  แบบบนัทึกขอยมืวสัดุอุปกรณ์ 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ : 
 พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  : 

  (ตามตารางแนวนอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
 

ช่ืองาน   ด าเนินการเก่ียวกบัระบบรักษาและคุม้ครองความปลอดภยัขอ้มูล   
                และการโตต้อบผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์กบัผูใ้ชบ้ริการ 

สพป./สพม.…....…………............… 
ศูนย์   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

รหัสเอกสาร : 
………………................…………….. 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนงาน 
 ๑.   เพ่ือศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบระบุตวัตนผูใ้ชบ้ริการระบบอินเตอร์เน็ต 
 ๒.  เพ่ือศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบ  วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบการเก็บรักษาขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
 ๓.  เพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์  พ.ศ.๒๕๕๐ 
ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานตามแนวทางการ
จดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาภายใน สพป/สพม. 

ตามค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะท างาน  ธ.ค.
๒๕๕๓ 

 สพป./สพม. 
(ทั้ง ๗ เขต) 

 

๒. 
 

ศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบวางแผนฯ 
 

เพ่ือศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบวางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบุ
ผูใ้ชบ้ริการระบบอินเตอร์เน็ตของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และสถานศึกษา 

ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

 คณะ 
กรรมการ/
คณะท างาน
ตามค าสัง่ฯ  

 

๓. 
 

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม. 
 
 
 

เสนอแผนงาน  ต่อ ผอ.สพป./สพม.น าร่องทั้ง  ๗  เขต  เพื่ออนุมติั ธ.ค. 
๒๕๕๔ 

 ผอ. 
สพป./สพม. 

 



ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๔. 
 

ประสาน เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
 
 

ประสานแจง้หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน 
ตามแผนท่ีระบุไว ้

ม.ค. 
๒๕๕๔ 

รูปแบบเป็นไป
ตามท่ี

คณะกรรมการ/
คณะท างาน
ก าหนด 

เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๕. 
 

ด าเนินการ 
 
 

ด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก ผอ.สพป./สพม. ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๕๔. 

มีเอกสารอา้งอิง
ถูกตอ้ง 

เจา้หนา้ท่ี 
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๖. สรุปผลการด าเนินการ 
 

สรุปผลการด าเนินการน าเสนอ  คณะกรรมการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
จาก สพฐ.  ผอ.สพป./สพม. เขตน าร่องทั้ง ๗ เขต 

ก.ย. 
๒๕๕๔ 

 เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

เอกสารอ้างองิ : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 



                                                 

ประเภทเอกสาร   :   คู่มอืขั้นตอนการด าเนินงาน 

ช่ือเอกสาร    :  พฒันาบุคลากรดา้นระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ 
    เครือข่ายพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
    ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร    :  … - ... - ... 
แก้ไขคร้ังที่   :   
วนัที่บังคบัใช้   :  
ส าเนาที่    : 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

กระบวนการ  :  ๕.  พฒันาบุคลากรด้านระบบคอมพวิเตอร์ 
 
 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)  :  
     พฒันาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์  : 

  ๑.  เพื่อพฒันาบุคลากรดา้นระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความ
เขา้ใจ และสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
     ๒.  เพื่อยกระดบัความสามารถของบุคลากรดา้น ICT ของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาการศึกษา 
     ๓.  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรดา้น ICT ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัดา้น 
ICT และพฒันาศกัยภาพในดา้น ICT ใหมี้ความเป็นเลิศทดัเทียมกบันานาประเทศ  

ขอบเขตของงาน  : 

   ด าเนินการเก่ียวกับพฒันาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากดัความ  : 

   การพฒันาบุคลากรด้าน ICT  หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งจะเปล่ียนแปลงวิธีการ
ท างาน ความรู้ความสามารถ ทกัษะและทศันคติของบุคลากรดา้น ICT ให้เป็นไปทางท่ีดีข้ึนเพื่อให้
บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาแล้วนั้ นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 



ขั้นตอนการปฏบิัติงาน  :   

                 ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
                 ๒. ศึกษา วเิคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน 
                 ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
                ๔. แจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
                 ๕.ด า เนินการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
        ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ 
 

Flow Chart การปฏบิัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ไม่ผ่าน 



แบบฟอร์มทีใ่ช้  : 

        ๑.   แบบบนัทึกขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
        ๒.  แบบแจง้ซ่อมวสัดุอุปกรณ์/แบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 
        ๓.  แบบบนัทึกขอยมืวสัดุอุปกรณ์ 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  :  

  (เอกสารตามแนวนอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
 

ช่ืองาน   พฒันาบุคลากรทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย 
                คอมพิวเตอร์  และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของส านกังาน 
                 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

สพป./สพม.…....…………............… 
กลุ่ม   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

รหัสเอกสาร : 
………………................…………….. 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนงาน 
 ๑.   เพ่ือพฒันาบุคลากรดา้นระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ 
                              และสามารถน าความรู้ท่ีไดม้าใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
 ๒.  เพื่อยกระดบัความสามารถของบุคลากรดา้น ICT  ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาการศึกษา 
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรดา้น  ICT  ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัดา้น ICT  และพฒันาศกัยภาพในดา้น ICT  ใหมี้ความเป็นเลิศทดัเทียมกบันานาประเทศ 
ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานตามแนวทางการ
จดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาภายใน สพป/สพม. 

ตามค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะท างาน  ธ.ค.
๒๕๕๓ 

 สพป./สพม. 
(ทั้ง ๗ เขต) 

 

๒. 
 

ศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบวางแผนฯ 
 

คณะท างานร่วมศึกษา  ออกแบบและจดัท าหลกัสูตรแผนงาน 
 

ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

 คณะ 
กรรมการ/
คณะท างาน
ตามค าสัง่ฯ  

 

๓. 
 

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม. เสนอแผนงาน  ต่อ ผอ.สพป./สพม.น าร่องทั้ง  ๗  เขต  เพื่ออนุมติั ธ.ค. 
๒๕๕๔ 

 ผอ. 
สพป./สพม. 

 



ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๔. 
 

ประสาน เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
 
 

แจง้หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานตามแผนท่ีระบุไว ้ ม.ค. 
๒๕๕๔ 

รูปแบบเป็นไป
ตามท่ี

คณะกรรมการ/
คณะท างาน
ก าหนด 

เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๕. 
 

ด าเนินการ 
 
 

ด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก ผอ.สพป./สพม. ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๕๔. 

มีเอกสารอา้งอิง
ถูกตอ้ง 

เจา้หนา้ท่ี 
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๖. สรุปผลการด าเนินการ 
 

สรุปผลการด าเนินการน าเสนอ  คณะกรรมการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
จาก สพฐ.  ผอ.สพป./สพม. เขตน าร่องทั้ง ๗ เขต 

ก.ย. 
๒๕๕๔ 

 เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

เอกสารอ้างองิ : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 



                                                 

ประเภทเอกสาร   :   คู่มอืขั้นตอนการด าเนินงาน 

ช่ือเอกสาร    :  ใหค้  าปรึกษา  แนะน า  แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบ 
    เครือข่ายพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
    ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร    :  … - ... - ... 
แก้ไขคร้ังที่   :   
วนัที่บังคบัใช้   :  
ส าเนาที่    : 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

กระบวนการ  :  ๖.  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  แก้ไขปัญหา 
 
 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)  :  
  ให้ค  าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

วตัถุประสงค์  : 
   ๑.  เพื่อใหค้  าปรึกษา แนะน า เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   ๒.  เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
   ๓.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

ขอบเขตของงาน  : 

   ด าเนินการเก่ียวกบัให้ค  าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

ค าจ ากดัความ  : 

 ด าเนินการเก่ียวกบัให้ค  าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเร่ืองการซ่อมบ ารุง 
และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
สนบัสนุนการบริหารจดัการงานของบุคลากรและสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



ขั้นตอนการปฏบิัติงาน  : 

                  ๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
                  ๒. ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
                  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
                  ๔.  แจง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ 
  ๕.  ด าเนินการเก่ียวกบัการศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบั
ระบบระบุตวัตนผูใ้ช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ 

Flow Chart การปฏบิัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แต่งตั้งคณะท างาน 

ศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ด าเนินการ 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม. 

ไม่ผ่าน 



แบบฟอร์มทีใ่ช้  : 

        ๑.   แบบค าขอมีบตัรประจ าตวัในการใชง้าน 
        ๒.  แบบบตัรประจ าตวัผูใ้ชง้านในระบบ 
        ๓.  แบบสรุปผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  :  

  (เอกสารตามแนวนอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
 

ช่ืองาน   ใหค้  าปรึกษา  แนะน า  แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์   
                ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม   
                ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

สพป./สพม.…....…………............… 
กลุ่ม   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

รหัสเอกสาร : 
………………................…………….. 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนงาน 
 ๑.   เพื่อใหค้  าปรึกษา  แนะน า  เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
                        ๒.  เพื่อแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓.  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 
ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานตามแนวทางการ
จดัตั้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศึกษาภายใน สพป/สพม. 

ตามค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะท างาน  ธ.ค.
๒๕๕๓ 

 สพป./สพม. 
(ทั้ง ๗ เขต) 

 

๒. 
 

ศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบวางแผนฯ 
 
 

คณะท างานร่วมศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบและจดัท าแผนงาน 
 
 
 
 
 
 

ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

 คณะ 
กรรมการ/
คณะท างาน
ตามค าสัง่ฯ 

 
  

 



ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๓. 
 

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม. เสนอแผนงาน  ต่อ ผอ.สพป./สพม.น าร่องทั้ง  ๗  เขต  เพื่ออนุมติั ธ.ค. 
๒๕๕๔ 

- รูปแบบเป็นไป
ตามท่ี
คณะกรรมการ/
คณะท างาน
ก าหนด   
-มีเอกสารอา้งอิง
ถูกตอ้ง 

ผอ. 
สพป./สพม. 

 

๔. 
 

ประสาน เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 
 
 

แจง้หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานตามแผนท่ีระบุไว ้ ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

 เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๕. 
 

ด าเนินการ 
 
 

ด าเนินงานตามแผนงานท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก ผอ.สพป./สพม. ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๕๔. 

 เจา้หนา้ท่ี 
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๖. สรุปผลการด าเนินการ 
 

สรุปผลการด าเนินการน าเสนอ  คณะกรรมการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
จาก สพฐ.  ผอ.สพป./สพม. เขตน าร่องทั้ง ๗ เขต 

ก.ย. 
๒๕๕๔ 

-มีการตรวจสอบ
มาตรฐานงาน
ทุกกระบวนการ 

เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

เอกสารอ้างองิ : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 



                                                 

ประเภทเอกสาร   :   คู่มอืขั้นตอนการด าเนินงาน 

ช่ือเอกสาร    :  ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ 
    เครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบส่ือสาร 
    โทรคมนาคมของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    และสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร    :  … - ... - ... 
แก้ไขคร้ังที่   :   
วนัที่บังคบัใช้   :  
ส าเนาที่    : 
 

ผู้จัดท า ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษา 

กระบวนการ  :  ๗.  ตดิตาม  ประเมนิผล 
 
 
ช่ืองาน (กระบวนงาน)  : 
 ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

วตัถุประสงค์  : 

 ๑.  เพื่อทราบความกา้วหนา้  ปัญหา  ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 
 ๒.  เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓.  เพื่อรายงานผลการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 

ขอบเขตของงาน  : 

 ด าเนินการเก่ียวกบัการติดตามและประเมินความกา้วหน้า  ปัญหาและอุปสรรคของการ
พฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา 
 

ค าจ ากดัความ  : 

      เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเน่ืองมาถึงวิทยาศาสตร์ มา
เป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวสัดุ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร แมก้ระทัง่องค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ 
เพื่อใหก้ารด ารงชีวติของมนุษยง่์ายและสะดวกยิง่ข้ึน 
 



ขั้นตอนการปฏบิัติงาน  : 

 ๑.  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการประเมิน 
 ๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล 
 ๓.  เสนอผูบ้ริหารเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
 ๔.  ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล 
 ๕.  รายงานผลการประเมินใหผู้บ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

Flow Chart การปฏบิัติงาน  :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของการประเมิน 

ออกแบบการติดตาม  ประเมินผล 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ไม่ผ่าน 



แบบฟอร์มทีใ่ช้  : 

        ๑.   แบบติดตาม  ประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม  ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
        ๒.  แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างองิ : 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๔.  พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน  :  

  (เอกสารตามแนวนอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ. 
 

ช่ืองาน  ติดตามประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร 
               โทรคมนาคม ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 

สพป./สพม.…....…………............… 
กลุ่ม   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

รหัสเอกสาร : 
………………................…………….. 

ตัวช้ีวดัทีส่ าคัญของกระบวนงาน 
 ๑.   เพ่ือทราบความกา้วหนา้  ปัญหา  ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                               และสถานศึกษา 
 ๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการพฒันาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓.  เพ่ือรายงานผลการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือใหค้  าปรึกษา  แนะน า  เก่ียวกบัระบบ
คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา                        
 
ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๑. 
 

ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ
การติดตามและประเมินผล 

ออกค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการ 

ธ.ค.
๒๕๕๓ 

 สพป./สพม. 
(ทั้ง ๗ เขต) 

 

๒. 
 

ออกแบบการติดตาม  ประเมินผล 
 

ร่วมศึกษา  วเิคราะห์  ออกแบบแนวทางการติดตามและการประเมินผลการ
ด าเนินการ 
 
 
 

ธ.ค. 
๒๕๕๓ 

 คณะ 
กรรมการ/
คณะท างาน
ตามค าสัง่ฯ  

 



ล าดบัที ่ ผงัขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอยีดงาน ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

๓. 
 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ใหค้วามเห็นชอบ เสนอรูปแบบการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการ  ต่อ ผอ.สพป./ 
สพม.น าร่องทั้ง  ๗  เขต  เพื่อใหค้วามเห็นชอบน าไปด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการต่อไป 

ธ.ค. 
๒๕๕๔ 

- รูปแบบเป็นไป
ตามท่ี
คณะกรรมการ/
ก าหนด   
-มีเอกสารอา้งอิง
ถูกตอ้ง 

ผอ. 
สพป./สพม. 

 

๔. 
 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการติดตาม  และประเมินผลการด าเนินการตาม
รูปแบบท่ีไดรั้บการเห็นชอบ 

ม.ค.-ก.ย. 
๒๕๕๔. 

 เจา้หนา้ท่ี 
ผูรั้บผดิชอบ 

 

๕. 
 

รายงานผลการประเมินใหผู้บ้ริหารและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 
 

สรุปผลการด าเนินการน าเสนอ  คณะกรรมการก ากบั ติดตาม ประเมินผล 
จาก สพฐ.  ผอ.สพป./สพม. เขตน าร่องทั้ง ๗ เขต 

ก.ย. 
๒๕๕๔ 

-มีการตรวจสอบ
มาตรฐานงาน
ทุกกระบวนการ 

เจา้หนา้ท่ี
ผูรั้บผดิชอบ 

 

 

เอกสารอ้างองิ : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง) 
๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓. พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 




