
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด ๕ มาตรา ๓๙ และ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ มาตรา 
๓๔ วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้มีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๑๘๓ เขต 
และสํานักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา จํานวน ๔๒ เขต และได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง 
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น ๑๐ กลุ่ม ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพ่ือ 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลขึ้น 
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บทนํา 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงวันที่ 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ได้กําหนดอํานาจหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ไว้ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา                    
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม นโยบาย

และแผน 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน สถานศึ กษา                  

ขั้นพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล                   

กลุ่มนโยบายและแผน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน               
มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใช้ 
ในการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและ
ประโยชน์สุข แก่ประชาชน ซึ่งประกอบด้วย กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน คําจํากัดความ 
ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ใช้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ใน 5 งาน คือ                
งานธุรการ งานข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตาม ประเมินผล
และรายงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารงานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามภารกิจ อํานาจหน้าที่                         
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวคิด 

กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้ 
สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือ 
ประโยชน์ของผู้เรียน ประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School – Based 
Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน กํากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในการบริหารและการจัด 
การศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

 
 



 

2. งานข้อมูลสารสนเทศ 
  2.1 งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แห่งชาติ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   3) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและ
จัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   4) ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข 
   2) จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
   3) ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
   4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
   5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือนําไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
  2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
   1) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
   4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
   5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 2.4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
  1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
  2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
  3) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน 
  4) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทํางานอย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
  5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 
 



ตารางวิเคราะห์งาน 
“ กลุ่มนโยบายและแผน ” 

บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 
ตาม 

ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษา 

2. งานข้อมูลสารสนเทศ 
   2.1 งานจัดทํา
แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3) จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
- กลุ่มนโยบายและแผน 
- กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
- ทุกกลุ่มใน สพป. 
- สถานศึกษา 

   2.2 งานจัดทําข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บ
ข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไข 
2) จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
3) ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
4) ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 

- กลุ่มนโยบายและแผน 
-  ทุกกลุ่มใน สพป. 
-  สถานศึกษา 



 
บทบาท/ภารกิจ/หน้าที่ 

ตาม 
ประกาศ ศธ. 

งาน/เรื่อง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

  2.3 งานพัฒนา
นวัตกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 
 

1) วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- กลุ่มนโยบายและแผน                      
-  ทุกกลุ่มใน สพป.                   
-  สถานศึกษา 

 2.4 งานประสาน
เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสาร 

1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2) พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
3) ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน 
4) จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนมีระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

- กลุ่มนโยบายและแผน                      
-  ทุกกลุ่มใน สพป.                   
-  สถานศึกษา 

 
    
   
    
     



 
 
 

1. งานจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ และ
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 1.3 จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารและจัดการของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.4 ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสรุปรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. งานข้อมูลสารสนเทศ 

ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแผน
ที่เก่ียวข้อง 

 

ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการจําเป็น 
 

ดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
 

จัดทําแผนพัฒนา 
เทคโนโลยรฯ 

 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 



๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

4.1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ 
4.2 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
4.3 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.4 แผนและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 งานจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพ้ืนฐานของส่วนกลางและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตามเวลาและเง่ือนไข 
 1.2 จัดทําและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
 1.3 ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส์ 
 1.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารที่เกี่ยวข้อง 

1.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน 
  

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบข้อมูล 
 

จัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
 

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
 

ออกแบบวิธีการ
นําเสนอ 

 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 



3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1.1 วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2 กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
 1.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี 
  
 
 
 

วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรฯ 

กําหนดคุณลักษณะฯ 
 

การใช้และบํารุงรักษา 
 

พัฒนานวัตกรรมฯ 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 



4 งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.1 ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.2 พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
1.3 ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทําคู่มือการใช้งาน 
1.4 จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทํางานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี

ระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
1.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

2. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. แบบฟอร์มที่ใช ้
          - 
๔. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

4.1 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
  
 

ศึกษาสภาพการดําเนินงานด้าน
การจัดระบบเครือข่ายฯ 

พัฒนารูปแบบเครือข่ายฯ 
 

จัดระบบเครือข่ายและป้องกันความเสี่ยง 
 

ปรับปรุง ติดตั้งระบบและ
จัดทําคู่มือการใช้งาน 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 



 
 
 
 


