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บทที่ 1 
  บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 

 

 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  มีเป้าหมายเสริมสร้าง
สุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในขณะที่สัดส่วนบุคลากร
ทางการแพทย์ต่อประชากรของประเทศไทยยังไม่เพียงพอคือมีเพียง 30 คนต่อประชากรแสนคนเมื่อเทียบกับ
ประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีจ านวน 201 คน ประเทศอินเดียมีจ านวน 51 คนและประเทศจีนมี
จ านวน 164 คน ต่อประชากรแสนคนและรวมถึง มีการกระจุกตัวของบุคลากรทางการแพทย์ในบางพ้ืนที่
โดยเฉพาะเขตเมือง  จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนเป็น
แบบบูรณาการ โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันด าเนินงานในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนซึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพนี้พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรที่มี
ความขาดแคลนสูงสุด จากข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข
ตามเกณฑ์พ้ืนที่ (GIS) พบว่าในประเทศไทยมีสถานีอนามัยและหน่วยบริการปฐมภูมิระดับต าบล 9,810 แห่ง
แต่มีพยาบาลวิชาชีพประจ าเพ่ือให้บริการสุขภาพเพียง 2,968 แห่งคิดเป็นร้อยละ 30.3  มีภาวะขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพระดับต าบลเท่ากับ 6,840 คน ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์
พบว่าขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 10,602 คนส าหรับพื้นท่ีในเขตอีสานใต้จังหวัดอุบลราชธานีมีพยาบาลวิชาชีพ
จ านวน 1,599 คนแต่ก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามเกณฑ์พ้ืนที่ควรมีพยาบาลวิชาชีพจ านวน  3,681 
คนจะเห็นว่าจังหวัดอุบลราชธานียังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจ านวน  2,082 คน อีกทั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีแผนด าเนินการสร้างศูนย์วิจัยสุขภาพขนาด 150 เตียง เพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่นักศึกษาบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปในเขตใกล้เคียงจึงจ าเป็นต้องมีอัตราก าลังด้านพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือ
เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียน  มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพมีความใฝ่รู้มีจริยธรรมมีจิตส านึกในการแก้ปัญหาของท้องถิ่นและประเทศโดยเปิดโอกาส
ให้เยาวชนจากภาคอีสานมีโอกาสในการเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพ่ือส าเร็จเป็นพยาบาลวิชาชีพ
และให้การบริการในหน่วยงานของภูมิล าเนาตนเองเพ่ือลดปัญหาการกระจายพยาบาลและเพ่ิมอัตราการคงอยู่
ในวิชาชีพให้ยาวนานขึ้นได้อีก 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มีฐานะเป็นองค์กรในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2553  โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 ได้
น าเสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนพ.ศ. 2552 และ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คณะ
พยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2553  จากการประชุมร่วมกับผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 106 
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คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอ านาจเจริญ  ยโสธร  ศรีสะเกษและอุบลราชธานี  มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 37 แห่ง ที่มีความพร้อมในการร่วมผลิตพยาบาลเพ่ือชุมชน มีแผนการส่งนักศึกษาเข้าเรียนเพ่ือ
เป็นพยาบาลของชุมชน ระหว่างปีการศึกษา  2553-2556  จ านวน 139 คน ดังนี้ พ.ศ. 2553 จ านวน 19 คน 
พ.ศ. 2554 จ านวน 50 คน พ.ศ. 2555 จ านวน 36 คน และพ.ศ. 2556 จ านวน 34 คน ที่ประชุมได้ร่วมกันหา
แนวทางในการร่วมผลิตพยาบาลของชุมชนอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่แนวทางการคัดเลือกผู้เรียน การก าหนด
โควตาผู้เข้าเรียน การสร้างความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลซึ่งเป็นองค์กรหุ้นส่วน  ใน
พ้ืนที่การพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะพยาบาลของชุมชน รวมถึงแนวทางการจ้างงานและการพัฒนา
ศักยภาพเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน  เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไปและเป็นแนวทางของการก าหนดการขอรับรองหลักสูตรปีการศึกษา 2555 
จ านวน 36 คน และปีการศึกษา 2556 จ านวน 46 คน 
 ปีการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล โดยได้รับการ
รับรองคุณภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 ปีการศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 – 2559 ในปี
การศึกษานี้  มีบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่ 1 ซึ่งส าเร็จการศึกษาจ านวน 55 คน 
 ปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ิม ปีการศึกษานี้  
รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จ านวน 74 คน และ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 32 คน   
 ปีการศึกษา 2558 คณะพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีจ านวน 96 คน 
และมีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  34 คน  
 ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจ านวน 82 คน และในปี
การศึกษา 2559 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4 สอบผ่านในครั้งแรก ร้อยละ 60 และมีผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน  35 คน 
 1.1.1)  ตราสัญลักษณ์ สี และดอกไม้ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ตราสัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
  สีประจ าคณะ   
 สีประจ าคณะคือ “สีชมพู”  
  ดอกไม้ประจ าคณะ  
 ดอกไม้ประจ าคณะคือ “ดอกพะยอม”  
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 1.1.2)  ปณิธาน วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ และวัตถุประสงค์ 
 

  ปณิธาน 
  เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือรับใช้ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประสานความร่วมมือทางการพยาบาล
และการสาธารณสุขใน ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 
  วิสัยทัศน์ 
  เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 
 
  อัตลักษณ์ 
  สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
 
  วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีจิตส านึกต่อท้องถิ่น และมีทักษะในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง 
 2)  สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือน าไปสู่การดูแลสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
 3)  บริการวิชาการท่ีเข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาสุขภาวะ
ของบุคคลและชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 4)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแล
สุขภาพ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้และปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และ
อาเซียน 
 5)  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
 1.1.3)  พันธกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ 
 1)  สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ 
 2)  สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 3)  บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมทางการพยาบาลที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 4)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน  
 5)  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข 
 1.1.4)  ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร 
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  ค่านิยมองค์กร 
     NURSE UBU 
  N = Nurturing   : ใส่ใจดูแล 
  U = Understanding  : เข้าใจ 
  R = Responsibility  : รับผิดชอบ 
  S = Smart Society  : สร้างสังคมอุดมปัญญา 
  E = Encouragement  : สร้างการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน 
  U = Unity    : สามัคคี 
  B = Building Learning Organization  : สร้างสรรค์องค์กรการเรียนรู้ 
  U = Universal   : สู่สากล 
  วัฒนธรรมองค์กร 
    “ดูแลด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปด้วยปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่
สากล” 
 1.1.5)  โครงสร้างองค์กรของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

- งานบริหารทั่วไป 
- งานบริหารบุคคล 
- งานคลังและพัสดุ 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ 
- งานส่งเสริมการวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- งานบริการการศึกษา 
- งานพัฒนานักศึกษา 
- งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลุ่มวิชำพยำบำล
ศำสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

สาขาพยาบาลศาสตร์ 

กลุ่มงำนอบรมและ
บริกำรทำงกำร

พยำบำล 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
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1.1.6)  โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
นำงสำวเกษร  สำยธน ู

อธิกำรบดี 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. นงนิตย์   ธีระวัฒน

สุข 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
นำงสำวสุวภัทร  นักรู้ก ำพลพัฒน์ 

รองคณบดีฝ่ำยวิจยั บริกำรวชิำกำร 
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศ

สัมพันธ ์
นำงสำวสุนันทำ  ครองยุทธ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  
นำงสำวสุดำรักษ์  ประสำร 

รักษำรำชกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม
วิชำพยำบำลศำสตร์ 

นำงสำวไพลิน  พิณทอง  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยแผนและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

นำงสำวณชิำ  ว่องไว 

คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สงวน ธำนี 
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1.2  วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ 
 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดท า 
ดังนี้ 
 1.2.1)  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ  ขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 1.2.2)  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใน
คณะพยาบาลศาสตร์ และให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 1.2.3)  เพ่ือให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการองค์กร 
 
1.3  ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
 

 ขอบเขตของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะประกอบไปด้วยกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ลักษณะงาน และข้ันตอนการปฏิบัติงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
1.4  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ 
ค้นหา ส่งผ่าน และจัดด าเนินการข้อมูล [1] 
 สำรสนเทศ  หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูล น ามาผ่านการประมวลผล การจัดระเบียบให้
ข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลข ข้อความ หรือภาพกราฟิก ให้เป็นระบบที่ผู้ใช้ สามารถเข้าใจได้ง่าย และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผน การตัดสินใจ และอ่ืนๆ [2] 
 ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หมายถึง ข้อมูล ข้อความ ค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด บรรดาที่ อยู่ในระบบ 
คอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [2] 
 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ หมายถึง ระบบงานของหน่วยงานที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายมาช่วยในการสร้างสารสนเทศที่หน่วยงานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผน การบริหาร การสนับสนุน การให้บริการ การพัฒนาและควบคุมการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมี
องค์ประกอบ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โปรแกรม ข้อมูล และสารสนเทศ เป็นต้น [2] 
 เว็บไซต์ หมายถึง ชื่อเว็บที่เป็นแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจเป็นข้อมูลของหน่วยงานทั้ง
ราชการ เอกชน หรือบุคคล โดยรวมเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายซึ่งต่อเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [4] 
 อินเทอร์เน็ต หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ [5] 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
งานวิชาการคอมพิวเตอร์  
  มีหน้าที่บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เขียนค าสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ท างานตามความต้องการ ส่งเสริม แนะน า 
อบรมเกี่ยวกับวิธี และขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ 
เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความร่วมมือ หรือบูรณาการกับงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับบริการ ให้บริการน าเสนอข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
  โดย ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการ ใน
การท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
 1)  ด้านการปฏิบัติการ 

  1.1)  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่ง
ส าเร็จรูป เพ่ืออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  1.2)  ประมวลผลและปรับปรุงแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั่งและคู่มืออธิบายชุดค าสั่ง
ตามข้อก าหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาด
ของค าสั่ง เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย า และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  1.3)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  1.4)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และ
ระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน และออกแบบพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการมากที่สุด 

 2)  ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายประสงค์ 
 3)  ด้านการประสานงาน 

  3.1)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้  

3.2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4)  ด้านการบริการ 
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  4.1)  ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ หรือจัดท าคู่มือ สนับสนุนการใช้ระบบงาน
ที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
  4.2)  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อ
สงสัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3.1  ลักษณะงาน 
 

 3.1.1  ด้านการปฏิบัติการ 
 3.1.1.1)  ติดตั้งหรือบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 3.1.1.2)  วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 3.1.1.3)  ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข แฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นย า 
และทันสมัย 
 3.1.1.4)  ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรง
ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
 3.1.1.5)  รวบรวมความต้องการ เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง
ตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์หรือระบบฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.1.1.6)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
 3.1.1.7)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้
ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
 3.1.1.8)  รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนด และทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการ
ท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความ
ต้องการใช้งานของหน่วยงาน 
 3.1.1.9)  ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้า
ข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบ 
 3.1.1.10)  แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานไปอย่างสะดวก และราบรื่น 
 3.1.1.11)  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ และงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 3.1.2  ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายประสงค์ 
 
 3.1.3  ด้านการประสานงาน  
 3.1.3.1)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้  
 3.1.3.2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 3.1.4  ด้านการบริการ 
  3.1.4.1)  ช่วยจัดท าคู่มือระบบ และคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.1.4.2)  ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  3.1.4.3)  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ ใช้ เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 3.1.5  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 3.2.1  การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้ันตอนการการท างาน ดังนี้ 
 

 
 
 

ซ่อมไม่ได้ 

ซ่อมได้ 

ส่งเคลม 

เริ่มต้น 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 

สิ้นสุด 

ตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

ด าเนินการ
ซ่อมแก้ไข 

 

ตรวจสอบการ
รับประกันจาก

บริษัทผู้จัด
จ าหน่าย 

มีประกัน 

ด าเนินการแจ้ง
งานพัสดุ 

หมดประกัน 
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ตารางท่ี 3.1  ขั้นตอนการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้รับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

อาจารย์ 
บุคลากร 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 )  ผู้ ใ ช้ บริ การกรอกข้ อมู ล ล ง
แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 
 
2) เจ้าหน้าที่รับใบขอใช้บริการซ่อม 
 
3 ) เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
 
 
 
4)  ถ้าซ่อมได้ จะด าเนินการซ่อม
แก้ไข 
 
 
 
 
5)  กรณีถ้าซ่อมไม่ได ้จะด าเนินการ
ตรวจสอบการรับประกันจากร้านผู้
จัดจ าหน่าย 
 
 
6) กรณีหมดประกันด าเนินการแจ้ง
งานพัสดุ 
 
 
7)  กรณียังไม่หมดประกันส่งเคลม
ร้าน 

15 นาที 
 
 
5 นาที  
 
30 นาที 
 
 
 
 
1 วัน 
 
 
 
 
 
15 นาที 
 
 
 
 
10 นาที 
 
 
 
2 วัน 

 
 จากตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3 
วัน ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล จะวัดในเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 

ตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

ด าเนินการ
ซ่อมแก้ไข 

 

ตรวจสอบการ
รับประกันจาก

บริษัทผู้จัด
จ าหน่าย 

ด าเนินการแจ้ง
งานพัสดุ 

ส่งเคลม 
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 3.2.2  การให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงเว็บไซต์ มีข้ันตอนการการท างาน ดังนี้ 
 

 

ไม่อนุมัติ 

เริ่มต้น 

กรอกแบบฟอร์ม 

รับแบบฟอร์ม 

พิจารณาการขอ
ใช้บริการ 

อนุมัติ ด าเนินการแจ้งผู้
ขอใช้บริการ 

ด าเนินการจัดท า 

ถูกต้อง 

เผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

สิ้นสุด 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

แก้ไข 
ไม่ถูกต้อง 
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ตารางท่ี 3.2  ขั้นตอนการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงเว็บไซต์ 
 

ผู้รับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

อาจารย์ 
บุคลากร 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
อาจารย์ 
บุคลากร 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1)  ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม
บั น ทึ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ 
2 )  เ จ้ าหน้ าที่ รั บแบบฟอร์ มบั นทึก
รายละเอียดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์
ลงเว็บไซต์  
3)  ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ  
 
 
 
4 )  เ มื่ อ ข้ อ มู ล ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร อนุ มั ติ  
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้งผู้ ขอใช้
บริการให้ทราบสาเหตุการพิจารณาและ
กลับไปด าเนินการ 
5)  เมื่อข้อมูลได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่
จะด าเนินการจัดท า  
 
6)  ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลอีกครั้ง  
 
 
 
6) เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบและ
ยืนยันว่าไม่ถูกต้องจากผู้ขอใช้บริการ 
ข้อมูลจะถูกแก้ไข และกลับไปขั้นตอน
ด าเนินการจัดท า 
 
7 ) ข้อมูลที่ ได้รับการตรวจสอบและ
ยืนยันว่าถูกต้องจากผู้ขอใช้บริการ จะ
ได้รับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 

15 นาที 
 
 

5 นาที  
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 นาที 
 
 
 

30 นาที 
 
 

15 นาที 
 
 
 
 

30 นาท ี
 
 
 
 

10 นาที 
 

 
 จากตารางที่ 3.2 ขั้นตอนการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงเว็บไซต์ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 1 วัน 
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล จะวัดในเชิงปริมาณ โดยนับจ านวนข่าวการประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ 
www.nurse.ubu.ac.th 

กรอกแบบฟอร์ม 

รับแบบฟอร์ม 

พิจารณาการ
ขอใช้บริการ 

ด าเนินการแจ้งผู้
ขอใช้บริการ 

ด าเนินการจัดท า 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

แก้ไข 

เผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
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 3.2.3  การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีข้ันตอนการการท างาน ดังนี้ 
 

 

สร้าง ออกแบบ User 
Interface และ

ฐานข้อมูล 

ปรับปรุง 

พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล 

ทดสอบ ปรับปรุง/แก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เผยแพร่เว็บไซต์ 

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
เว็บไซต์ เพื่อน ามาปรับปรุงเว็บไซต์ 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

ศึกษาความต้องการของหน่วยงาน 

ก าหนดเป้าหมายและวางแผน 

วิเคราะห์และจัดโครงสร้าง 

สร้าง/
ปรับปรุง 

จัดการระบบ
เนื้อหาและ
ส ารองข้อมูล 
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ตารางท่ี 3.3  ขั้นตอนพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
งานภายใน
คณะ/
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
อาจารย์และ
บุคลากร 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1)  สอบถามและจดบันทึกความต้องการ
ของหน่วยงาน 
2)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน และ
วางแผน 
3 )  วิ เคราะห์ก าหนดขอบเขต และ
ขั้นตอนวิธี 
 
เงื่อนไขการท างาน มี 2 เงื่อนไข คือ 
สร้าง และปรับปรุง 
 
 
 
4)  กรณีสร้าง ออกแบบหน้าจอ และ
ฐานข้อมูล 
 
 
5)  กรณีปรับปรุง จัดการระบบเนื้อหา 
และส ารองข้อมูล 
 
 
6)  เขียนโค้ดโปรแกรม 
 
7)  ผู้ใช้งานทดสอบระบบเว็บไซต์ 
 
 
8)  เมื่ อทดสอบไม่ผ่ าน  ด า เนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 
7) อัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น Server 
 
8) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

1 สัปดาห์ 
 

3 วัน 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

2 สัปดาห์ 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 

2 วัน 
 
 

2 วัน 

 
 จากตารางที่ 3.3 ขั้นตอนพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 2 เดือน
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล จะวัดในเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ศึกษาความต้องการของหน่วยงาน 

ก าหนดเป้าหมายและวางแผน 

วิเคราะห์และจัดโครงสร้าง 

 

สร้าง/
ปรับปรุง 

ออกแบบ User 
Interface และ

ฐานข้อมูล 

จัดการระบบ
เนื้อหาและ
ส ารองข้อมูล 

 
พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล 

 
ทดสอบ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เผยแพร่เว็บไซต์ 

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
เว็บไซต์ เพื่อน ามาปรับปรุงเว็บไซต์ 
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 3.2.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศ มีข้ันตอนการการท างาน ดังนี้ 
 

ออกแบบระบบ 

ทดสอบระบบ 

สมบูรณ์ 

พัฒนาระบบ 

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
ระบบ เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบ 

เริ่มต้น 

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ก าหนดปัญหาและศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

สิ้นสุด 

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
เครื่องมือในการพัฒนา 

ติดตั้งระบบและจัดท าคู่มือ 

ไม่สมบูรณ์ 
ปรับปรุงแก้ไข 
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ตารางท่ี 3.4  ขั้นตอนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

ผู้รับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
ผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับ
ระบบ 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1)  ศึกษาวิเคราะห์ระบบเดิม โดยสอบถาม
ความต้องการระบบ และปัญหาจากการใช้
งานของผู้ใช้ 
2)  ศึกษาทฤษฎี ระบบงานที่เกี่ยวข้อง และ
เครื่องมือในการพัฒนาระบบ  
 
 
3)  ออกแบบฐานข้อมูล และหน้าจอผู้ใช้ 
 
 
4)  เขียนโปรแกรม ตามความต้องการของ
ระบบ 
 
 
5)  ผู้ใช้งานทดสอบระบบจริง  
 
 
6)  ปรับปรุงแก้ไขระบบตามผลการทดสอบ
เพ่ิมเติม 
 
7)  ติดตั้ ง และจัดท าคู่มือระบบส าหรับ
ผู้ใช้งาน 
 
 
8)  ประเมินความพึงพอใจ 

1 วัน 
 
 

4 วัน 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 

3 สัปดาห์ 
 
 
 

2 วัน 
 
 

2 สัปดาห์ 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

1 เดือน 

 
 จากตารางที่ 3.4 ขั้นตอนพัฒนาระบบสารสนเทศ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3 เดือน ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้
ในการวัดผล จะวัดในเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบวัดประสิทธิภาพของระบบ 
 
 
 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
เครื่องมือในการพัฒนา 

 

ออกแบบระบบ 

พัฒนาระบบ 

ทดสอบระบบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตั้งระบบและจัดท าคู่มือ 

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
ระบบ เพื่อน ามาปรับปรุงระบบ 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
งานวิชาการคอมพิวเตอร์  
  มีหน้าที่บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เขียนค าสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ท างานตามความต้องการ ส่งเสริม แนะน า 
อบรมเกี่ยวกับวิธี และขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ 
เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความร่วมมือ หรือบูรณาการกับงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์
ต่อผู้รับบริการ ให้บริการน าเสนอข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย 
  โดย ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรูความสามารถทางวิชาการ ใน
การท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
 1)  ด้านการปฏิบัติการ 

  1.1)  ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ ติดตั้งชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่ง
ส าเร็จรูป เพ่ืออ านวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบด าเนินไปได้อย่างราบรื่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
  1.2)  ประมวลผลและปรับปรุงแฟ้มข้อมูล เขียนชุดค าสั่งและคู่มืออธิบายชุดค าสั่ง
ตามข้อก าหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาด
ของค าสั่ง เพ่ือให้ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย า และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  1.3)  ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่นช่วยสอน ถ่ายทอดเทคโนโลยีในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่
นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  1.4)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และ
ระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน และออกแบบพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการมากที่สุด 

 2)  ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 

เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายประสงค์ 
 3)  ด้านการประสานงาน 

  3.1)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้  

3.2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4)  ด้านการบริการ 
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  4.1)  ด าเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ หรือจัดท าคู่มือ สนับสนุนการใช้ระบบงาน
ที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 
  4.2)  ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อ
สงสัยในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3.1  ลักษณะงาน 
 

 3.1.1  ด้านการปฏิบัติการ 
 3.1.1.1)  ติดตั้งหรือบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 3.1.1.2)  วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและบริหารจัดการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือการประมวลผลข้อมูลในระบบงานต่างๆ ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 3.1.1.3)  ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไข แฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นย า 
และทันสมัย 
 3.1.1.4)  ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพ่ือให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรง
ตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
 3.1.1.5)  รวบรวมความต้องการ เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบ และแก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่ง
ตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์หรือระบบฐานข้อมูลในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์ให้ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.1.1.6)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ
ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
 3.1.1.7)  ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพ่ือให้
ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
 3.1.1.8)  รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนด และทดสอบคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการ
ท างานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความ
ต้องการใช้งานของหน่วยงาน 
 3.1.1.9)  ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้า
ข่ายไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความ
มั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรือระบบ 
 3.1.1.10)  แก้ไขปัญหาต่างๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานไปอย่างสะดวก และราบรื่น 
 3.1.1.11)  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการสารสนเทศ และงานจัดการระบบงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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 3.1.2  ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายประสงค์ 
 
 3.1.3  ด้านการประสานงาน  
 3.1.3.1)  ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้  
 3.1.3.2)  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 3.1.4  ด้านการบริการ 
  3.1.4.1)  ช่วยจัดท าคู่มือระบบ และคู่มือผู้ใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.1.4.2)  ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  3.1.4.3)  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ ใช้ เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 3.1.5  ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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3.2  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 3.2.1  การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้ันตอนการการท างาน ดังนี้ 
 

 
 
 

ซ่อมไม่ได้ 

ซ่อมได้ 

ส่งเคลม 

เริ่มต้น 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 

สิ้นสุด 

ตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

ด าเนินการ
ซ่อมแก้ไข 

 

ตรวจสอบการ
รับประกันจาก

บริษัทผู้จัด
จ าหน่าย 

มีประกัน 

ด าเนินการแจ้ง
งานพัสดุ 

หมดประกัน 
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ตารางท่ี 3.1  ขั้นตอนการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้รับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

อาจารย์ 
บุคลากร 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 )  ผู้ ใ ช้ บริ การกรอกข้ อมู ล ล ง
แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 
 
2) เจ้าหน้าที่รับใบขอใช้บริการซ่อม 
 
3 ) เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
 
 
 
4)  ถ้าซ่อมได้ จะด าเนินการซ่อม
แก้ไข 
 
 
 
 
5)  กรณีถ้าซ่อมไม่ได ้จะด าเนินการ
ตรวจสอบการรับประกันจากร้านผู้
จัดจ าหน่าย 
 
 
6) กรณีหมดประกันด าเนินการแจ้ง
งานพัสดุ 
 
 
7)  กรณียังไม่หมดประกันส่งเคลม
ร้าน 

15 นาที 
 
 
5 นาที  
 
30 นาที 
 
 
 
 
1 วัน 
 
 
 
 
 
15 นาที 
 
 
 
 
10 นาที 
 
 
 
2 วัน 

 
 จากตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3 
วัน ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล จะวัดในเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
 
 
 
 

กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 

รับแบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อม 

ตรวจเช็คเครื่อง
คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

ด าเนินการ
ซ่อมแก้ไข 

 

ตรวจสอบการ
รับประกันจาก

บริษัทผู้จัด
จ าหน่าย 

ด าเนินการแจ้ง
งานพัสดุ 

ส่งเคลม 



 16 คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

 3.2.2  การให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงเว็บไซต์ มีข้ันตอนการการท างาน ดังนี้ 
 

 

ไม่อนุมัติ 

เริ่มต้น 

กรอกแบบฟอร์ม 

รับแบบฟอร์ม 

พิจารณาการขอ
ใช้บริการ 

อนุมัติ ด าเนินการแจ้งผู้
ขอใช้บริการ 

ด าเนินการจัดท า 

ถูกต้อง 

เผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

สิ้นสุด 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

แก้ไข 
ไม่ถูกต้อง 
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ตารางท่ี 3.2  ขั้นตอนการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงเว็บไซต์ 
 

ผู้รับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

อาจารย์ 
บุคลากร 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
ผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
อาจารย์ 
บุคลากร 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1)  ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์ม
บั น ทึ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ 
2 )  เ จ้ าหน้ าที่ รั บแบบฟอร์ มบั นทึก
รายละเอียดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์
ลงเว็บไซต์  
3)  ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ  
 
 
 
4 )  เ มื่ อ ข้ อ มู ล ไ ม่ ไ ด้ รั บ ก า ร อนุ มั ติ  
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้งผู้ ขอใช้
บริการให้ทราบสาเหตุการพิจารณาและ
กลับไปด าเนินการ 
5)  เมื่อข้อมูลได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่
จะด าเนินการจัดท า  
 
6)  ผู้ขอใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลอีกครั้ง  
 
 
 
6) เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบและ
ยืนยันว่าไม่ถูกต้องจากผู้ขอใช้บริการ 
ข้อมูลจะถูกแก้ไข และกลับไปขั้นตอน
ด าเนินการจัดท า 
 
7 ) ข้อมูลที่ ได้รับการตรวจสอบและ
ยืนยันว่าถูกต้องจากผู้ขอใช้บริการ จะ
ได้รับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ 

15 นาที 
 
 

5 นาที  
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 นาที 
 
 
 

30 นาที 
 
 

15 นาที 
 
 
 
 

30 นาท ี
 
 
 
 

10 นาที 
 

 
 จากตารางที่ 3.2 ขั้นตอนการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลลงเว็บไซต์ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 1 วัน 
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล จะวัดในเชิงปริมาณ โดยนับจ านวนข่าวการประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ 
www.nurse.ubu.ac.th 

กรอกแบบฟอร์ม 

รับแบบฟอร์ม 

พิจารณาการ
ขอใช้บริการ 

ด าเนินการแจ้งผู้
ขอใช้บริการ 

ด าเนินการจัดท า 

ตรวจสอบ
ข้อมูล 

แก้ไข 

เผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพันธ์ 
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 3.2.3  การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีข้ันตอนการการท างาน ดังนี้ 
 

 

สร้าง ออกแบบ User 
Interface และ

ฐานข้อมูล 

ปรับปรุง 

พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล 

ทดสอบ ปรับปรุง/แก้ไข 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

เผยแพร่เว็บไซต์ 

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
เว็บไซต์ เพื่อน ามาปรับปรุงเว็บไซต์ 

สิ้นสุด 

เริ่มต้น 

ศึกษาความต้องการของหน่วยงาน 

ก าหนดเป้าหมายและวางแผน 

วิเคราะห์และจัดโครงสร้าง 

สร้าง/
ปรับปรุง 

จัดการระบบ
เนื้อหาและ
ส ารองข้อมูล 
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ตารางท่ี 3.3  ขั้นตอนพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
งานภายใน
คณะ/
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
อาจารย์และ
บุคลากร 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1)  สอบถามและจดบันทึกความต้องการ
ของหน่วยงาน 
2)  ก าหนดวัตถุประสงค์ของงาน และ
วางแผน 
3 )  วิ เคราะห์ก าหนดขอบเขต และ
ขั้นตอนวิธี 
 
เงื่อนไขการท างาน มี 2 เงื่อนไข คือ 
สร้าง และปรับปรุง 
 
 
 
4)  กรณีสร้าง ออกแบบหน้าจอ และ
ฐานข้อมูล 
 
 
5)  กรณีปรับปรุง จัดการระบบเนื้อหา 
และส ารองข้อมูล 
 
 
6)  เขียนโค้ดโปรแกรม 
 
7)  ผู้ใช้งานทดสอบระบบเว็บไซต์ 
 
 
8)  เมื่ อทดสอบไม่ผ่ าน  ด า เนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 
7) อัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น Server 
 
8) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

1 สัปดาห์ 
 

3 วัน 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

2 สัปดาห์ 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 

2 วัน 
 
 

2 วัน 

 
 จากตารางที่ 3.3 ขั้นตอนพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 2 เดือน
ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผล จะวัดในเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ  

ศึกษาความต้องการของหน่วยงาน 

ก าหนดเป้าหมายและวางแผน 

วิเคราะห์และจัดโครงสร้าง 

 

สร้าง/
ปรับปรุง 

ออกแบบ User 
Interface และ

ฐานข้อมูล 

จัดการระบบ
เนื้อหาและ
ส ารองข้อมูล 

 
พัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูล 

 
ทดสอบ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เผยแพร่เว็บไซต์ 

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
เว็บไซต์ เพื่อน ามาปรับปรุงเว็บไซต์ 
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 3.2.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศ มีข้ันตอนการการท างาน ดังนี้ 
 

ออกแบบระบบ 

ทดสอบระบบ 

สมบูรณ์ 

พัฒนาระบบ 

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
ระบบ เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบ 

เริ่มต้น 

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ก าหนดปัญหาและศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ 

วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

สิ้นสุด 

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
เครื่องมือในการพัฒนา 

ติดตั้งระบบและจัดท าคู่มือ 

ไม่สมบูรณ์ 
ปรับปรุงแก้ไข 
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ตารางท่ี 3.4  ขั้นตอนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

ผู้รับผิดชอบ Flow Chart ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 

 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
ผู้ใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับ
ระบบ 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1)  ศึกษาวิเคราะห์ระบบเดิม โดยสอบถาม
ความต้องการระบบ และปัญหาจากการใช้
งานของผู้ใช้ 
2)  ศึกษาทฤษฎี ระบบงานที่เกี่ยวข้อง และ
เครื่องมือในการพัฒนาระบบ  
 
 
3)  ออกแบบฐานข้อมูล และหน้าจอผู้ใช้ 
 
 
4)  เขียนโปรแกรม ตามความต้องการของ
ระบบ 
 
 
5)  ผู้ใช้งานทดสอบระบบจริง  
 
 
6)  ปรับปรุงแก้ไขระบบตามผลการทดสอบ
เพ่ิมเติม 
 
7)  ติดตั้ ง และจัดท าคู่มือระบบส าหรับ
ผู้ใช้งาน 
 
 
8)  ประเมินความพึงพอใจ 

1 วัน 
 
 

4 วัน 
 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 

3 สัปดาห์ 
 
 
 

2 วัน 
 
 

2 สัปดาห์ 
 
 

1 สัปดาห์ 
 
 
 

1 เดือน 

 
 จากตารางที่ 3.4 ขั้นตอนพัฒนาระบบสารสนเทศ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 3 เดือน ส าหรับเกณฑ์ท่ีใช้
ในการวัดผล จะวัดในเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบวัดประสิทธิภาพของระบบ 
 
 
 
 

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
เครื่องมือในการพัฒนา 

 

ออกแบบระบบ 

พัฒนาระบบ 

ทดสอบระบบ 

ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตั้งระบบและจัดท าคู่มือ 

ติดตามและประเมินผลการใช้งาน
ระบบ เพื่อน ามาปรับปรุงระบบ 
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บรรณานุกรม 
 

 [1]  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เทคโนโลยีสารสนเทศ. ค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2561, จาก เว็บไซต์ออนไลน์ : 
https://th.wikipedia.org/wiki/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 [2]  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์, นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ. ค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2561, จาก กรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ : 
http://intranet.prd.go.th/PdfDoc/simple_doc/p1857.pdf 

 [3]  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี, มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 2553. ค้นเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561 
จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เว็บไซต์ : 
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=1600000000&cat=7
7 

 [4]  บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
17 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 7.00-7.30 น. 

 [5]  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, อินเทอร์เน็ต. ค้นเมื่อ 14 มิถุนายน 2561, จาก เว็บไซต์ออนไลน์ : 
https://th.wikipedia.org/wiki/อินเทอร์เน็ต 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ

คอมพิวเตอร์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับ
สามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สองแสนบาท 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดลักษณะและวิธีการส่ง  รวมทั้งลักษณะและปริมาณของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งไม่เป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้รับ  
และลักษณะอันเป็นการบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้โดยง่าย” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๒ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘   
หรือมาตรา  ๑๑  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวกับการรักษา 
ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ  
หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะ  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี  และปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
หรือระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง
สองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์
หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี  และปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาท
ถึงสามแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสามโดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น 
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๒/๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๒/๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  เป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  โดยมิได้มีเจตนาฆ่า  แต่เป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตาย  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง  วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้าของมาตรา  ๑๓  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือมาตรา  ๑๑   
หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  
วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวจะต้องรับผิดทางอาญา
ตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นด้วย  ก็เฉพาะเม่ือตนได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดผลเช่นที่เกิดขึ้นนั้น 

ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม  หากผู้นําไปใช้ได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม  หรือต้องรับผิดตามมาตรา  ๑๒  วรรคสองหรือวรรคสี่  หรือมาตรา  ๑๒/๑  ผู้จําหน่าย 
หรือเผยแพร่ชุดคําสั่งดังกล่าวต้องรับผิดทางอาญาตามความผิดที่มีกําหนดโทษสูงขึ้นนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้จําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคําสั่งผู้ใดต้องรับผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  และตามวรรคสาม
หรือวรรคสี่ด้วย  ให้ผู้นั้นต้องรับโทษที่มีอัตราโทษสูงที่สุดแต่กระทงเดียว” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) โดยทุจริต  หรือโดยหลอกลวง  นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน
หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน  อันมิใช่การกระทําความผิดฐานหม่ินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๒) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ  โดยประการที่น่าจะเกิด 
ความเสียหายต่อการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความม่ันคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ  หรือก่อให้เกิด
ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 

(๓) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  อันเป็นความผิดเก่ียวกับความม่ันคง
แห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเก่ียวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเข้ าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ  ที่ มีลักษณะอันลามกและข้อมูล 
คอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม  (๑)  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึง  (๑)  มิได้กระทําต่อประชาชน  แต่เป็นการกระทําต่อบุคคลใด
บุคคลหน่ึง  ผู้กระทํา  ผู้เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้เป็นความผิดอันยอมความได้” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือ  ยินยอม  หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔  ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิด
ตามมาตรา  ๑๔ 

ให้รัฐมนตรีออกประกาศกําหนดข้ันตอนการแจ้งเตือน  การระงับการทําให้แพร่หลายของ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์  และการนําข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามวรรคสอง  ผู้นั้นไม่ต้อง
รับโทษ” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๖ ผู้ใดนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่น  และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้น  ตัดต่อ  เติม  หรือดัดแปลง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด  โดยประการท่ีน่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  
ถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําต่อภาพของผู้ตาย  และการกระทํานั้นน่าจะทําให้บิดา  
มารดา  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง  ถูกดูหม่ิน  หรือถูกเกลียดชัง  หรือได้รับความอับอาย  
ผู้กระทําต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในวรรคหน่ึง 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  เป็นการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริตอันเป็น
การติชมด้วยความเป็นธรรม  ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทํา  ผู้กระทําไม่มีความผิด 

ความผิดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองเป็นความผิดอันยอมความได้ 
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองตายเสียก่อนร้องทุกข์  ให้บิดา  มารดา  คู่สมรส  

หรือบุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้  และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย” 
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๑  และมาตรา  ๑๖/๒  แห่งพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“มาตรา ๑๖/๑ ในคดีความผิดตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  ซึ่งมีคําพิพากษาว่าจําเลย 
มีความผิด  ศาลอาจสั่ง 

(๑) ให้ทําลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว 
(๒) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คําพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  หรือสื่ออื่นใด  ตามที่ศาลเห็นสมควร  โดยให้จําเลยเป็นผู้ชําระค่าโฆษณา 
หรือเผยแพร่ 

(๓) ให้ดําเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํา
ความผิดนั้น 

มาตรา ๑๖/๒ ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทําลาย
ตามมาตรา  ๑๖/๑  ผู้นั้นต้องทําลายข้อมูลดังกล่าว  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษก่ึงหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๖  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๗/๑  ในหมวด  ๑  ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๑๗/๑ ความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๑๖/๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๗  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง
มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 

คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้มีจํานวนสามคนซึ่งคนหน่ึงต้องเป็น
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เม่ือคณะกรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใดและผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับ 
ตามคําเปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเปรียบเทียบกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผู้ตอ้งหาไม่ชําระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้เร่ิมนับอายุความในการฟ้องคดีใหม่
นับตั้งแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มีการร้องขอตามวรรคสอง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  เฉพาะที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็น
หลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดและหาตัวผู้กระทําความผิด 



หน้า   ๒๙ 
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(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมาเพื่อให้ถ้อยคํา   
ส่งคําชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือส่งเอกสาร  ข้อมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ 

(๒) เรียกข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการเก่ียวกับการติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
หรือจากบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) สั่งให้ผู้ให้บริการส่งมอบข้อมูลเก่ียวกับผู้ใช้บริการที่ต้องเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู่ 
ในความครอบครองหรือควบคุมของผู้ให้บริการให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือให้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน 

(๔) ทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่มี 
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์นั้นยังมิได้อยู่ในความครอบครอง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๕) สั่งให้บุคคลซึ่งครอบครองหรือควบคุมข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  อันเป็นหลักฐานหรืออาจใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับ 
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดและสั่งให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  ที่เก่ียวข้องเท่าที่จําเป็นให้ด้วยก็ได้ 

(๗) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบุคคลใด  หรือสั่งให้บุคคลที่เก่ียวข้องกับการเข้ารหัสลับ
ของข้อมูลคอมพิวเตอร์  ทําการถอดรหัสลับ  หรือให้ความร่วมมือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการถอดรหัสลับ
ดังกล่าว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จําเป็นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทราบรายละเอียด
แห่งความผิดและผู้กระทําความผิด 

เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ในบรรดาความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์  ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งในการกระทําความผิด   
หรือมีข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น  พนักงานสอบสวน 
อาจร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึงดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได้  หรือหากปรากฏข้อเท็จจริง
ดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
รีบรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานแล้วแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อดําเนินการต่อไป 

ให้ผู้ได้รับการร้องขอจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ดําเนินการ 
ตามคําร้องขอโดยไม่ชักช้า  แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ  หรือภายในระยะเวลาที่พนักงาน
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เจ้าหน้าที่กําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสมควร  ต้องได้รับอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้  รัฐมนตรีอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการ 
ที่เหมาะสมกับประเภทของผู้ให้บริการก็ได้ 

มาตรา ๑๙ การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ
ตามคําร้อง  ทั้งนี้  คําร้องต้องระบุเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการอย่างหน่ึง
อย่างใดอันเป็นความผิด  เหตุที่ต้องใช้อํานาจ  ลักษณะของการกระทําความผิด  รายละเอียดเก่ียวกับอุปกรณ์
ที่ใช้ในการกระทําความผิดและผู้กระทําความผิด  เท่าที่สามารถจะระบุได้  ประกอบคําร้องด้วย  ในการพิจารณา
คําร้องให้ศาลพิจารณาคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว 

เม่ือศาลมีคําสั่งอนุญาตแล้ว  ก่อนดําเนินการตามคําสั่งของศาล  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําให้ต้องใช้อํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐาน  แต่ถ้าไม่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคร่ืองคอมพิวเตอร์อยู่  
ณ  ที่นั้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบสําเนาบันทึกนั้นให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที 
ที่กระทําได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  
ส่งสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแห่งการดําเนินการให้ศาลที่มีเขตอํานาจภายใน 
สี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเป็นหลักฐาน 

การทําสําเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่ามีการกระทําความผิด  และต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินกิจการของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นเกินความจําเป็น 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะต้องส่งมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรืออายัด
มอบให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองระบบคอมพิวเตอร์นั้นไว้เป็นหลักฐานแล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งยึด 
หรืออายัดไว้เกินสามสิบวันมิได้  ในกรณีจําเป็นที่ต้องยึดหรืออายัดไว้นานกว่านั้น  ให้ย่ืนคําร้องต่อศาลที่มี
เขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได้  แต่ศาลจะอนุญาตให้ขยายเวลาคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง
รวมกันได้อีกไม่เกินหกสิบวัน  เม่ือหมดความจําเป็นที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องส่งคืนระบบคอมพิวเตอร์ที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 

หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคห้าให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๒๐ ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์  ดังต่อไปนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่
โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มี
คําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

(๑) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่อาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามท่ีกําหนดไว้

ในภาค  ๒  ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แห่งประมวลกฎหมายอาญา 
(๓) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
และเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นหรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญาได้ร้องขอ 

ในกรณีที่มีการทําให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย 
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์
จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ย่ืนคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่ง
ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้  ทั้งนี้  ให้นําบทบัญญัติ
ว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคสองข้ึนคณะหนึ่ง 
หรือหลายคณะ  แต่ละคณะให้มีกรรมการจํานวนเก้าคนซึ่งสามในเก้าคนต้องมาจากผู้แทนภาคเอกชน 
ด้านสิทธิมนุษยชน  ด้านสื่อสารมวลชน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือด้านอื่นที่เก่ียวข้อง  และให้กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การดําเนินการของศาลตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให้ระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  พนักงานเจ้าหน้าที่จะทําการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
นั้นเองหรือจะสั่งให้ผู้ให้บริการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นก็ได้  ทั้งนี้  ให้รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  ระยะเวลา  และวิธีการปฏิบัติสําหรับการระงับการทําให้แพร่หลายหรือ 
ลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ให้บริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเร่งด่วน  พนักงานเจ้าหน้าที่จะย่ืนคําร้องตามวรรคหนึ่งไปก่อนที่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์จะย่ืนคําร้องตามวรรคสองไปก่อนที่รัฐมนตรีจะมอบหมายก็ได้  แต่ทั้งนี้ต้องรายงาน 
ให้รัฐมนตรีทราบโดยเร็ว” 
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มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ตามวรรคหน่ึงหมายถึงชุดคําสั่งที่ มีผลทําให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์   
หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือชุดคําสั่งอื่นเกิดความเสียหาย  ถูกทําลาย  ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดข้องหรือปฏิบัติงานไม่ตรงตามคําสั่ง  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่ 
เป็นชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ที่อาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งดังกล่าวข้างต้น  ทั้งนี้  รัฐมนตรี 
อาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดรายชื่อ  ลักษณะ  หรือรายละเอียดของชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ 
ซึ่งอาจนํามาใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขชุดคําสั่งไม่พึงประสงค์ก็ได้” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
เปิดเผยหรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการท่ีได้มา
ตามมาตรา  ๑๘  ให้แก่บุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการกระทําเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือผู้กระทําความผิดตามกฎหมายอื่นในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง   
หรือเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่เ ก่ียวกับการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือกับพนักงานสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  โดยมิชอบ   
หรือเป็นการกระทําตามคําสั่งหรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๓ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนในกรณีตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  
ผู้ใดกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูล
ของผู้ใช้บริการ  ที่ได้มาตามมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผู้ใดล่วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  และเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อ 
ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ข้อมูล  ข้อมูลคอมพิวเตอร์  หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มา
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาตามมาตรา  ๑๘  วรรคสอง  ให้อ้างและรับฟังเป็น
พยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วย 
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การสืบพยานได้  แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ  มีคําม่ันสัญญา  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบ
ประการอื่น” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  แต่ในกรณีจําเป็น  พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้ให้บริการผู้ใด
เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เกินเก้าสิบวันแต่ไม่เกินสองปีเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
และเฉพาะคราวก็ได้” 

มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

“ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  อาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

ในการกําหนดให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษต้องคํานึงถึงภาระหน้าที่  ความรู้ความเชี่ยวชาญ   
ความขาดแคลนในการหาผู้มาปฏิบัติหน้าที่หรือมีการสูญเสียผู้ปฏิบัติงานออกจากระบบราชการเป็นจํานวนมาก  
คุณภาพของงาน  และการดํารงตนอยู่ในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
ในกระบวนการยุติธรรมด้วย” 

มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

“มาตรา ๓๑ ค่าใช้จ่ายในเร่ืองดังต่อไปนี้  รวมทั้งวิธีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

(๑) การสืบสวน  การแสวงหาข้อมูล  และรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) การดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  วรรคหน่ึง  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  และมาตรา  ๒๐ 
(๓) การดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิด 

ตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๒๐ บรรดาระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคง 
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ต้อง
ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ 



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ   

มาตรา ๒๑ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรักษาการ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปราม 
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  ซึ่งมีรูปแบบการกระทําความผิดที่มีความซับซ้อนมากข้ึน
ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและโดยท่ีมีการจัดต้ังกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งมีภารกิจในการกําหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  รวมทั้ง 
การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ  
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เก่ียวกับผู้รักษาการตามกฎหมาย  กําหนดฐานความผิดขึ้นใหม่  และแก้ไข
เพ่ิมเติมฐานความผิดเดิม  รวมทั้งบทกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว  การปรับปรุงกระบวนการและหลักเกณฑ์
ในการระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์  ตลอดจนกําหนดให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
ซึ่งมีอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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ส่วนที ่1 
แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย 

(Network System Control Room) 
1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุมและป้องกัน การรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับการเข้าใช้งาน 
หรือการเข้าถึงห้องควบคุมระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มิให้
บุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เข้าถึง ล่วงรู้ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่สําคัญ ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล และระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการกําหนดกระบวนการควบคุมการเข้าออกที่แตกต่างกันของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นต้องเข้า
ออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย  
 

2. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
ข้อ 1.  ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด เพื่อจุดประสงค์ใน

การเฝ้าระวังควบคุมการรักษาความม่ันคงปลอดภัย จากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งปองกันความเสียหาย
อ่ืนๆที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ข้อ 2.  ผู้ที่เกี่ยวข้อง บทบาท และหน้าที่รับผิดชอบ  
(1)  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย  

-  อนุมัติสิทธิเข้าออกพ้ืนที่ห้องควบคุมระบบเครือข่าย 
-  อนุมัติกระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย  

(2)  ผู้ดูแลห้องควบคุมระบบเครือข่าย  
-  ตรวจสอบดูแลบุคคลที่ขออนุญาตเข้ามาภายในห้องควบคุมระบบเครือข่าย ให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ของห้องควบคุมระบบเครือข่ายอย่างเคร่งครัด  

ข้อ 3.  กระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย  
(1)  ผู้ดูแลห้องควบคุมระบบเครือข่ายและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1.1)  ผู้ดูแลห้องควบคุมระบบเครือข่าย ต้องทําการกําหนดสิทธิบุคคลในการเข้าออกห้องควบคุม
ระบบเครือข่าย โดยเฉพาะบุคลากรภายในที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และมีการบันทึก “ทะเบียนผู้มีสิทธิเข้า
ออกพ้ืนที่” เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ (Computer Operator)  เจ้าหน้าที่ผู้ดูและระบบ (System 
Administrator) เป็นต้น  

1.2)  ต้องจัดทําระบบเก็บบันทึกการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย ตามกระบวนการที่ระบุ
ไว้ในเอกสาร “บันทึกการเข้าออกห้องควบคุมระบบเครือข่าย”   

1.3)  กรณีเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องประจํา มีความจําเป็นต้องเข้าออกห้องควบคุมระบบ
เครือข่ายต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุม  

(2)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติการเข้าออกพ้ืนที่ห้องควบคุมระบบเครือข่ายเป็น
ประจํา และให้มีการปรับปรุงรายการผู้มีสิทธิเขาออกพ้ืนที่ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ปีละ  1 ครั้ง เป็นอย่าง
น้อย  
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ส่วนที่ 2 
แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือขา่ยไร้สาย 

(Wireless LAN Access Control) 
 
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือกําหนดมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ของมหาวิทยาลัย 
โดยการกําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงระบบให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ผู้ใช้ระบบต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนจริงจากระบบ ว่า
ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ เพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยของการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
 
2. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 

ข้อ 1.  ผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย จะต้องทําการลงทะเบียนกับผู้ดูแล
ระบบและต้องได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการ โดยกรอกข้อมูลลงใน ” แบบฟอร์มการขอ Username และ 
Password” 

ข้อ 2.  ผู้ดูแลระบบต้องทําการลงทะเบียนกําหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สายให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์
การเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ  

ข้อ 3.  ผู้ดูแลระบบควรทําการเปลี่ยนค่า SSID (Service Set Identifier) ที่ถูกกําหนดเป็นค่าดีฟอลต์ 
(default) มาจากผู้ผลิตทันทีที่นํา Access Point มาใช้งาน 

ข้อ 4.  ผู้ดูแลระบบควรเปลี่ยนค่าชื่อ login และรหัสผ่าน สําหรับการตั้งค่าการทํางานของอุปกรณ์ ไร้
สาย และผู้ดูแลระบบควรเลือกใช้ชื่อ login และรหัสผ่านที่มีความคาดเดาได้ยาก เพ่ือป้องกันผู้โจมตีไม่ให้
สามารถเดาหรือเจาะรหัสได้โดยง่าย 

ข้อ 5.  ผู้ดูแลระบบ ต้องกําหนดตําแหน่งการวางอุปกรณ์ Access Point (AP) ให้เหมาะสม เป็นการ
ควบคุมไม่ให้สัญญาณของอุปกรณ์รั่วไหลออกไปนอกบริเวณที่ใช้งาน  เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้โจมตีสามารถรับส่ง
สัญญาณจากภายนอก หรือบริเวณขอบเขตที่ควบคุมไม่ได้ 

ข้อ 6.  ผู้ดูแลระบบ ควรจะมีการติดตั้งไฟร์วอล (Firewall) ระหว่างเครือข่ายไร้สายกับเครือข่าย
ภายในของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 7.  ผู้ดูแลระบบ ควรใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
ไร้สายอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือคอยตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกิดข้ึนในระบบเครือข่ายไร้สาย 

ส่วนที ่3 
การก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 
1. วัตถุประสงค ์

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/72f2014020310465211.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/72f2014020310465211.pdf
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กําหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลสารสนเทศเกิดความเสียหาย หรือ
อันตรายใด ๆ แก่มหาวิทยาลัยหรือผู้หนึ่งผู้ใด อันเนื่องมาจากความบกพร่อง ละเลย หรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 
 
2. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย 

 ระดับนโยบาย 
ให้อธิการบดี  (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน, CEO) และ ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบด้านสารสนเทศของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ CIO เป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งการตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ติดตามและกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ 

 
 ระดับปฏิบัติ ได้แก่ 

ข้อ 1.  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย รับผิดชอบก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้
ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ให้ความคิดเห็น เสนอแนะวิธีการ และแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความเสี่ยง
ของระบบเครือข่าย วางแผนการปฏิบัติงาน ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบระบบความม่ันคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่าย พร้อมรายงานผลการด าเนินการ 
รวมทั้งรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1)  ควบคุมการเข้า-ออกห้อง Server ตามการกําหนดสิทธิการเข้าถึง Server 
(2)  กํากับดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ ์Server และอุปกรณ์เชื่อมโยง 
เครือข่าย (Network) ของระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอด ๒๔ ชม. 
(3)  กํากับดูแล การติดตั้ง รื้อถอน ดูแล ตรวจสอบ การเชื่อมโยงการสื่อสารผ่านเครือข่ายทางระบบ 

LAN , Internet , Intranet ที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(4) แก้ไขปัญหา อุปสรรค สถานการณ์ความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบเชื่อมโยง

เครือข่ายของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(5)  รายงานผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายและระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 
(6)  กับดูแล การติดตาม ตรวจสอบ (Monitor) การเข้าใช้งานและการเข้าถึงระบบการทํางานของ 

Server ตามสิทธิการเข้าถึงระบบ 
(7)  กํากับดูแล การป้องกันการถูกเจาะระบบ และแก้ไขปัญหาการถูกเจาะเข้าระบบฐานข้อมูลจาก

บุคคลภายนอก (Hacker) โดยไม่ได้รับอนุญาต 
(8)  กํากับดูแล ตรวจสอบ บํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการถูกเจาะระบบจากบุคคลภายนอก (Firewall) 

และโปรแกรมปฏิบัติการทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ใน Server ของระบบฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอด ๒๔ ชม. 

(9)  กํากับดูแล ตรวจสอบในการกํา หนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter ต่าง ๆ ของระบบ 
(10)  อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 2.  นาย......................................... นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ ดังนี้ 
(1)  ทําการสํารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูล (Backup and Recovery) ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 
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(2)  บริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้งาน (User Access Management) เพ่ือควบคุมการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ เพ่ือป้องกันการเข้าถึงจากผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต 

(3)  อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 3.  นาย......................................................นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ ดังนี้ 
(1)  ประสานการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบความม่ันคงปลอดภัยของฐานข้อมูล

และสารสนเทศจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ 
(2)  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
(3)  อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 4.  นาย.............................................นักวิชาการคอมพิวเตอร์  รับผิดชอบดังนี้ 
(1)  แก้ไขปัญหา อุปสรรค จากสถานการณ์ความเสี่ยงและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบฐานข้อมูล

และสารสนเทศท่ีเกิดจากการถูกเจาะระบบจากบุคคลภายนอก (Hack) และการถูกทําลายจากโปรแกรมไวรัส 
(2)  กําหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter ต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่

เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย 
(3)  รายงานสภาพปัญหา และสถานการณ์ความเสียหายของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ถูก

ทําลายจากบุคคลภายนอก (Hacker) และจากไวรัส (Virus) 
(4)  บํารุงรักษาอุปกรณ์ Server และอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย (Network) ของระบบการเชื่อมโยง

เครือข่ายฐานข้อมูลทั้งหมดที่ให้บริการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติตลอด ๒๔ 
ชม. แก้ไขปัญหาขัดข้องของการเชื่อมโยงเครือข่ายในมหาวิทยาลัย 

(5)  อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ส่วนท่ี 4 
แนวปฏิบัติการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไฟล์วอลล์ 

(Firewall Policy) 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เหตุผลหลักที่มีการใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) ก็เพ่ือให้ผู้ใช้ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการ
เครือข่ายภายในได้เต็มที่และใช้บริการเครือข่ายภายนอก เช่น อินเตอร์เน็ตได้ในขณะที่ไฟร์วอลล์จะป้องกัน
ไม่ให้ผู้ใช้ภายนอกเข้ามาใช้บริการเครือข่ายที่อยู่ข้างใน ไฟร์วอลล์สามารถควบคุมการใช้เครือข่ายได้โดยอนุญาต
หรือไม่อนุญาตให้แพ็กเก็ตผ่านได้ซึ่งแพ็กเก็ตที่อนุญาตให้ผ่านหรือไม่นี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัย (Security Policy) ของเครือข่าย ไฟร์วอล์เป็นระบบที่บังคับใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัย
ระหว่างเครือข่าย โดยหลักการแล้วไฟร์วอลล์จะทํางานอยู่ 2 กลไก คือ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แพ็กเก็ต
ผ่าน ถ้าเครือข่ายมหาวิทยาลัยนั้นมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเตอร์เน็ตโดยที่ไม่มีไฟร์วอลล์ จะเป็นการเปิดช่อง
โหว่ให้เครือข่ายสามารถถูกโจมตีหรือบุกรุกได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น เครือข่ายมีโฮสต์หรือเซิรฟ์เวอร์เป็น
ร้อยๆ เครื่อง ถ้าผู้บุกรุกเครือข่ายสามารถบุกรุกเข้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งได้ ต่อไปนี้ก็ไม่เป็นการยากที่จะบุกรุก
เข้าไปยังเครื่องอ่ืนๆ การติดตั้งไฟร์วอลล์จะเป็นการป้องกันผู้บุกรุกได้ในระดับหนึ่ง 

 
2. แนวปฏิบัติการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไฟร์วอลล์ 

ผู้ใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์  (Firewall) ของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

ข้อ 1.  ผู้ดูแลระบบต้องเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) 

ข้อ 2.  ผู้ดูแลระบบต้องจัดให้มีระบบตรวจสอบตัวตนจริง และสิทธิ์การเข้าใช้งานของ 
ผู้ใช้งาน (Identification and Authentication) ก่อนเข้าสู่ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่รัดกุมเพียงพอ เช่น 
การก าหนดรหัสผ่าน (Password) ให้ยากแก่การคาดเดา เป็นต้น 

ข้อ 3.  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดค่า (Configuration) เพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่มาทางเว็บไซต์ให้มี
ความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  ป้องกันผู้บุกรุก ไวรัส 
รวมทั้ง malicious code ต่างๆ มิให้เข้าถึง (Access Risk) หรือสร้างความเสียหาย (Availability Risk) 
แก่ข้อมูลหรือการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้อ 4.  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ ในการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไฟร์วอลล์ และในกรณีที่พบว่ามีการใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงค่า Parameter 
ในลักษณะท่ีผิดปกติต้องด าเนินการแก้ไข รวมทั้งมีการรายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที 

ข้อ 5.  การเปิดใช้บริการ (Service) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ ทั้งนี้ หากบริการที่
จ าเป็นต้องใช้มีความเสี่ยงต่อระบบรักษาความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติม 

ข้อ 6.  ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ตลอดเวลา 
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ข้อ 7.  ผู้ดูแลระบบต้องออกจากระบบงาน (Log Out) ในช่วงเวลาที่มิได้อยู่ปฏิบัติงานที่หน้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

ข้อ 8.  ผู้ดูแลระบบต้องก าหนดให้มีการควบคุมการใช้งาน โดยการจัดให้มีบัญชีผู้ใช้งาน 

ข้อ 9.  ผู้ดูแลระบบการใช้งานต้องบันทึกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) 
เพื่อเป็นการตรวจสอบผู้ใช้ก่อนเข้าใช้งานระบบ (Authentication) และควบคุมบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมิให้
เข้าถึง ล่วงรู้ (Access Risk) หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง (Integrity Risk) ข้อมูลหรือการท างานของระบบ
คอมพิวเตอร์ในส่วนที่มิได้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 10.  ผู้บังคับบัญชาต้องก าหนดบุคคลรับผิดชอบในการก าหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า 
Parameter ต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

ข้อ 11.  ผู้ขอใช้งานต้องยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 12. วัตถุประสงค์ในการขอใช้งานจะต้องไม่ขัดต่อนโยบาย  ประกาศ ระเบียบต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยและต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 13.  ผู้ขอใช้งานต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อผู้อ านวยการ โดยระบุข้อมูลดังนี้ 
(1)  หมายเลข Port ที่ต้องการขอให้เปิด 
(2)  หมายเลข IP Address ของปลายทางที่ต้องการติดต่อสื่อสาร 
(3)  วัตถุประสงค์ หรือชื่อแอพพลิเคชั่นที่ต้องการใช้งานผ่าน Port นั้น ๆ 
(4)  วันที่เริ่มใช้และวันที่สิ้นสุดการขอใช้ 

ข้อ 14.  ในการขอใช้งานหากพบว่าการขัดต่อนโยบาย ประกาศ ระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือ
กฎหมาย หรอือาจท าให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ จะไม่อนุญาตให้ใช้งาน 

ข้อ 15.  ภายหลังการอนุญาตให้ใช้งานหากพบว่ามีการใช้งานที่ขัดต่อนโยบายประกาศระเบียบ 
ของมหาวิทยาลัย หรือกฎหมาย หรืออาจจะท าให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศ หรือ
ท าให้เกิดความเสียหายต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จะยกเลิกการให้บริการทันที 
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ส่วนท่ี 5 
แนวปฏิบัติการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

(Use of Electronic Mail) 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือกําหนดมาตรการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้
จะต้องให้ความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายวางไว้ ไม่ละเมิดสิทธิ์หรือกระทําการใดๆ 
ที่จะสร้างปัญหา หรือไม่เคารพกฎเกณฑ์ที่วางไว้ และจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ดูแลระบบเครือข่ายนั้น
อย่างเคร่งครัด จะทําให้การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
2.  แนวปฏิบัติการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 1.  ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย ให้
เหมาะสมกับการเข้าใช้บริการของผู้ใช้ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้  รวมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์การ
เข้าใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การลาออก เป็นต้น 

ข้อ 2.  ผู้ดูแลระบบต้องกําหนดสิทธิ์บัญชีรายชื่อผู้ใช้รายใหม่และรหัสผ่าน สําหรับการใช้งานครั้งแรก 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 3.  ผู้ใช้ไม่ควรตั้งค่าการใช้โปรแกรมช่วยจํารหัสผ่านส่วนบุคคลอัตโนมัติ  (save password) ของ
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 4.  ผู้ใช้ควรระมัดระวังในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
มหาวิทยาลัยหรือละเมิดสิทธิ์ สร้างความรําคาญต่อผู้อ่ืน หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมและไม่แสวงหา
ประโยชน์ หรืออนุญาตให้ผู้อ่ืนแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 5.  ผู้ใช้ไม่ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้อ่ืนเพื่ออ่าน รับส่ง ข้อความ 
ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากเจ้าของผู้ใช้และให้ถือว่าเจ้าของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
การใช้งานต่าง ๆ ในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตน 

ข้อ 6.  ผู้ใช้ควรใช้ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือการทํางานของมหาวิทยาลัย
เท่านั้น 

ข้อ 7.  หลังจากการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสิ้น ผู้ใช้ควรทําการ Logout ออกจาก
ระบบทุกครั้ง เพ่ือป้องกันบุคคลอื่นเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ 8.  ผู้ใช้ควรทําการตรวจสอบเอกสารแนบจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก่อนทําการเปิด  เพ่ือทําการ
ตรวจสอบไฟล์โดยใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส เป็นการป้องกันในการเปิดไฟล์ที่เป็น Executable file เช่น .exe 
.com เป็นต้น 

ข้อ 9.  ผู้ใช้ไม่เปิดหรือส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อความท่ีได้รับจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก 

ข้อ 10.  ผู้ใช้ไม่ควรใช้ข้อความที่ไม่สุภาพหรือรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสม  ข้อมูลอัน
อาจทําให้เสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  ทําให้เกิดความแตกแยกระหว่างมหาวิทยาลัยผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 11.  ในกรณีที่ต้องการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ผู้ใช้ไม่ควรระบุความสําคัญของข้อมูลลงในหัวข้อ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 12.  ผู้ใช้ควรตรวจสอบตู้เก็บจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทุกวัน  และควรจัดเก็บแฟ้มข้อมูล
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนให้เหลือจํานวนน้อยที่สุด 

ข้อ 13.  ผู้ใช้ควรลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการออกจากระบบเพ่ือลดปริมาณการใช้เนื้อที่
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 14.  ผู้ใช้ควรโอนย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่จะใช้อ้างอิงภายหลัง มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
ตน เพ่ือเป็นการป้องกันผู้อ่ืนแอบอ่านจดหมายได้ ดังนั้นไม่ควรจัดเก็บข้อมูล หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้
ใช้แล้วไว้ในตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 15.  ผู้ใช้ควรทําการสํารองข้อมูลในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ําเสมอเลือกสํารองจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสําคัญมาก โดยอาจทําการส่งต่อไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แอดเดรสอ่ืน หรือทําการ
สํารองไว้ที่เมล์เซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 16.  ผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างสม่ําเสมอ  การให้ความรู้ถือเป็นการป้องกัน
เบื้องต้นเพ่ือมิให้ผู้ใช้งานตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ในกรณีที่ทําผิดพลาด
แม้เพียงครั้งเดียว อาจส่งผลกระทบทําให้ระบบไม่สามารถทํางานได้ 

ข้อ 17.  ในการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารนั้น ผู้ใช้ควรให้เกียรติกับผู้รับปลายทาง
เหมือนการสนทนาด้วยวาจา ควรตรวจสอบตัวสะกดไวยากรณ์ อ่านทวนเนื้อหาก่อนส่ง ใช้ข้อความที่กระชับ
เข้าถึงประเด็นอย่างรวดเร็ว แต่ข้อความต้องไม่สั้นเกินจนดูแล้วห้วน และให้ตระหนักอยู่เสมอว่าข้อความใด ๆ ที่
ส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นข้อความท่ีสามารถมองเห็นและอ่านได้โดยผู้อื่น ดังนั้นการส่งข้อความที่เป็น
ความลับจะต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อเข้ารหัสข้อมูลนั้นก่อนส่งออกไป 

ข้อ 18.  ผู้ใช้ต้องไม่ทําการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อความจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับที่ได้รับมา
และต้องการส่งต่อไป หากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งถึงผู้รับเป็นการส่วนตัวต้องขออนุญาต ผู้ส่งก่อนที่จะ
ส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นไปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลควรได้รับการเข้ารหัสอย่าง
ปลอดภัย (Encryption) 
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ข้อ 19.  ผู้ใช้ควรใส่ชื่อหัวข้อเรื่องใน Subject ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือแสดงถึงเรื่องของ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการหารือหรือแจ้งให้ทราบ  และควรส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตอบกลับสั้น ๆ 
หากไม่มีเวลาพอเพ่ือให้ผู้ส่งได้รับทราบว่าผู้รับได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นแล้วและจะตอบกลับอย่าง
สมบูรณ์ในภายหลัง 

ข้อ 20.  ผู้ใช้ไม่ควรส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลูกโซ่หรือสแปมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งเป็นสิ่งที่
ไม่สมควรทําบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ลูกโซ่หรือสแปมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
และมีข้อความขอให้ส่งต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นให้ติดต่อหรือแจ้งผู้ดูแลระบบโดยทันที 

ข้อ 21.  ผู้ใช้ไม่ควรส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือข่มขู่ หรือมีเนื้อหาข้อความ
ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม และใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสาร เว้นแต่เป็น
การประกาศที่เหมาะสม 

ข้อ 22.  ผู้ใช้ควรพิจารณาใช้ “BCC” (blind carbon copy - สําเนาโดยที่ผู้รับไม่ทราบ) ในการส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้รับเป็นจํานวนมาก เพ่ือไม่ให้รายชื่อผู้รับทั้งหมดปรากฏในลักษณะที่ยาวมากเกินไป 

ข้อ 23.  ผู้ใช้ควรทําตามนโยบายอย่างเคร่งครัด  และแจ้งผู้ดูแลระบบเมื่อพบการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง 

ข้อ 24.  ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลในช่องข้อมูลส่วนตัว (identity) โดยจะต้องใช้ชื่อผู้ส่ง (Sender) ที่เป็น
จริง ตามท่ีมีบัญชีรายชื่ออยู่จริง เพ่ือให้สามารถอ้างอิงในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น 

ข้อ 25.  ผู้ ใช้ต้องไม่ตั้ งชื่อผู้ส่ ง  (Sender) หรือข้อมูล อ่ืน  ในลักษณะที่ส่อว่าเป็นผู้ดูแลระบบ 
(administrator) เช่น webmaster, host master, administrator, postmaster เป็นต้นโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ข้อ 26.  ผู้ใช้ต้องไม่ทําการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะของจดหมายลูกโซ่จดหมายชี้ชวนหรือ
อ่ืน ๆ อันเป็นการกระทําท่ีเข้าข่าย spam หรือ unsolicited electronic mailอย่างเด็ดขาด 

ข้อ 27.  ผู้ใช้บริการมีหน้าที่จะต้องรักษาชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นความลับ ไม่ให้รั่วไหลไปถึงบุคคลที่
ไม่เก่ียวข้อง 

ข้อ 28.  จดหมายของผู้ใช้บริการ ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ดูแลระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่
สามารถจะทําการเก็บ กู้ หรือ ดึงข้อมูลส่วนตัวขึ้นมาได้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องดูแลรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่าง
ระมัดระวัง โดยเฉพาะการลบจดหมายที่ไม่ต้องการ รวมทั้งจะต้องดูแลรักษาไม่ให้ขนาดของจดหมายที่จัดเก็บ
เกินกว่าจํานวนพื้นที่ท่ีได้รับอนุญาต 

ข้อ 29.   ผู้ใช้ต้องมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังในการใช้บริการตามสมควร ไม่ให้ล่วงละเมิดบุคคล
อ่ืน รวมถึงศีลธรรม หรือกฎหมายใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในมหาวิทยาลัยและสังคมถูกต้อง 
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ส่วนท่ี 6 
แนวปฏิบัติการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

(Internet Policy) 
 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ใช้รับทราบกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น การส่งข้อมูลข้อความ คําสั่ง 
ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์แก่บุคคลอ่ืนอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของ
บุคคลอ่ืนโดยปกติสุข ทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ถูกระงับ ชะลอขัดขวางหรือถูกรบกวนจนไม่
สามารถทํางานตามปกติได ้

 
2.  แนวปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ข้อ 1.  ผู้ใชง้านต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคคลภายนอกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ 2.  ผู้ใช้งานต้องใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิ์ภาพ เช่น ไม่ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาด
ใหญ่หากมีความจ าเป็นให้ปฏิบัตินอกเวลาท างาน 

ข้อ 3.  ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลของตนเอง ไม่ว่าจะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) หรือการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ข้อ 4.  ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ผู้อ่ืนใช้งานผ่านรหัสผู้ใช้ (User Account) ของตนโดยเด็ดขาด หากเกิด
ปัญหา เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เจ้าของรหัสผู้ใช้ (User Account) ต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ 

ข้อ 5.  ผู้ใช้งานต้องไม่ใช้งาน เพื่อการกระท าการดังต่อไปนี้ 
(1)  เ พ่ือการกระทําผิดกฎหมาย  หรือเ พ่ือก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัย หน่วยงานอื่น และบุคคลอ่ืน 
(2)  เพ่ือการกระทําที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(3)  เพ่ือการกระทําทางพาณิชย์ 
(4)  เพ่ือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบัติงาน 
(5)  เพ่ือกระทําการอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
(6)  เพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ  หรือผู้ที่มีสิทธิ์ใน

ข้อมูลดังกล่าว 
(7)  เพ่ือการรับหรือส่งข้อมูลซึ่งก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่มหาวิทยาลัย 
(8)  เพ่ือขัดขวางการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย หรือของผู้ใช้อ่ืน หรือเพ่ือให้

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(9)  เพ่ือแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังที่อยู่

ของเว็บ (website) ใด ๆ ในลักษณะที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง 
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(10)  เพ่ือการอ่ืนใดที่อาจขัดต่อผลประโยชน์หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือความเสียหายของ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 6.  ผู้ใช้งานต้องไม่น าเครื่องมือหรืออุปกรณ์อ่ืนใดเชื่อมเข้าเครือข่ายเพื่อประกอบธุรกิจส่วน
บุคคล 

ข้อ 7.  ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการใช้ระบบเครือข่ายท่ีมหาวิทยาลัย 
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ส่วนท่ี 7 
แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึง 

(Access Control Policy) 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือกําหนดมาตรการควบคุม ป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เข้าถึง 

ล่วงรู้ แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สําคัญ ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายต่อ
ข้อมูลและระบบข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดกระบวนการควบคุมการเข้าออกที่แตกต่างกันของ
กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ที่มีความจําเป็นต้องเข้าออกห้องสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
2.  แนวปฏิบัติในการควบคุมการเข้าถึง 

ข้อ 1.  กระบวนการควบคุมการเข้าออกห้องควบคุมระบบ Network (ห้อง Server) 
(1)  ผู้ดูแลระบบ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

1.1)  ผู้ดูแลระบบ ควรจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นสัดส่วนชัดเจน เช่น 
ส่วนระบบเครือข่าย (Network Zone) ส่วนเครื่องแม่ข่าย (Server Zone)เป็นต้น 

1.2)  ผู้ดูแลระบบ ต้องทําการกําหนดสิทธิ์บุคคลในการเข้า-ออกห้อง Server โดยเฉพาะบุคคลที่
ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องภายใน  

1.3)  กรณีเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีหน้าที่เก่ียวข้อง มีความจําเป็นต้องเข้า-ออกห้องServer ต้องมีมาตรการ
การควบคุมอย่างรัดกุม 

ข้อ 2.  กระบวนการหลักในการควบคุมการเข้าถึงระบบ 
(1)  สถานที่ตั้งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีระบบรักษาความปลอดภัย 

(Security) ควบคุมการเข้า-ออกที่รัดกุมและอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่ได้รับสิทธิ์และมีความจําเป็นผ่านเข้าใช้
งานได้เท่านั้น 

(2)  ผู้ดูแลระบบกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบข้อมูล  เหมาะสมกับการเข้าใช้งานของผู้ใช้
ระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานก่อนเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้งนี้ผู้ใช้ระบบจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบตามความจําเป็นในการใช้งาน 

(3)  ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
และระบบข้อมูลได ้

(4)  ผู้ดูแลระบบ จัดให้มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย และตรวจตราการละเมิดความปลอดภัย ที่มีต่อระบบข้อมูลสําคัญ 

(5)  ผู้ดูแลระบบ ต้องจัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการเข้าถึงระบบ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ต่างๆ 
และการผ่านเข้า-ออกสถานที่ตั้งของระบบ ของทั้งผู้ที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบหากมีปัญหาเกิดข้ึน 

ข้อ 3.  การควบคุมการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและกําหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่ระบบ ให้แก่ผู้ใช้ 
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(2)  เจ้าของข้อมูล และ เจ้าของระบบ จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเฉพาะในส่วนที่จําเป็นต้องรู้
ตามหน้าที่งานเท่านั้น เนื่องจากการให้สิทธิ์เกินความจําเป็นในการใช้งาน จะนําไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกิน
อํานาจหน้าที่ ดังนั้นการกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบงานต้องกําหนดตามความจําเป็นขั้นตํ่าเท่านั้น 

(3)  ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลและระบบงานตามความจําเป็นต่อ
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ 4.  การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ 
(1)  การลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ใหม่ กําหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างเป็นทางการสําหรับการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ใหม่เพ่ือให้มีสิทธิ์ต่าง ๆ ในการใช้งานตามความจําเป็นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการยกเลิกสิทธิ์
การใช้งาน เช่น เมื่อเปลี่ยนตําแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัย ลดตําแหน่ง ย้ายหน่วยงาน หรือสิ้นสุดการจ้างงาน 
เป็นต้น 

(2)  การบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบและรหัสผ่าน๕.๒.๑ ผู้ดูแลระบบที่รับผิดชอบระบบงานนั้น 
ๆ กําหนดสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแต่ละระบบ รวมทั้ง
กําหนดสิทธิ์แยกตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

2.1)  มีการกําหนดให้ผู้ใช้ลงนามในเอกสารยอมรับเงื่อนไข  ที่จะเก็บรักษารหัสผ่านให้เป็น
ความลับเฉพาะตนใน “แบบฟอร์มสมัครเป็นสมาชิกระบบเครือข่าย LDD Network” 

2.2)  การกําหนดชื่อผู้ใช้ต้องเป็นหนึ่งเดียวคือไม่ซ้ํากัน๕.๓ กําหนดสิทธิ์การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สําคัญ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN) ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลระบบ
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องทบทวนสิทธิ์ดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ 

(3)  ผู้ใช้ต้องลงนามรับทราบสิทธิ์และหน้าที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

(4)  การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามระดับชั้นความลับ 
4.1)  ผู้ดูแลระบบต้องบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลตามประเภทชั้นความลับในการควบคุมการ

เข้าถึงข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับทั้งการเข้าถึงโดยตรงและการเข้าถึงผ่านระบบงาน  
รวมถึงการทําลายข้อมูลแต่ละประเภทชั้นความลับ 

4.2)  ต้องกําหนดรายชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ
ตัวตนจริงของผู้ใช้ข้อมูลในแต่ละชั้นความลับของข้อมูล 

4.3)  การรับส่งข้อมูลสําคัญผ่านเครือข่ายสาธารณะควรได้รับการเข้ารหัส (Encryption) ทีเป็น
มาตรฐานสากล 

4.4)  ควรมีการกําหนดให้เปลี่ยนรหัสผ่านตามระยะเวลาที่กําหนดของระดับความสําคัญของ
ข้อมูล 

(5)  การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ ผู้ดูแลระบบทบทวนสิทธิตามรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่น เมื่อเปลี่ยนตําแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัยลดตําแหน่ง ย้ายหน่วยงาน หรือ
สิ้นสุดการจ้างงาน หมดวาระ เกษียณอายุราชการ เป็นต้น 

(6)  ควรมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่นําเครื่องคอมพิวเตอร์ออกนอกพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัย 
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ข้อ 5.  การบริหารจัดการการเข้าถึงระบบเครือข่าย 
(1)  ผู้ดูแลระบบ ต้องมีการออกแบบระบบเครือข่ายตามกลุ่มของผู้ใช้  เพ่ือทําให้การควบคุม และ

ป้องกันการบุกรุกได้อย่างเป็นระบบ 
(2)  การเข้าสู่ระบบเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะต้องได้รับการอนุมัติ

เป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านโครงข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก่อนที่จะสามารถใช้งานได้ในทุกกรณ ี

(3)  ผู้ดูแลระบบ ต้องมีวิธีการจํากัดสิทธิ์การใช้งานเพ่ือควบคุมผู้ใช้ให้สามารถใช้งานเฉพาะเครือข่ายที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

(4)  ต้องกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการกําหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter ต่างๆ ของ
ระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอย่างชัดเจนและควรมีการทบทวนการ
กําหนดค่า parameter ต่างๆ อย่างน้อยปีละครั้ง นอกจากนี ้การกําหนดแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงค่า parameter 
ควรแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบทุกครั้ง 

(5)  ระบบเครือข่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่มีการเชื่อมต่อไปยังระบบเครือข่ายอ่ืนๆ  ภายนอก
มหาวิทยาลัยควรเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก หรือโปรแกรมในการทํา Packet filtering เช่น การใช้
ไฟร์วอล (Firewall) หรือฮาร์ดแวร์อื่นๆ 

(6)  ต้องมีการติดตั้งระบบตรวจจับการบุกรุก (IPS/IDS) เพ่ือตรวจสอบการใช้งานของบุคคลที่เข้าใช้
งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในลักษณะที่ผิดปกติผ่านระบบเครือข่าย โดยมีการตรวจสอบการบุกรุก
ผ่านระบบเครือข่าย 

(7)  การเข้าสู่ระบบงานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตจําเป็นต้องมีการ login 
และต้องมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Authentication) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

(8)  IP address ภายในของระบบงานเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัย จําเป็นต้องมีการป้องกันมิให้
หน่วยงานภายนอกที่เชื่อมต่อสามารถมองเห็นได้ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับโครงสร้างของระบบเครือข่ายได้โดยง่าย 

(9)  ต้องจัดทําแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของ
เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(10)  การติดตั้งและการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย จะต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่สํานักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเท่านั้น 

(11)  ห้ามบุคคลใดกระทําการเคลื่อนย้ายหรือกระทําการใดๆ ต่ออุปกรณ์ของระบบเครือข่ายโดย
พลการ เพราะอาจก่อให้เกิดความความเสียหายแก่ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย 

(12)  ในกรณีที่ ตรวจสอบพบว่าเครือข่ายส่วนใดก่อให้เกิดความผิดปกติของระบบเครือข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัย อาจจะหยุดให้บริการจากระบบเครือข่ายกลางโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจนกว่าจะมีการ
แก้ไขให้ทํางานได้เป็นปกติก่อน 

(13)  ห้ามทําการวางสายเครือข่ายเพ่ิมเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้รวมไปถึงการติดตั้งเครือข่ายแบบ
ไร้สาย (Wireless Network) ด้วย 

ข้อ 6.  การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(1)  ควรกําหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ในการกําหนดแก้ไข 

หรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของโปรแกรมระบบ (System Software) อย่างชัดเจน 



[15] 
 

 
 

(2)  ต้องมีข้ันตอนหรือวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและในกรณีที่พบว่ามีการใช้
งานหรือเปลี่ยนแปลงค่าในลักษณะผิดปกติ จะต้องดําเนินการแก้ไข รวมทั้งมีการรายงานโดยทันที 

(3)  ต้องเปิดใช้บริการ (Service) เท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น เช่น บริการ ftp, ssh หรือ ping เป็นต้น  
(4)  ควรดําเนินการติดตั้งอัพเดทระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบันเพ่ืออุดช่องโหว่ต่างๆ  ของโปรแกรม

ระบบ (System Software) อย่างสมํ่าเสมอ เช่น web server เป็นต้น 
(5) การติดตั้งและการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะต้องดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่สํานัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเท่านั้น 

ข้อ 7.  การควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ (Operating System Access Control) 
(1)  กําหนดขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้อง

ควบคุมโดย วิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย 
(2)  การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ ใช้ งาน  (User Identification and authentication) ต้อง

กําหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานและเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคใน
การยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง 

(3)  การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) ควรจํากัดและควบคุมการใช้งาน
โปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ เพ่ือป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้
กําหนดไว้หรือที่มีอยู่แล้ว 

(4)  เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น (Session 
time-out) 

(5)  การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (limitation of connection time) ต้องจํากัด
ระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพ่ือให้มีความม่ันคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสําหรับระบบสารสนเทศหรือแอพพลิเคชั่นที่มี
ความเสี่ยงหรือมีความสําคัญสูง 

ข้อ 8.  การควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่นและสารสนเทศ 
(Application Information Access Control) 

(1)  ผู้ดูแลระบบ ต้องกําหนดการลงทะเบียนบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย ควรกําหนดให้มีขั้นตอน
ปฏิบัติอย่างเป็นทางการเพ่ือให้มี สิทธิต่าง ๆ ในการใช้งานตามความจําเป็นรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการ
ยกเลิกสิทธิการใช้งาน เช่น การลาออก หรือการเปลี่ยนตําแหน่งงานภายในหน่วยงาน เป็นต้น 

(2)  ผู้ดูแลระบบ ต้องกําหนดสิทธิการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ  เช่น ระบบ
คอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์ (Application) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless LAN) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น โดยต้องให้สิทธิเฉพาะการปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมทั้ง
ต้องทบทวนสิทธิดังกล่าวอย่างสม่ําเสมอ 

(3)  ผู้ดูแลระบบ ต้องบริหารจัดการสิทธิการใช้งานระบบและรหัสผ่านของบุคลากร 
3.1)  กําหนดเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออกหรือ

พ้นจากตําแหน่งหรือยกเลิกการใช้งาน 
3.2)  กําหนดชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ํากัน 
3.3)  ในกรณีมีความจําเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุดผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีกําหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับ
การใช้งาน ทันทีเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตําแหน่ง และมีการกําหนดสิทธิ
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พิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงระดับใดได้บ้าง และต้องกําหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งาน
ตามปกติ 

(4)  การจํากัดการเข้าถึงสารสนเทศ (Information access restriction) ต้องจํากัดหรือควบคุมการ
เข้าถึงใช้งานของผู้ใช้งานและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการเข้าใช้งานในการเข้าถึงสารสนเทศและฟังก์ชั่น  
(Functions) ต่าง ๆ ของโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชั่น 

(5)  ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความสําคัญสูงต่อมหาวิทยาลัย ต้องได้รับการแยก
ออกจากระบบอ่ืน ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ  ให้มีการควบคุมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกมหาวิทยาลัย (MobileComputing and 
Teleworking) 

(6)  การควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่ ต้องกําหนดข้อปฏิบัติและมาตรการที่
เหมาะสมเพื่อปกป้องสารสนเทศจากความเสี่ยงของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสาร 
๙.๗ การควบคุมการปฏิบัติงานจากภายนอกสํานักงาน (Teleworking) กําหนดข้อปฏิบัติ แผนงานและขั้นตอน
ปฏิบัติเพื่อปรับใช้สําหรับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยจากภายนอกสํานักงาน 

ข้อ 9.  การควบคุมการเข้าใช้งานระบบจากภายนอก 
(1)  การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote access) สู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

ให้เกิดช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย การควบคุมบุคคล
ที่เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยจากระยะไกลจึงต้องมีการกําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่เพ่ิมขึ้น
จากมาตรฐานการเข้าสู่ระบบภายใน 

(2)  ก่อนทําการให้สิทธิ์ในการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล ผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานระบุเหตุผลหรือความ
จําเป็นในการดําเนินงานกับมหาวิทยาลัย อย่างเพียงพอและต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอย่างเป็นทางการ 

(3)  ต้องมีการควบคุมพอร์ต (Port) ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอย่างรัดกุม การเข้าสู่ระบบโดยการโทรศัพท์
เข้ามหาวิทยาลัยนั้นต้องมีการดูแลและการจัดการโดยผู้ดูแลระบบและวิธีการหมุนเข้าต้องได้รับการอนุมัติอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมแล้วเท่านั้น 

(4)  การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบข้อมูลจากระยะไกลต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความจําเป็นเท่านั้น  ไม่
ควรเปิดพอร์ตและโมเด็มที่ใช้ทิ้งเอาไว้โดยไม่จําเป็น ช่องทางดังกล่าวควรตัดการเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว 
และจะเปิดให้ใช้ได้เมื่อมีการร้องขอที่จําเป็นเท่านั้น 

ข้อ 10.  การพิสูจน์ตัวตนส าหรับผู้ใช้ที่อยู่ภายนอก 
(1)  การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนั้น จะต้องมีวิธีการในการตรวจสอบเพ่ือพิสูจน์ตัวตน 

อย่างน้อย ๑ วิธี 
(2)  การเข้าสู่ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากอินเทอร์เน็ตนั้น ควรมีการตรวจสอบผู้ใช้งานด้วย 
(3)  การเข้าสู่ระบบจากระยะไกล (Remote access) เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยจะต้องมีการ ตรวจสอบ

เพ่ือพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้งาน เช่น รหัสผ่าน เป็นต้น 
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ส่วนที ่8 
การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log) 

 
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log) มีความถูกต้องและสามารถระบุถึงตัวบุคคลได้  
 

2. แนวปฏิบัติในการจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ 

ข้อ 1.  จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (log) ไว้ในสื่อเก็บข้อมูลที่สามารถรักษาความครบถ้วน 
ถูกต้อง แท้จริง ระบุตัวบุคคลที่เข้าถึงสื่อดังกล่าวได้ และข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บต้องกําหนดขั้นตอนความลับใน
การเข้าถึง 

ข้อ 2.  ห้ามผู้ดูแลระบบแก้ไขข้อมูลที่ เก็บรักษาไว้ ยกเว้นผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย (IT auditor) หรือบุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ 3.  กําหนดให้มีการบันทึกการทํางานของระบบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน (application 
logs) และบันทึกรายละเอียดของระบบป้องกันการบุกรุก เช่น บันทึกการเข้า-ออกระบบ  บันทึกการพยายาม
เข้าสู่ระบบ ฯลฯ  เพื่อประโยชน์ใช้ในการตรวจสอบและเก็บบันทึกไว้ 90 วัน  นับตั้งแต่การใช้งานสิ้นสุดลง 

ข้อ 4.  ต้องมีวิธีการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกต่างๆ และจํากัดสิทธิการเข้าถึงบันทึกเหล่านั้น
ให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 9 
แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชันและสารสนเทศ 

(Application and Information Access Control) 
 

1. วัตถุประสงค์ 
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เพ่ือกําหนดแนวทางควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชันและสารสนเทศ  ของ
องค์กร โดยการกําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานระบบให้เหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
มีการทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ผู้ใช้ระบบต้องผ่านการอนุญาตและกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน
จากผู้ดูแลระบบ  

 
2. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอพพลิเคชันและสารสนเทศ   

ข้อ 1.  ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการอนุมัติและก าหนดสิทธิ์ในการผ่านเข้าสู่ระบบ 
ให้แก่ผู้ใช้ระบบ  

(1)  กําหนดเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้ใช้งานระบบลาออกหรือพ้นจาก
ตําแหน่งหรือยกเลิกการใช้งาน 

(2)  กําหนดชื่อผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้งานต้องไม่ซ้ํากัน 
(3)  ในกรณีมีความจําเป็นต้องให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้งานที่มีสิทธิสูงสุดผู้ใช้งานนั้นจะต้องได้รับความ

เห็นชอบและอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา โดยมีกําหนดระยะเวลาการใช้งานและระงับการใช้งาน ทันทีเม่ือพ้น
ระยะเวลาดังกล่าวหรือพ้นจากตําแหน่ง และมีการกําหนดสิทธิพิเศษที่ได้รับว่าเข้าถึงระดับใดได้บ้าง และต้อง
กําหนดให้รหัสผู้ใช้งานต่างจากรหัสผู้ใช้งานตามปกติ 

ข้อ 2.  การจ ากัดการเข้าถึงระบบ (Information access restriction)  จะอนุญาตให้ผู้ใช้งาน
และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนเข้าสู่ระบบ   เฉพาะในส่วนที่จ าเป็นต้องรู้ตามหน้าที่งานเท่านั้น เนื่องจากการให้
สิทธิ์เกินความจ าเป็นในการใช้งาน จะน าไปสู่ความเสี่ยงในการใช้งานเกินอ านาจหน้าที่  

ข้อ 3.  ผู้ใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบข้อมูลและระบบงานตามความ
จ าเป็นต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้อ 4.  ผู้ดูแลระบบควรมีการทบทวนสิทธิ์การเข้าใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 5.  ระบบซึ่งไวต่อการรบกวน มีผลกระทบและมีความส าคัญสูงต่อองค์กร ต้องได้รับการแยก
ออกจากระบบอ่ืน ๆ และมีการควบคุมสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเฉพาะ ให้มีการควบคุมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และสื่อสารเคลื่อนที่และการปฏิบัติงานจากภายนอกองค์กร  (Mobile Computing and 
Teleworking)  

ส่วนที่ 10 
แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 

(Operating System Access Control) 
 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือกําหนดแนวทางควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ ขององค์กร โดยผู้ใช้งานต้องมีการยืนยันตัวตน

ก่อนเข้าใช้งานระบบตลอดจนกําหนดระยะเวลาในการเชื่อมต่อ เพ่ือสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึง
ระบบปฏิบัติการ 

 
2. แนวปฏิบัติการควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการ 
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ข้อ 1.  กําหนดขั้นตอนปฏิบัติเพ่ือการเข้าใช้งานที่มั่นคงปลอดภัย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการจะต้อง
ควบคุมโดย วิธีการยืนยันตัวตนที่มั่นคงปลอดภัย 

ข้อ 2.  การระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน  (User Identification and authentication) ต้อง
กําหนดให้ผู้ใช้งานมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงซึ่งสามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานและเลือกใช้ขั้นตอนทางเทคนิคใน
การยืนยันตัวตนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการกล่าวอ้างว่าเป็นผู้ใช้งานที่ระบุถึง 

ข้อ 3.  การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Use of System Utilities) ควรจํากัดและควบคุมการใช้
งานโปรแกรมประเภทอรรถประโยชน์ เพ่ือป้องกันการละเมิดหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความมั่นคงปลอดภัยที่ได้
กําหนดไว้หรือที่มีอยู่แล้ว 

ข้อ 4.  เมื่อมีการว่างเว้นจากการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งให้ยุติการใช้งานระบบสารสนเทศนั้น  
(Session time-out) 

ข้อ 5.  การจํากัดระยะเวลาการเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ (limitation of connection time) ต้อง
จํากัดระยะเวลาในการเชื่อมต่อเพ่ือให้มีความมั่นคง 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 11 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ  

 
2. แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ 

ข้อ 1.  มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ  
(1) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ (Information 

security audit assessment) ปีละ 1 ครั้ง 
(2) ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ดําเนินการโดยหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้

ทราบถึงระดับความเสี่ยงและระดับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  
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ข้อ 2.  มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่ต้องค านึงถึงดังนี้ 
(1) มีการทบทวนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง 
(2) มีการทบทวนนโยบายและมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศปีละ 1 ครั้ง 
(3) มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงและให้จัดทํารายงานพร้อมข้อเสนอแนะ 
(4) มีมาตรการในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ดังนี้ 

4.1)  ควรกําหนดให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นต้องตรวจสอบได้แบบอ่านอย่างเดียว 
4.2)  ในกรณีที่จําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลในแบบอ่ืนๆ ให้สร้างสําเนาสําหรับข้อมูลนั้น เพ่ือให้ผู้

ตรวจสอบใช้งานรวมทั้งควรทําลายหรือลบโดยทันทีที่ตรวจสอบเสร็จหรือจัดเก็บไว้โดยมีการ
ป้อนกันเป็นอย่างดี 

4.3)  ควรกําหนดให้มีการระบุและจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย 

4.4)  ควรกําหนดให้มีการเฝ้าระวังการเข้าถึงระบบโดยผู้ตรวจสอบ รวมทั้งบันทึกข้อมูล log  
แสดงการเข้าถึงนั้น ซึ่งรวมถึงวันและเวลาที่เข้าถึงระบบงานที่สําคัญๆ 

4.5)  ในกรณีท่ีมีเครื่องมือสําหรับการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ ควรกําหนดให้แยกการติดตั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ ออกจากระบบให้บริการจริงหรือระบบที่ใช้ในการพัฒนา 
และมีการจัดเก็บป้องกันเครื่องมือนั้น จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(5) มีการรายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศปีละ 1 ครั้ง ต่อคณะกรรมการบริหาร
สารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
เพ่ือดําเนินการต่อไป 

(6) มีการแสดงผลการตรวจสอบตามนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นส่วน
หนึ่งของการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 
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ส่วนที่ 12 
แนวปฏิบัติการระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเพ่ือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบ โดยตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเป็น
สําคัญ 

 
2. แนวปฏิบัติการระบบสารสนเทศและระบบส ารองของสารสนเทศ 

ข้อ 1.  ต้องพิจารณาคัดเลือกระบบสารสนเทศที่ส าคัญและจัดท าระบบส ารองที่เหมาะสมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน ตามแนวทางต่อไปนี้  

(1)  มีการจัดทําบัญชีระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญทั้งหมดของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งกําหนด
ระบบสารสนเทศที่จะจัดทําระบบสํารอง  และจัดทําระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ปีละ 1 
ครั้ง 

(2) กําหนดให้มีการสํารองข้อมูลของระบบสารสนเทศแต่ละระบบและกําหนดความถี่ในการสํารอง
ข้อมูล หากระบบใดที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ควรกําหนดให้มีความถี่ในการสํารองข้อมูลมากขึ้น 
โดยให้มีวิธีการสํารองข้อมูล ดังนี้ 
2.1)  กําหนดประเภทของข้อมูลที่ต้องทําการสํารองเก็บไว้ และความถ่ีในการสํารอง 
2.2)  กําหนดรูปแบบสํารองข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะทําการสํารอง เช่น การสํารองข้อมูล

แบบเต็ม (full backup) หรือการสํารองข้อมูลแบบส่วนต่าง (incremental backup) ฯลฯ 
2.3)  บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสํารองข้อมูล ได้แก่ ผู้ดําเนินการ วัน/เวลา ชื่อข้อมูล

ที่สํารอง สําเร็จ/ไม่สําเร็จ 
2.4)  ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดระบบว่ามีการสํารองข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน เช่น ซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ข้อมูลคอนฟิกกูเรชัน (configuration)  ข้อมูลในฐานข้อมูล 
ฯลฯ 
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2.5)  จัดเก็บข้อมูลที่สํารองนั้นในสื่อเก็บข้อมูล โดยมีการพิมพ์ชื่อบนสื่อเก็บสํารองกับมหาวิทยาลัย
ควรห่างกันเพียงพอ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลที่จัดเก็บไว้นอกสถานที่นั้น ในกรณีที่
เกิดภัยพิบัติกับมหาวิทยาลัย เช่น ไฟไหม้ น้ําท่วม ฯลฯ 

2.6)  ดําเนินการป้องกันทางกายภาพอย่างเพียงพอต่อสถานที่สํารองที่ใช้จัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่ 
2.7)  ทดสอบบันทึกข้อมูลสํารองอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือตรวจสอบว่ายังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ตามปกติ 
2.8)  จัดทําขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการกู้คืนข้อมูลที่เสียหายจากข้อมูลที่ได้สํารองเก็บไว้ 
2.9)  ตรวจสอบและทดสอบประสิทธิผลของขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนข้อมูลอย่างสม่ําเสมอ 
2.10)  กําหนดให้มีการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูลกับข้อมูลที่ได้สํารองเก็บไว้ 

ข้อ 2.  ต้องจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานสารสนเทศได้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรับปรุงแผนเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตาม
ภารกิจตามแนวทางต่อไปนี้  

(1) มีการจัดทําแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
1.1) มีการกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
1.2) มีการประเมินความเสี่ยงสําหรับระบบที่มีความสําคัญเหล่านั้น และกําหนดมาตรการ เพ่ือลด

ความเสี่ยงเหล่านั้น เช่น ไฟดับเป็นระยะเวลานาน ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การชุมนุมประท้วง
ทําให้ไม่สามารถเข้ามาใช้ระบบได้ ฯลฯ 

1.3) มีการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการกู้คืนระบบสารสนเทศ 
1.4) มีการกําหนดขั้นตอนปฏิบัติในการสํารองข้อมูล และทดสอบกู้คืนข้อมูลที่สํารองไว้ 
1.5) มีการกําหนดช่องทางในการติดต่อกับผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ให้บริการเครือข่าย 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ  เมื่อเกิดเหตุจําเป็นที่จะต้องติดต่อ 
1.6) มีการสร้างความตระหนัก หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อกับขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ

สิ่งที่ทําเมื่อเกิดเหตุเร่งด่วน 
(2) มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินดังกล่าวให้สามารถปรับใช้ได้อย่าง

เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานตามภารกิจ ปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 3.  ต้องการการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรซึ่งดูแลรับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ ระบบส ารอง และการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 4.  ต้องมีการทดสอบสภาพพร้อมใช้งานของระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และระบบแผน
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ปีละ 1 ครั้ง 

ข้อ 5.  มีการทบทวนระบบสารสนเทศ ระบบส ารอง และระบบแผนเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน       
ที่เพียงพอต่อสภาพความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง 

 



 1 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560    
ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560 

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ. 2560 
 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่1 ราคา 130,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อย
กว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 140 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  

- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที ่2 ราคา 350,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกว่า ส าหรับคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จ านวนไม่
น้อยกว่า 2 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ไม่น้อยกว่า 20 MB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 

- สนับสนุนการท างาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 
รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drive หรือดีกว่า และมีความจุไม่น้อยกว่า 450 GB  
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 

- มี DVD-ROM หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 
 

3. ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที ่1 ราคา 410,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 6 เครื่อง 

- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap เพียงพอส าหรับติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู้ 

- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์ (License)  
ครบตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้ 

 
4. ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่องแม่ข่ายชนิด Blade (Enclosure/Chassis) แบบที ่2 ราคา 740,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ได้ไม่น้อยกว่า 14 เครื่อง 

- มี Interconnect Module ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย และแบบ Fiber Channel หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

- มี  Power Supply แบบ Redundant หรือ  Hot Swap เ พียงพอส าหรับติดตั้ ง เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade เต็มตู ้

- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการตู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและจ านวนสิทธิ์ (License)  
ครบตามจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถติดตั้งได้เต็มตู้ 
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5. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ส าหรับตู้ Enclosure/Chassis แบบที่ 1  
ราคา 180,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) ส าหรับคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory    ไม่น้อยกว่า 15 MB ต่อ Processor  

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อ
นาที หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

- สนับสนุนการท างาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1 

- มี Host bus adapter ส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของ
ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่อง แม่ข่ายชนิด  Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 
Base-T และ Fiber Channel ได ้ 

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า แบบ Virtual Media ได ้

- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย    
 

6. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ชนิด Blade ส าหรับตู้  Enclosure/Chassis แบบที่  2       
ราคา 430,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) ส าหรับคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.6 GHz 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory    ไม่น้อยกว่า 18 MB ต่อ Processor  

- แผงวงจรหลักรองรับ CPU ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 4 หน่วย 
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- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SAS ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อ
นาที หรือ ชนิด Solid State Disk หรือดีกว่า แบบ Hot-Plug หรือ Hot Swap และมีขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 200 GB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย 

- สนับสนุนการท างาน แบบ RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1  

- มี Host bus adapter ส าหรับเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายผ่าน Interconnect Module ของ
ตู้ส าหรับติดตั้งเครื่อง แม่ข่ายชนิด  Blade (Enclosure/Chassis) ทั้งแบบ 10/100/1000 
Base-T และ Fiber Channel ได ้

- สามารถใช้งาน DVD-ROM, USB device หรือดีกว่า  แบบ Virtual Media ได ้

- มีโปรแกรมส าหรับบริหารจัดการและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  
 
 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย    

 
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 

GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 
GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่
มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

 
9. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  ราคา 30,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน        
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
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- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่

มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

 
 
 
 

10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน * ราคา 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วยหรือ ชนิด 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ไดเ้ป็นอย่างน้อย 
 
11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล * ราคา 21,000 บาท   

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า  3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วยหรือ ชนิด 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ไดเ้ป็นอย่างน้อย 
 
12. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ราคา 570,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) ซึ่งสามารถท างานใน
ระบบ SAN (Storage Area Network) ได้  

- มีส่วนควบคุมอุปกรณ์ (Controller) แบบ Dual Controller   

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
300 GB และมีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 10,000 รอบต่อนาท ีจ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย 

- สามารถติดตั้ง Hard Disk ได้สูงสุด 24 หน่วย 

- สามารถท างาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5 
   
13. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่1 ราคา 16,000 บาท/เดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ์ไม่น้อยกว่า 5 อุปกรณ ์

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

- ก าหนด เวลา  (NTP: Network Time Protocol) ให้ กั บ อุปกรณ์ เ พ่ื อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ดคว าม
คลาดเคลื่อนกับเวลามาตรฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 

 
14. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่2 ราคา 30,000 บาท/เดือน 
      คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ์ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ ์

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

- ก าหนดเวลา (NTP: Network Time Protocol) ให้กับอุปกรณ์เพ่ือไม่ให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนกับเวลามาตรฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 

 
 
15. ค่าเช่าระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่3 ราคา 42,000 บาท/เดือน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- สามารถจัดเก็บ Log File จากอุปกรณ ์ไม่น้อยกว่า 15 อุปกรณ ์

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ไม่น้อยกว่า 90 วัน 

- ก าหนด เวลา  (NTP: Network Time Protocol) ให้ กั บ อุปกรณ์ เ พ่ื อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ดคว าม
คลาดเคลื่อนกับเวลามาตรฐาน 

- สามารถจัดเก็บ Log File ได้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ 

 
16. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่1 ราคา 50,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวมเหตุการณ์ 
(logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances เช่น Firewall, 
Network Devices ต่างๆ ระบบปฏิบัติการ ระบบ appliances ระบบเครือข่าย และระบบ
ฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่างน้อย 3 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถแสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ 
(format) เดยีวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 
หรือ SHA-1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, 
VPN, Server เป็นต้น ได ้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัย
ของ log file ที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(มศอ. 4003.1-2552) เป็นต้น 

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape 
หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได ้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 1,000 eps 
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17. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่2 ราคา 400,000 บาท 

  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวม
เหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances 
เช่น Firewall, Network Devices ต่าง ๆ ระบบปฏิบัติการ  ระบบ appliances ระบบ
เครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่างน้อย 10 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถ
แสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน MD5 
หรือ SHA-1 หรือดีกว่า 

- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, 
VPN, Server เป็นต้น ได ้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัย
ของ log file ที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(มศอ. 4003.1-2552) เป็นต้น 

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape 
หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได ้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 7,000 eps 
 
18. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที ่3 ราคา 850,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ Appliance หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ ได้มาตรฐาน สามารถเก็บรวบรวม
เหตุการณ์ (logs or Events) ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่เป็น appliances และ non-appliances 
เช่น Firewall, Network Devices ต่าง ๆ , ระบบปฏิบัติการ , ระบบ appliances, ระบบ
เครือข่าย และระบบฐานข้อมูล เป็นต้น ได้อย่างน้อย 15 อุปกรณ์ต่อระบบ โดยสามารถ
แสดงผลอยู่ภายใต้รูปแบบ (format) เดียวกันได้ 

- มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จั ดเก็บตามมาตรฐาน MD5 
หรือ SHA-1 หรือดีกว่า 
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- สามารถเก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ เช่น Router, Switch, Firewall, VPN, 
Server เป็นต้น ได้ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS, Command Line Interface และ SSH ได้ 

- สามารถจัดเก็บ log file ได้ถูกต้อง ตรงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ โดยได้รับรองมาตรฐานการจัดเก็บและรักษาความปลอดภัย
ของ log file ที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานของศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(มศอ. 4003.1-2552) เป็นต้น 

- สามารถท าการส ารองข้อมูล (Data Backup) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก เช่น Tape 
หรือ DVD หรือ External Storage เป็นต้น ได ้

- สามารถจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่อวินาที (Events per Seconds) ได้ไม่น้อยกว่า 20,000 eps 
 

19. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที ่1 ราคา 220,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection Firewall แบบ Appliance  

- มี Throughput ของ Firewall Inspection ไม่น้อยกว่า 450 Mbps  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

- มีระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP 
Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or 
DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้น ได ้

- ส ามา รถท า ก า ร ก า หนด  IP Address และ  Service Port แบบ  Network Address 
Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได ้

- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได ้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 

- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้ 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
 

20. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที ่2 ราคา 990,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- เป็นอุปกรณ์ Firewall ชนิด Stateful Inspection Firewall แบบ Appliance  

- มี Throughput ของ Firewall Inspection ไม่น้อยกว่า 7 Gbps 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

- สามารถตรวจสอบและป้องกันการบุกรุกรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ดังนี้ Syn Flood, UDP 
Flood, ICMP Flood, IP Address Spoofing, IP Address Sweep, Port Scan, DoS or 
DDoS, Teardrop Attack, Land Attack, IP Fragment, ICMP Fragment เป็นต้นได ้

- ส ามา รถท า ก า ร ก า หนด  IP Address และ  Service Port แบบ  Network Address 
Translation (NAT) และ Port Address Translation (PAT) ได ้

- สามารถท างานลักษณะ Transparent Mode ได ้ 

- สามารถ Routing แบบ Static, Dynamic Routing ได ้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 

- สามารถเก็บรายละเอียดและตรวจสอบการใช้งาน (Logging/Monitoring) โดยเก็บเป็น Syslog ได้ 

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย  

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้
 
21. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที ่1 ราคา 430,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย 
(Intrusion Prevention System) 

- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, 
Protocol / Packet Anomalies, Statistical anomalies หรือ  Application anomalies, 
Overflow, Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy 
ware, Packet Analysis, DOS, DDOS 

- สามารถท างานได้อย่างน้อย 1 Segments ใน IPS mode  

- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อยกว่า 600 Mbps  

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้
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- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
 

22. อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที ่2 ราคา 1,400,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบุกรุกทางเครือข่าย 
(Intrusion Prevention System) 

- สามารถท างานได้ในโหมด Passive และ In-line หรือ ดีกว่า 

- สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้อย่างน้อย ดังนี้ Signature matching, 
Protocol / Packet Anomalies, Statistical anomaliesหรื อ  Application anomalies, 
Overflow, Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Port Scanning, Spy 
ware, Packet Analysis, DoS, DDoS 

- สามารถท างานได้อย่างน้อย 3 Segments ใน IPS mode  

- มีความเร็วในการตรวจจับ (Throughput) ไม่น้อยกว่า 1 Gbps  

- เมื่ออุปกรณ์เกิดปัญหาสามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง (Bypass Traffic) โดยช่องสัญญาณ  
In-Line Mode สามารถรับส่งข้อมูลได้ตามปกต ิ 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS หรือ SSH ได้เป็นอย่างน้อย 

- มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
 
23. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเว็บไซต์ (Web Application Firewall) ราคา 530,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่ในการป้องกันด้าน Web Application หรือ Web Service โดยเฉพาะ
สามารถติดตั้งในตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ได ้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Throughput) ไม่น้อยกว่า 500 Mbps หรือ รองรับการ
ส่งผ่านข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 5,000 Transactions ต่อวินาที  

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser หรือ CLI ได้เป็นอย่างน้อย 
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- สามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งาน Web Application ของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ Web 
Application บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ได ้ 

- อุปกรณ์ที่น าเสนอจะต้องสามารถท างานแบบ In-Line (Bridge) หรือ Transparent และ  
Span-mode (Monitor) ส าหรับตรวจสอบพฤติกรรมได้เป็นอย่างน้อย 

- มีความสามารถในการท างานและปกป้อง Web Application ต่างๆ ได้ โดยรองรับ HTTPS 
ได้เป็นอยา่งน้อย 

- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย  

- สามารถปรับเทียบเวลา (Sync) กับอุปกรณ์ภายนอกได้ 

- รองรับการป้องกันการถูกโจมตีด้วยวิธีต่างๆ ได้อย่างน้อย ดังนี้ 

- Cross-site Scripting 

- Cookie Poisoning 

- Buffer Overflow 

- SQL Injection 

- สามารถท ารายงานการถูกโจมตีได้ในรูปแบบ HTML หรือ PDF หรือ XLS หรือดีกว่า 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้
 
24. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security) ราคา 350,000 บาท     

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการตรวจจับและป้องกัน SPAM และ Virus ของ e-Mail โดยเฉพาะ 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

- สามารถท างานในรูปแบบของ SMTP relay ได้เป็นอย่างน้อย 

- สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 500 บัญชีผู้ใช้งาน 

- สามารถเข้าบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่าน HTTPS หรือ SSH หรือดีกว่า 

- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
 

25. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่1 (ขนาด 36U) ราคา 18,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 36U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่
น้อยกว่า 80 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 179 เซนติเมตร 

- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง 

- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
 
26. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่2 (ขนาด 42U) ราคา 23,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่
น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 

- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 

- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
 
27. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที ่3 (ขนาด 42U) ราคา 140,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่
น้อยกว่า 110 เซนติเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร 

- มีช่องเสียบไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ช่อง 

- มีพัดลมส าหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ตัว 

- มีประตูหน้าเป็นแบบโลหะที่มีรูพรุน 

- มีจอภาพ อุปกรณ์สลับสัญญาณ (KVM Switch) และ แป้นพิมพ์พร้อมแผ่นสัมผัส (touch pad)  
ที่ถูกออกแบบ และติดตั้งอยู่ภายในตู้ Rack  

 
28. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 1,600 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
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29. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1  ราคา 6,200 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 
30. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ราคา 21,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า  24 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
 

31. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ราคา 130,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model 

- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) RIPv2, OSPF ได้เป็น
อย่างน้อย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง 

- มีช่องส าหรับรองรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1000Base-X 
(SFP) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
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- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
 
32. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,700 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

- สามารถท างานท่ีคลื่นความถี่ 2.4 GHz หรือดีกว่า 

- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WEP, WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
 

33. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ราคา 23,000 บาท 
  คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IEEE 802.11b, g และ n ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

- สามารถท างานท่ีคลื่นความถี ่2.4 GHz หรือดีกว่า 

- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet) หรือดีกว่า 

- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า  
2 ช่องสัญญาณ (2x2 MIMO)  

- สนับสนุนการท างานในลักษณะ Mesh Networking ภายใต้มาตรฐาน IEEE 802.11s ได ้

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได ้
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34. อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) ราคา 42,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

- มีหน่วยความจ าแบบ Flash (Flash Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3, 
RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่างน้อย 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้

- สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างน้อย 
 

35. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) ราคา 210,000 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กระจายการท างานส าหรับ
เครือข่ายโดยเฉพาะ 

- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 Mbps 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 6 ช่อง 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้
 
36. อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Load Balancer)           
ราคา 200,000 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กระจายการท างานส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยเฉพาะ 

- มี Throughput สูงสุดไม่น้อยกว่า 1.5 Gbps 



 19 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560    
ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

- รองรับการท างานได้อย่างน้อย  ดังนี้  Round Robin, High Availability, Layer4 Load 
Balance และ Layer7 Load Balance 

- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน HTTPS ได้เป็นอย่างน้อย 

- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได ้
37. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น ราคา 22,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ 

- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 80 คอลัมน์ (Column) 

- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร
ต่อวินาที 

- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีหน่วยความจ าแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 
 

38. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว ราคา 23,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีจ านวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์ 

- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column) 

- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่น้อยกว่า 400 ตัวอักษร
ต่อวินาที 

- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360x360 dpi 

- มีหน่วยความจ า แบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

39. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ  8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น 
 
40. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 7,900 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 
41. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี ราคา 3,300 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
 
42. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)       
ราคา 7,900 บาท 



 21 

เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560    
ณ วันท่ี 21 เมษายน 2560 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า  64 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 
250 แผ่น 

 
43. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) ราคา 
15,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาท ี(ppm) 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 

44. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที)             
ราคา 41,000 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาท ี(ppm) 
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- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น 
 

45. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ราคา 12,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm) 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 
 
 

46. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (ppm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างส าหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น 

 
47. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,700 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
 
 
 
48. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ราคา 9,000 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาท ี(ppm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได ้

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 
49. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคา 17,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน 

- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาท ี(ppm) 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  20 หน้าต่อนาที (ppm) 
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได ้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 

50. เครื่องพิมพ์วัตถุ 3 มิติ ราคา 40,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- ใ ช้ วิ ธี ขึ้ น รู ป ชิ้ น ง าน  3  มิ ติ  แบบ  Fused Filament Fabrication (FFF) หรื อ  Fused 
Deposition Modeling (FDM) หรือ Stereolithography (SLA) หรือดีกว่า 

- มีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
1) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 

มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือ 
2) ในกรณีพ้ืนที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 

มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า 24 มิลลิเมตร 

- สามารถขึ้นรูปชิ้นงานโดยมีความละเอียดที่ขนาดไม่มากกว่า 0.1 มิลลิเมตรต่อชั้น (Layer) ได ้

- ความเร็วในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า 70 มิลลิเมตรต่อวินาที 

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ SD-Card Reader หรือ USB หรือดีกว่า 

- สามารถใช้กับวัสดุประเภท Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) หรือ Polylactic 
Acid (PLA) หรือ Nylon ได ้

- สามารถพิมพ์ชิ้นงานจากไฟล์ชนิด STL หรือ OBJ ได ้
 

51. สแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ราคา 3,100 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi 

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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52. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่1 ราคา 20,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น 

- สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอัตโนมัติ  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า  20 ppm 

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 
53. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที ่2 ราคา 29,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น 

- สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอัตโนมัติ  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า  30 ppm  

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 

54. สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 ราคา 36,000 บาท 
     คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย
กว่า 50 แผ่น 

- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 45 ppm  

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 
55. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ราคา 700 บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
7816 ได้  

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

 
 
 
 
56. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ราคา 3,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel  

- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
 
57. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ราคา 4,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel 

- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 

- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
 
58. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 
59. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  

- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
 
60. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA ราคา 13,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA  (1,200 Watts)  

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20% 

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10% 

- สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาท ี
 
 
 
61. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ราคา 35,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 3 kVA (2,100 Watts)  

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-25% 

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% 

- สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาท ี
 
62. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) ราคา 270,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)  

- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20% 
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- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-1% 

- สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาท ี
 
63. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ราคา 19,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.5 GHz 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า  2 GB 

- มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  

- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED 

- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,048x1,536 Pixel 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth และ GPS ไดเ้ป็นอย่างน้อย 

- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 3G หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)  

- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel  

- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 
 
64. ค่าเช่าพ้ืนที่ตู้ Rack ส าหรับวางระบบคอมพิวเตอร์ (Rack Data Center Co-location) ขนาดไม่

น้อยกว่า 42U ราคา 40,000 บาทต่อเดือน 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 4 (IPv4) จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หมายเลข 

- มีหมายเลข Public IP Address รุ่น 6 (IPv6) จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 หมายเลข 

- มีเต้าเสียบไฟฟ้าจ านวนไม่น้อยกว่า 16 เต้าเสียบ 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายพร้อมใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

- มีระบบกล้องวงจรปิด  พร้อมระบบบันทึกภาพ ระบบควบคุมประตูเข้า-ออก (Access 
Control) ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศและควบคุมความชื้น ระบบตรวจจับควันไฟ 
ระบบดับเพลิง และระบบตรวจจับน้ ารั่วซึม 
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65. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 1 ราคา 6,600 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการ
ให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ)  
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 แกนหลัก (core) 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB  

- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 

- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 

- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน 

- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6  

- มีการด าเนินการส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup) ที่
ให้บริการเช่า 

 
66. ค่าเช่าระบบ Cloud Server แบบที่ 2 ราคา 18,000 บาทต่อเดือน (ราคาค่าเช่านี้ไม่รวมราคาการ

ให้บริการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) เข้าสู่ระบบ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (core) 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 GB  

- สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้

- มีระบบจัดการฐานข้อมูล (RDBMS) พร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 
ลิขสิทธิ์ 

- ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 

- มีระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 

- มีระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) พร้อมใช้งาน 

- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแบบ IPv6  
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- มีการด าเนินการส ารองเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtual Machine Backup)        
ที่ให้บริการเช่า 

 
67. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ

ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด 
 
68. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  (Server) ส าหรับรองรับหน่วย

ประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 
24,000 บาทต่อชุด 

 
69. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 11,000 บาทต่อชุด 
 
ข้อแนะน าประกอบการพิจารณา 
1. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทน ต้องผ่านการใช้งานมาแล้วไม่น้อย

กว่า 5 ปี 
2. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม (7%) แล้ว และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและติดตั้งแล้ว ยกเว้นในพ้ืนที่ห่างไกล หรือพ้ืนที่

ทุรกันดาร หรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย หรือเหตุผลความจ าเป็นอื่นๆ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
4. คุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางนี้เป็นคุณลักษณะขั้นต่ า (Minimum Requirement) 

ภายในราคาที่ก าหนด ในการจัดซื้อควรก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเพ่ิมเติมให้ตรงตามความต้องการ 
5. ให้พิจารณาใช้งานซอฟต์แวร์ประเภท Open Source แทนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ประเภทซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
6. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) จากผู้ผลิตที่ได้รับ

มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7. ในการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ให้ค านึงถึงผลิตภัณฑ์

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เช่น การลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
(Reduction/Elimination of Environmentally Sensitive Materials), การเลือกใช้วัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Material Selection), การออกแบบเพ่ือง่ายต่อการจัดการซากเครื่องใช้ที่
หมดอายุ (Design for End of Life), การยืดอายุการใช้งาน (Product Longevity/ Life Cycle 
Extension), การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation), การบริหารจัดการซาก (End of Life 
Management), สมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Performance) หรือบรรจุ
ภัณฑ์ (Packaging) เป็นต้น 
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8. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้าน
การประหยัดพลังงาน 

9. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้าน
การป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะไปรบกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ 

10. ควรพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในส่วนของอุปกรณ์ (Hardware) ที่ได้รับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

11. ควรพิจารณาจัดหาเครื่องพิมพ์ที่มีราคาค่าหมึกพิมพ์ต่อสี ที่ปริมาณการพิมพ์ต่อแผ่นร้อยละ 5 
ของหน้ากระดาษขนาด A4 ดังนี้ 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาไม่ควรเกิน 0.05 
บาทต่อแผ่น    

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการพิมพ์
จากกระดาษขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 1.5 บาทต่อแผ่น    

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี ราคาไม่ควรเกิน 1.65 บาทต่อ
แผ่น    

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
ราคาไม่ควรเกิน 0.71 บาทต่อแผ่น    

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) 
ราคาไม่ควรเกิน 0.71 บาทต่อแผ่น    

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า แบบ Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) 
ราคาไม่ควรเกิน 0.69 บาทต่อแผ่น    

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network ราคาไม่ควรเกิน 1.32 บาทต่อแผ่น    

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A3 คิดราคาจากการ
พิมพ์จากกระดาษขนาด A4 ราคาไม่ควรเกิน 0.59 บาทต่อแผ่น    

- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) ราคาไม่ควรเกิน 1.32 บาทต่อแผ่น 

- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ราคาไม่ควรเกิน 0.89 บาท
ต่อแผ่น 

- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ราคาไม่ควรเกิน 1.32 บาทต่อแผ่น 
12.  ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ควรค านึงถึงงบประมาณที่ต้องจ่ายในอนาคต เช่น ค่าหมึกพิมพ์   

ค่าบ ารุงรักษา ค่าบริหารจัดการ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น 
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13.  หากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างบุคลากรด้าน ICT เช่น ค่าจ้างบุคลากรในการพัฒนาระบบ ค่าจ้าง
บุคลากรในการบ ารุงรักษาระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ค่าจ้างบุคลากรในการ
ติดตั้งและทดสอบระบบ เป็นต้น ควรจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
การจ้างที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

14.  ควรพิจารณาการบูรณาการระบบร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ หรือ เลือกใช้บริการระบบกลางภาครัฐต่างๆ 
เช่น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาครัฐ (Government Information Network : GIN) ของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ (mail.go.th) ของ
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) , ระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ ของส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.), ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN 
Conference) ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นต้น เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่าย และลดความซ้ าซ้อนของระบบในภาครัฐ 

15.  การน าเกณฑ์คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และข้อแนะน าประกอบการพิจารณานี้ไปใช้ใน
การจัดหา ให้พิจารณาจัดท ารายละเอียดที่มีผลิตภัณฑ์สามารถเข้าแข่งขันการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม 
ได้อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ 

16. หลักเกณฑ์การค านวณราคากลาง ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ พิจารณาตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ดังนี้ 

ก. ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารก าหนด หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็น
ราคาอ้างอิง ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินค้าและบริการ และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ 

ข. การพัฒนาซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ให้ใช้ราคามาตรฐานตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด หรือให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด 
รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทสินค้า
และบริการ หรืองานโครงการ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

ค. ส าหรับรายการอ่ืนๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้ก าหนดราคา
มาตรฐาน ให้ใช้ราคาตลาด โดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง 
 

(ปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
 

หมายเหตุ  * ลักษณะการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน   
ลักษณะการใช้งาน 

1.1   งานป้อนข้อมูล หรือแสดงผลทั่วไป 
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1.2   งานเอกสารในส านักงาน เช่น สร้าง แก้ไข ดัดแปลง พิมพ์ เป็นต้น 
1.3   งานบันทึก ส ารอง และสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
1.4   งานแสดงผลการค้นหาความรู้ และความบันเทิงท่ัวไป 
1.5   งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต 
1.6   งานสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐาน เช่น การรับส่งข้อมูล โทรสาร ข้อความสั้น เป็นต้น 
1.7   งานอ่ืนๆ ซึ่งไม่ต้องใช้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  และความสามารถ

พิเศษเฉพาะด้าน   อย่างชัดเจน 
 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 

ลักษณะการใช้งาน 
2.1   งานค านวณผลทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.2   งานประมวลผลข้อมูลทางสถิติ 
2.3   งานด้านการค านวณ และสร้างแบบจ าลองส าหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 
2.4   งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม 
2.5   งานสร้างแบบจ าลองที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือวิเคราะห์ ค านวณ และออกแบบการท างานด้าน

วิศวกรรม 
2.6   งานสร้างแบบจ าลองลอจิกทางเศรษฐศาสตร์ 
2.7   งานสร้างแบบจ าลองทางด้านดาราศาสตร์ และการแพทย ์
2.8   งานแปลโปรแกรมระดับสูง (Compile) 
2.9   งานอ่ืนๆ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถทางด้านการค านวณอย่างชัดเจน 
 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล   

ลักษณะการใช้งาน 
3.1 งานเอกสารที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงส าหรับจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟิก เช่น การจัด

หน้าเอกสารส าหรับงานพิมพ์ การจัดท าโปสเตอร์ เป็นต้น  
3.2   งานตัดต่อสื่อประสมชนิดแฟ้มข้อมูลเสียง (Sound) หรือแฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ (Video) 
3.3   งานเข้าหรือถอดรหัส  (Encoder/Decoder) สื่ อประสมชนิดแฟ้มข้อมูล เสียง  หรือ 

แฟ้มข้อมูลวีดิทัศน์ 
3.4   งานจัดสร้างมัลติมีเดียคอนเทนท์ (Multimedia Content) 
3.5   งานสร้างสื่อประสมประเภทภาพเคลื่อนไหว (Animation Multimedia) 
3.6   งานอ่ืนๆ ที่ต้องใช้ความสามารถของการประมวลผลทางด้านกราฟิกอย่างชัดเจน 
 



แบบค ำขอใช้บริกำร 

งำนคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำย คณะพยำบำลศำสตร์ 
 

วันที่ .................. /......................./.....................  
 

ชื่อ – สกุล ผู้ขอรับบริการ .............................................................................................................. ......... 
สาขาวิชา / ฝ่ายงาน ...................................................................................... โทร. ......... ........................ 
 

มีควำมประสงค์ขอรับบริกำร  
 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ / ปกรายงาน    ออกแบบเว็บเพจโครงการ 

 จัดท าป้าย ไวนิล / ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์  อ่ืนๆ .................................................... 
 พัฒนาระบบสารสนเทศ (........................................................................................................)  

 
 

รายละเอียด / ความต้องการของระบบ จ านวน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

วันท่ีขอรับงาน  ................../.................../......................    ส่งงานเมื่อ................../.................../...................... 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
 

ลงช่ือ .................................................................... 
ผู้ขอรับบริการ 

 
 

ผู้ขอรับบริการ  

 ลงช่ือ .................................................................... 
 ผู้ให้บริการ 

 



แบบฟอรมแจงซอม งานคอมพิวเตอรและเครือขาย

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เบอรโทรศัพทภายใน 6007

รายละเอียดผูแจงซอม กรณี Format  เครื่อง (สำหรับเจาหนาที่)

วันที่ : 

เวลา : 

ชื่อ - สกุล : 

เบอรโทรศัพท : 

อีเมล : 

งาน/สาขา : 

วันที่สง : 

บริษัท : 

ผูเคลม : 

วันรับ : 

รายละเอียดเครื่อง

หมายเลขครุภัณฑ : 
รุน : 

ลักษณะอาการ : 

หมายเหตุ : 

การแกไขบำรุง (สำหรับเจาหนาที่) : 

คอมพิวเตอร โนตบุค ปริ้นเตอร

สแกนเนอร แฟกซ แท็บเล็ต

มือถือ โปรแกรม OS

อื่นๆ

สถานะซอมบำรุง

รอดำเนินการ
ดำเนินการ
ดำเนินการแลว

วันที่

กรณีสงเคลม (สำหรับเจาหนาที่)

สถานะซอมบำรุง

รอดำเนินการ

สงเคลมแลว

ดำเนินการแลว

หมายเหตุ

ผูขอใชบริการ

ลงชื่อ ลงชื่อ

วันที่ ผูใหบริการ วันที่

หมายเหตุ

1. กรณีอุปกรณประเภทฮารดแวรมีปญหา อาจจะตองสงเคลมษริษัทที่จัดจำหนาย

2. เพื่อความรวดเร็วในการใหบริการสามารถติดตอเจาหนาที่โดยตรงทางเบอรโทรศัพท 

ภายใน : 6007  มือถือ : 0853622546 (ผดุงเกียรติ)



แบบฟอรมบันทึกรายละเอียดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพนัธทางเว็บไซตคณะ 
 

ชื่อกิจกรรม ..................................................................................................................................... 
รายละเอียด 
 รูปภาพ ם  .1
 ......................................................................................................................อ่ืนๆ ם .2
3. รายละเอียดกิจกรรม 
 3.1  กิจกรรม ..................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
 3.2  ผูเขารวมกิจกรรม ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 

3.3 วันที่ ........................................................................................................................... 
3.4  สถานที่ ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
4. ประโยชนที่เกดิจากการจัดกจิกรรมดังกลาว ...................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 

วันที่...........เดอืน......................................พ.ศ. .................. 
ลงชื่อ................................................................. 

ผูรับผดิชอบกจิกรรม 
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