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กระบวนการ การจัดการข่าว 
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ส าหรับหน่วยงานภายใน 
 
 

 

โดย 

นางสาวอารีย์   โคตะนันท์ 
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 

 

 



ค าน า 
เว็บไซต์ (Website) จัดท าขึ้นเพ่ือจุดประสงค์ในการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และหน่วยงานภายใน ในการน าข่าวขึ้นเว็บไซต์ที่ผ่านมายังไม่มีขั้นตอน
ก าหนดไว้และแนวทางการปฏิบัติงานด้านนี้ เพ่ือให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีความน่าเชื่อถือเป็น
แหล่งข้อมูลและเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้รับผิดชอบในการดูแลเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ทั้งนี้ผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นควรมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์  

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรีและหน่วยงานภายในจ านวน ๑๗ เว็บไซต์ จึงได้คิดพัฒนาระบบข่าว มาใช้เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ เพ่ือประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร ช่วยบันทึก
ข้อมูล เก็บข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง  

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในข้ันตอนการจัดการข่าวบนเว็บไซต์มหาวิยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี ผู้ เขียนจึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางส าหรับทุกส่วนงานในกระบวนการการจัดการข่าวบน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ส าหรับหน่วยงานภายในขึ้น โดยใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ , ระเบียบ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๒, พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐,พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร.สุณี หงส์วิเศษ นางสุภาภร ค าเสียง และ นางสาวหงส์ฤทัย หอม
ขจร เป็นอย่างสูงที่ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานฯ และหวังว่าคู่มือการ
ปฏิบัติงานฯ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สายสนับสนุน 
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีต่อไป 

 

นางสาวอารีย์   โคตะนันท์ 

 ตุลาคม ๒๕๖๒ 

 



สารบัญ 
ค าน า  
สารบัญ 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
๑. วัตถุประสงค์         ๔ 
๒. ขอบเขต          ๔ 
๓. ค าจ ากัดความ         ๔ 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ        ๕ 
๕. การตรวจเอกสาร         ๖ 
๖. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)      ๗ 
๗. ขั้นตอนปฏิบัติงาน        ๑๖ 
๘. แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร      ๒๒ 
๙. มาตรฐานคุณภาพงาน        ๒๓ 
๑๐. ระบบติดตามประเมินผล        ๒๕ 
๑๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน      ๒๕ 
๑๒. แบบฟอร์มที่ใช้         ๒๕ 
๑๓. ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  ๒๖ 
๑๔. บรรณานุกรม         ๒๘ 

ภาคผนวก 

ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ข. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ค. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก. (๒๕๕๐). พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ง. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก. (๒๕๖๐). พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ. แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ส าหรับหน่วยงานภายใน 
ฉ. คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ส าหรับหน่วยงานภายใน 
ช. เบอร์โทรภายใน งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี   
ซ. ประวัติของผู้จัดท า 

 



สารบัญตาราง 
ตารางที่ ๑ การตรวจเอกสาร        ๖ 
ตารางที่ ๒ กระบวนการ/ งาน (Work flow)       ๙ 
ตารางที่ ๓ ขั้นตอนการปฎิบัติการปฏิบัติงาน      ๑๖ 
ตารางที่ ๔ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 
ภาพที่ ๑ โครงสร้าง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  ๒ 
ภาพที ่๒ ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Work Flow)     ๗ 
ภาพที่ ๓ สัญลักษณ์ของ Work Flow       ๘ 

 

 



ความเป็นมาและความส าคัญ 
๑. ความเป็นมา 

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีฐานะเป็นหน่วยงาน สังกัด ส านักงานอธิการบดี ส่วนงานตาม
มาตรา ๙(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๐  โดยในระยะแรกของการก่อตั้งใช้ชื่อว่า 
“ส านักงานวิทยาเขตจันทบุรี” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ มีที่ท าการ ณ อาคารหอประชุมทองใหญ่อนุสสร ต าบล
ท่าหลวง  อ าเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ย้ายที่ตั้งส านักงานจากเดิม
มายังเลขที่ ๕๗  หมู่ ๑ ต าบลโขมง อ าเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี   

กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี  ส านักงานอธิการบดี มีบทบาทและหน้าที่เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้กับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตจันทบุรีโดยใช้หลักการในการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ 
ประสานภารกิจ” ท าหน้าที่เสมือนส านักงานเลขานุการคณะและเสมือนส านักงานอธิการบดีให้กับทุก
หน่วยงานภายในวิทยาเขต ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  คณะ
เทคโนโลยีทางทะเล  คณะอัญมณี มีบทบาทและหน้าที่ในการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. งานสารบรรณและธุรการ 
๒. งานการเจ้าหน้าที่ 
๓. งานแผนและทรัพย์สิน 
๔. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
๕. งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
๖. งานกิจการนิสิต 
นอกจากนี้กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ฯ  ยังได้ด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการอีก ๑ หน่วยงาน คือ โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้บริการ ดังนี้ 

๑.  งานห้องสมุด 
๒. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. งานเทคโนโลยีการศึกษา 
๔. งานฝึกอบรมและเอกชนสัมพันธ์ 

 
วิสัยทัศน์ 

พัฒนาระบบบริหารจดัการสู่องค์กรอัจฉริยะ ด้วยบุคลากรมืออาชีพ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 



๒ 

 

พันธกิจ 
1. ด ำเนินกำรสนับสนุนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
2. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
3. ให้บริกำรแก่ส่วนงำน/หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
4. ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและค ำปรึกษำแก่ส่วนงำนเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยใน

มหำวิทยำลัย 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานหนึ่งของโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งบริการ
การสืบค้นสารสนเทศ บริการสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลระบบ
และพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องการ
เรียนการสอนทางไกลของวิทยาเขต ตลอดจนผลิตเอกสารและต ารา ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

โครงสร้าง 

ภาพที่ ๑ โครงสร้างโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเป็นแหล่งบริการสารสนเทศส าหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยของนิสิต คณาจารย์ 

และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจ 
๒. เพ่ือเป็นแหล่งบริการสารสนเทศแก่ชุมชน 
๓. เพ่ือเป็นแหล่งบริการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย          
๔. เพ่ือการเรียนการสอนและวิจัย 
๕. เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาเขต

จันทบุรี 
 

ภาระงาน งานพัฒนาเว็บไซต์ 
๑. งานออกแบบและจัดท าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี และหน่วยงานภายใน 
๒. งานพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และหน่วยงานภายใน 
๓. งานจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีและหน่วยงานภายใน 
๔. งานให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝึกอบรม) 
๕. งานดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการบริการวิชาการ 

๖. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 

โครงการจดัตัง้ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานห้องสมดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยระบบเครือข่าย 
หน่วยบริการและ

ซอ่มบ ารุง 
หน่วยพฒันา
เวบ็ไซต์ 

งานเทคโนโลยี
การศกึษา 

งานฝึกอบรมและ
เอกชนสมัพนัธ์ 



๔ 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  

ส าหรับหน่วยงานภายใน 
ของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ส านักงานอธิการบดี 

๑. วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพ่ือให้กองบริหารวิทยาเขตจันทุบรีมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของ
หน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ 
และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

๑.๒ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

๑.๓ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการการจัดการข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
บูรพาวิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน ของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ส านักงาน
อธิการบดี สามารถด าเนินการจัดการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้สอดคล้องและ
เอ้ือประโยชน์ต่อปฏิบัติงานของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ส านักงานอธิการบดี 

๑.๔ เพ่ือใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกอง
บริหารวิทยาเขตจันทบุรี ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
๒. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ส าหรับผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ครอบคลุม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ ตั้งแต่ เพ่ิม แก้ไข ลบ ตรวจสอบ บันทึกเก็บข้อมูล 
และรายงานผู้บริหาร 

การจัดท าคู่มือครั้งนี้ ผู้จัดท าเลือกจัดท าคู่มือเฉพาะเรื่อง การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน เป็นล าดับแรกเนื่องจาก เมื่อต้องการ
เพ่ิม แก้ไข ลบ ข่าวประกาศบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ในกรณีเร่งด่วนเมื่อ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ไปราชการ หรือลางาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน สามารถด าเนินการ
งานกรณีเร่งด่วนได้ถูกต้องและทันเวลา 

 
 
 
 
 
 



๕ 

 

๓. ค าจ ากัดความ 

เว็บเบราว์เซอร์ (อังกฤษ: web browser), เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศท่ีจัดเก็บในหน้าเว็บที่
สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล ที่จัดเก็บไว้ที่เว็บเซอร์วิซหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบ
คลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) เว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกชื่อ เวิลด์ไวด์เว็บ
ขณะเดียวกันเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมมากท่ีสุดในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) คือ กูเกิล โครม (Google 
Chrome) รองลงมาคือ มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox) และอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอ
เรอร์ (Internet Explorer) ตามล าดับ  

เอชทีเอ็มแอล (อังกฤษ: HTML: Hypertext Markup Language ภาษามาร์กอัปข้อความ
หลายมิติ ภาษามาร์กอัป คือประเภทภาษาคอมพิวเตอร์ที่แสดงทั้งข้อมูล และข้อมูลรูปแบบเข้า
ด้วยกัน โดยข้อมูลรูปแบบอธิบายถึงโครงสร้างหรือการแสดงผลซึ่งส่วนนี้เรียกว่า มาร์กอัป โดยจะอยู่
รวมกับข้อมูลปกติ ภาษามาร์กอัปที่รู้จักกันดีที่สุดคือ HTML ตามความเป็นมาแล้ว ภาษารูปแบบนี้ได้
มีการใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ในการติดต่อสื่อสารงานพิมพ์ระหว่างผู้เขียน บรรณาธิการ และ
เครื่องพิมพ์) เป็นภาษามาร์กอัปหลักในปัจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ หรือข้อมูลอ่ืนที่เรียกดูผ่านทาง
เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล ในการแสดง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ 
รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม เชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอด้วย โครงสร้างของโค้ดเอชทีเอ็มแอลจะอยู่ใน
ลักษณะภายในวงเล็บสามเหลี่ยม  

เอชทีเอ็มแอลเริ่มพัฒนาโดย ทิม เบอร์เนอรส์ ลี (Tim Berners Lee) ส าหรับภาษา SGML ใน
ปัจจุบัน HTML เป็นมาตรฐานหนึ่งของ ISO ซึ่งจัดการโดย World Wide Web Consortium (W3C) 
ในปัจจุบัน ทาง W3C ผลักดัน รูปแบบของ HTML แบบใหม่ ที่เรียกว่า XHTML ซึ่งเป็นลักษณะของ
โครงสร้าง XML แบบหนึ่งที่มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดโครงสร้างของโปรแกรมท่ีมีรูปแบบที่มาตรฐาน
กว่า มาทดแทนใช้ HTML รุ่น ๔.๐๑ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ขณะที่ HTML รุ่น ๕ ยังคงยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา โดยได้มีการออกดราฟต์ มาเสนอเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ 

HTML ยังคงเป็นรูปแบบไฟล์อย่างหนึ่ง ส าหรับ .html และ ส าหรับ .htm ที่ใช้ใน
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ รูปแบบนามสกุล ๓ ตัวอักษร  

 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

อธิการบดี มีอ านาจอนุมัติด าเนินการโดยมอบอ านาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มีหน้าที่ พิจารณาและอนุมัติน าข้อมูลหรือข่าวสารขึ้น
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มีหน้าที่ ปฏิบัติราชการแทน พิจารณาและอนุมัติน า
ข้อมูลหรือข่าวสารขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5


๖ 

 

ผู้อ านวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มีหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล เบื้องต้น 
และเสนอผลการกลั่นกรองต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ มอบหมายผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
เบื้องต้น และเสนอผลต่อผู้อ านวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี เพ่ือพิจารณาเสนอรอง
อธิการฯ 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีหน้าที่  พิจารณา ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ข้อมูล ความครบถ้วน ความเรียบร้อย ความถูกต้อง และรายงานเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้างาน และเสนอให้ผู้อ านวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี พิจารณาสั่งการ และ
ด าเนินการออกแบบจัดท าข้อมูล เพ่ือน าเผยแพร่บนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยหน้าที่/ต้นเรื่อง คือ บุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ที่
ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีหน้าที่ส่ง
รายละเอียด ข้อมูล ภาพ  ให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

 
๕. การตรวจเอกสาร 

ในการจัดท าคู่มือการใช้ระบบข่าว มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เพื่อให้
กระบวนการปฏิบัติงานได้มีประสิทธิ์ภาพ และได้มาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นการเสริมสมรรถนะองค์ความรู้ตามสายงาน/
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยได้มีการตรวจสอบแนวความคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องหรือสะท้อนให้เห็นข้อก าหนดส าคัญ การก าหนดขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ 
รายละเอียดหรือกิจกรรม  

ตารางที่ ๑ การตรวจเอกสาร 
 
 
 
 

กระบวนการ มาตรฐาน/คุณภาพงาน วิธีการติดตาม
ประเมินผล 

ตัวชี้วัด ผู้ติดตาม/
ประเมิน 

การจัดการ
ข่าว  
บนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี 

ข่าวประกาศสามารถ
แสดงผลข้อมูลบน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี ได้ถูกต้อง ตรง
ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ (ต้นเรื่อง) 

ตรวจสอบการ
แสดงผลของ
หน้าเว็บไซต์
อย่างต่อเนื่อง 

ข่าวประกาศ 
สามารถขึ้น
เว็บไซต์ทันเวลา 
ได้ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 
 

นางสาวอารีย์ 
โคตะนันท์ /
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 



๗ 

 

เรียบร้อย 

ไม่เรียบร้อย 

เรียบร้อย 

ไม่เรียบร้อย 

๖. ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Flow) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๒ ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 
 

ร่างข่าวประกาศ 
เพิ่ม/แก้ไขปรับปรุง/ลบ  

ประกาศข่าวบนเว็บไซต ์
ของมหาวิทยาลยัฯ และบันทึกข้อมูล 

รายงานการใหบ้ริการ  

ด าเนินการ 
แก้ไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติม 

ขอข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม 

 ตรวจสอบข้อมูล 

 ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ของร่างข่าวประกาศ 

ส่งข้อมูล 
เพื่อน าขึ้นเว็บไซต์ 

 



๘ 

 

ที่มาของผังกระบวนการปฏิบัติ (Work Flow) 
 โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนความหมายต่างๆ ตามที่แสดงในภาพ 

สัญลักษณ ์     ความหมาย 
       

จุดเร่ิมต้นและสิ้นสุดกระบวนการ 
 
 
       

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 
 
 
 
      การตัดสินใจ 
 
 
       
     แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
 

 
ภาพที่ ๓ สัญลักษณ์ของ Work Flow 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



๙ 

 

กระบวนการ/ งาน (Work flow)  
ชื่อกระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน 
ข้อก าหนดส าคัญของกระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มีความสอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ตัวช้ีวัดส าคัญของกระบวนการ ร้อยละของข่าวที่สามารถน าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ถูกต้องและทันเวลา เป้าหมายร้อยละ ๙๐ 
ตามท่ีแสดงในตรารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒ ผังกระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน 
ที ่ ผังกระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลา) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
ส่งข้อมูล เพ่ือน าขึ้น
เว็บไซต์ 

๑-๓   
วันท าการ  

ก่อนประกาศข่าว 

๑. รับข้อมูลและมอบหมายให้
ด าเนินงานน าข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ 
๒. รับแบบฟอร์มขอใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี
ส าหรับหน่วยงานภายในระบุความ
ต้องการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ ที่
งานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยส่งผ่านทางเมล์
หน่วยงานมายัง arees@go.buu.ac.th  
 

๑. ข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจน ชื่อ
เรื่อง รายละเอียด รูปภาพ สื่อ 
โปสเตอร์ ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุด ก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน 
ครบถ้วน เป็นไปตามแบบฟอร์มการ
ขอใช้บริการฯ  
๒. ข้อมูลส่งมาจากผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย คือบุคลากรของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 
 
 
 

๑. แบบฟอร์มขอใช้บริการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
บูรพา  
วิทยาเขตจันทบุร ี 
ส าหรับหน่วยงานภายใน 

 

ต้นเรื่อง/
หน่วยงานต้น
สังกัด 
 
นางสาวอารีย์  
โคตะนันท์ / 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 



๑๐ 

 

ที ่ ผังกระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลา) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๒  
 
 
รับเรื่อง / แบบฟอร์ม
การขอใช้บริการฯ 
การสั่งการ และ
ด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดของ
ข้อมูล 

๕-๑๕ นาที 
(เวลานับจาก
ล าดับงาน) 

 

๑. รับแบบฟอร์มการขอใช้บริการฯ 
๒. ด าเนินการพิจารณา ตรวจสอบ 
วิเคราะห์ ข้อมูล ความครบถ้วน  
ความเรียบร้อย ความถูกต้อง  
ตามแบบฟอร์มขอใช้บริการฯ 
โดยตรวจสอบและด าเนินการดังนี้ 
๒.๑ ข้อมูลเรียบร้อย จะด าเนินการร่าง
ประกาศต่อไป 
๒.๒ ข้อมูลไม่เรียบร้อย ด าเนินการ
ติดต่อต้นเรื่องเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
๓. บันทึกรับงาน แบบฟอร์ม บันทึก
การให้บริการ งานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ (การให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์) 
 

๑. รับแบบฟอร์มการขอใช้บริการฯ 
ทางเมล์หน่วยงาน 
๒. ด าเนินการพิจารณารายละเอียด
ข้อมูล ตรวจสอบ ข้อมูล ข่าวประกาศ 
โดยไม่ขัดต่อ ระเบียบ ประกาศ 
นโยบายการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบูรพา คือ  
๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
๓) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
๔) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑. แบบฟอร์มขอใช้บริการ
ฯ พร้อมรายละเอียด 
ข้อมูล รูปภาพ ไฟล์แนบ 
๒. แบบฟอร์ม บันทึกการ
ให้บริการ งานพัฒนา
เว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (การให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์) 
๓. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การให้ข่าวของ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๘ 
๔. ระเบยีบมหาวิทยาลัย
บูรพา ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
๕. พระราชบัญญัญติ 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

นางสาวอารีย์  
โคตะนันท์ / 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 

ตารางที่ ๒ ผังกระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน (ต่อ) 
 



๑๑ 

 

ที ่ ผังกระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลา) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๓. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล โดย
พิจารณาจากความสอดคล้องของ
บทบาท ภารกิจ ของกองบริหารวิทยา
เขตจันทบุรี ส านักงานอธิการบดี 
๔. วิเคราะห์ ข้อมูล ตามแบบฟอร์ม
ขอใช้บริการฯ รวมถึงความจ าเป็น
เร่งด่วน โดยการด าเนินการตรวจสอบ
ทั้งหมด อยู่ภายในเวลาที่ก าหนด ๕-
๑๕ นาทีตามมาตรฐานการท างานที่ดี
และให้ด าเนินการดังนี้ 
๔.๑ ข้อมูลเรียบร้อย ด าเนินการร่าง
ประกาศฯ ต่อไป 
๔.๒ ข้อมูลไม่เรียบร้อย ด าเนินการ
ติดต่อต้นเรื่องเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
ทางเมล์หน่วยงาน และ/หรือ เมล์ต้น
เรื่อง 
 
 
 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖. พระราชบัญญัติ ว่า
ด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
๗. พระราชบัญญัติ ว่า
ด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

ตารางที่ ๒ ผังกระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน (ต่อ) 
 



๑๒ 

 

ที ่ ผังกระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลา) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๓  
 

ร่างข่าวประกาศ 
เพ่ิม/แก้ไขปรับปรุง/
ลบ  

 

๑๕-๓๐ นาที 
(นับจากเวลาเริ่ม
ด าเนินการร่าง
ข่าวประกาศฯ) 

๑. ด าเนินการตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยใช้ระบบข่าว 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
๑.๑ เพ่ิมข่าวใหม่ 
๑.๒ แก้ไขปรับปรุงข่าวเดิม 
๑.๓  ลบข่าวเดิมที่มีความผิดพลาด/
กรณีพิเศษ (โดยใช้คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี) 
๒. ส่งร่างข่าวให้ต้นเรื่องตรวจสอบ 
พร้อมส่ง Link ร่างข้อมูลข่าวประกาศ
ให้ผู้ขอใช้บริการทางอีเมล์หน่วยงาน
(user@buu.ac.th/user@go.buu.ac.
th เท่านั้น อ้างอิงจากเบอร์โทรภายใน
งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขต
จันทุบรี ฉบับล่าสุด)  
 
 
 

๑. ด าเนินการตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลครบถ้วน ไม่สูญ
หาย 
๒. ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด 
๑๕-๓๐ นาที ตามมาตรฐานการ
ท างานที่ดี 
๓. ด าเนินการทันเวลาของข่าว
ประกาศหรือตามก าหนดเวลาต้นเรื่อง
ก าหนด 
 

๑. ร่างข้อมูลข่าวประกาศ 
เพ่ือน าขึ้นเว็บไซต์ Link 
ร่างข้อมูลข่าวประกาศ 
๒. เอกสารเบอร์โทร
ภายใน งานการเจ้าหน้าที่ 
กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี (ฉบับล่าสุด) 
๓. คู่มือการปฏิบัติงาน 
การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี 

 

นางสาวอารีย์  
โคตะนันท์ / 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 

ตารางที่ ๒ ผังกระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน (ต่อ) 
 



๑๓ 

 

ที ่ ผังกระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลา) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๔.  
 
ต้นเรื่องตรวจสอบ
ความเรียบร้อย 
ของร่างข่าวประกาศ 
 

๕-๑๐ นาที 
(นับจากเวลาเริ่ม
ตรวจร่างข่าว
ประกาศฯ) 

๑. ส่งให้ต้นเรื่อง ตรวจสอบร่างข่าว
ประกาศฯ ความเรียบร้อย ความ
ถูกต้อง โดยตรวจสอบจาก ลิงค์ข่าว
ประกาศ ที่แนบมากับเมล์ เพ่ือการ
ตรวจสอบที่รวดเร็วและถูกต้อง 
๒. ด าเนินการตรวจสอบร่างประกาศ 
โดยตอบกลับดังนี้ 
๒.๑ หากร่างข่าวประกาศฯ ไม่
เรียบร้อย ให้ด าเนินการแจ้งกลับที่เมล ์
aree@go.buu.ac.th พร้อมแจ้ง
รายละเอียดความถูกต้องและเรียบร้อย 
๒.๒ หากร่างข่าวประกาศฯ เรียบร้อย 
แจ้งยืนยันให้ด าเนินการน าข่าวประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์ 
 
 
 

๑. ข้อมูลครบถ้วน ไม่สูญหาย 
๒. ด าเนินการทันเวลาของข่าว
ประกาศหรือตามก าหนดเวลาต้นเรื่อง
แจ้ง  
 

ร่างข้อมูลข่าวประกาศ 
เพ่ือน าขึ้นเว็บไซต์ 
ลิงคร์่างข้อมูลข่าวประกาศ 

ต้นเรื่อง/ต้น
สังกัด  

ตารางที่ ๒ ผังกระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน (ต่อ) 
 



๑๔ 

 

ที ่ ผังกระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลา) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๕  
 
ประกาศข่าว 
บนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ และ
บันทึกข้อมูล 

 
 

๕-๑๐ นาที ๑. ด าเนินการน าข่าวประกาศที่ผ่าน
การตรวจสอบจากต้นเรื่องเรียบร้อย
แล้ว ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์  
ข่าวจะเผยแพร่ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และเว็บไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒. บันทึกข้อมูลลงในระบบข่าวฯ และ
จัดเก็บข้อมูล บันทึกการให้บริการ ที่
แบบฟอร์ม บันทึกการให้บริการ งาน
พัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (การให้บริการข่าว
ประชาสัมพันธ์) 

๑. ข้อมูลครบถ้วน ไม่สูญหาย 
๒. ด าเนินการทันเวลาของข่าว
ประกาศหรือตามก าหนดเวลาต้นเรื่อง
แจ้ง 
๓. ด าเนินการบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วน 
ข้อมูลขอใช้บริการ  
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ  
ข้อมูลวันเวลาที่ให้บริการ  
ข้อมูลอ่ืนๆ ถ้ามี 

๑. ลิงคข์่าว/กิจกรรม ที่อยู่
บน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
บูรพา  
วิทยาเขตจันทบุรี  

 
 
 
 
 

๒. แบบฟอร์ม บันทึกการ
ให้บริการ งานพัฒนา
เว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (การให้บริการ
ข่าวประชาสัมพันธ์) 
๓. แบบฟอร์มการขอใช้
บริการฯ  
๔. ไฟล์ / แฟ้มข้อมูลการ
ขอใช้บริการฯ 
 

นางสาวอารีย์  
โคตะนันท์ / 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 

ตารางที่ ๒ ผังกระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน (ต่อ) 
 



๑๕ 

 

ที ่ ผังกระบวนการ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ระยะเวลา) 
รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

๖  
 
 
รายงานการ
ให้บริการต่อหัวหน้า
ส่วนงาน / หัวหน้า
งาน/ ต้นเรื่อง 

๕ นาท ี รายงานการให้บริการประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ  
๑. รายงานทุกข่าวประกาศ ต่อผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี, 
ผู้อ านวยการกองบริหารฯ , หัวหน้างาน
, ต้นเรื่อง ทางเมล์หน่วยงาน 
๒. รายงานต่อผู้บริหาร ต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี , ผู้ชว่ย
อธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี, 
ผู้อ านวยการกองบริหารฯ , หัวหน้างาน 
วาระท่ีประชุมแจ้งเพ่ือทราบ  
ในที่ประชุมโครงการจัดตั้งส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีประจ าเดือน 

๑. ด าเนินการรายงานทุกคนที่
เกี่ยวข้อง ทางเมล์หน่วยงาน 
(user@buu.ac.th / 
user@go.buu.ac.th เท่านั้น) 
๒. ด าเนินการเสนอผู้บริหารเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยผ่านในที่ประชุม
โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจ าทุก
เดือน 

๑. รายงานการให้บริการ
ทางเมล์หน่วยงาน  
๒. รายงานที่ประชุม
โครงการจัดตั้งส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 

นางสาวอารีย์  
โคตะนันท์ / 
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
 

 

ตารางที่ ๒ ผังกระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน (ต่อ) 
 



๑๖ 

 

๗. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 

๑. ผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่
ได้รับมอบหมายตาม
หน้าที่ / ต้นเรื่อง
มอบหมายงานให้น า
ข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายในขึ้น เว็บไซต์ 

 
 

๑. ผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่ / 
ต้นเรื่อง ส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ีส าหรับหน่วยงานภายใน ระบุความ
ต้องการน าสื่อขึ้นเว็บไซต์ ชื่อเรื่อง รายละเอียด รูปภาพ สื่อ โปสเตอร์ 
ก าหนดระยะเวลา ก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุด ก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจน ตามแบบฟอร์มฯ มายังหน่วยพัฒนา
เว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผ่านทางเมล์หน่วยงานมายัง 
arees@go.buu.ac.th โดยแบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ีส าหรับหน่วยงานภายใน 
สามารถโหลดได้จาก เว็บไซต์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เมนู ดาวน์โหลด
เอกสาร ชื่อเรื่อง แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ีส าหรับหน่วยงานภายใน และ
สามารถดูตัวอย่างได้ที่ ชื่อเรื่อง ตัวอย่างการขอใช้
บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุร ีส าหรับหน่วยงานภายใน    
 
 

๒. ผู้ดูแลเว็บไซต์รับ
แบบฟอร์มการขอใช้
บริการฯ การสั่งการ 
และด าเนินการ
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
ข้อมูล 

๑. ผู้ดูแลเว็บไซต์รับแบบฟอร์มการขอใช้บริการฯ ทางเมล์หน่วยงาน 
๒. ผู้ดูแลเว็บไซต์ด าเนินการพิจารณารายละเอียดข้อมูล ตรวจสอบ ข้อมูล 
ข่าวประกาศ โดยไม่ขัดต่อ ระเบียบ ประกาศ นโยบายการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบูรพา คือ  
๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
๓) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
๔) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ
ที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
๓. ผู้ดูแลเว็บไซต์ ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล โดยพิจารณาจากความ
สอดคล้องของพันธกิจของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ส านักงาน
อธิการบดี และวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายด้านการบริการ ของ



๑๗ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. ผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูล ตามแบบฟอร์มขอใช้บริการฯ 
ชื่อเรื่อง เนื้อความ รูปภาพ สื่อ ไฟล์แนบ ก าหนดระยะเวลา ก าหนด
ขอบเขตท่ีชัดเจน รวมถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
เมื่อตรวจสอบและพิจารณาแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
๔.๑ ข้อมูลเรียบร้อย ด าเนินบันทึกข้อมูลการให้บริการและร่างประกาศฯ 
ต่อไป 
๔.๒ ข้อมูลไม่เรียบร้อย ด าเนินการติดต่อต้นเรื่องเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม 
โดยการด าเนินการตรวจสอบทั้งหมด  
ทั้งหมดนี้อยู่ภายในเวลาที่ก าหนด ๕-๑๕ นาทีตามมาตรฐานการท างานที่ดี 
 

๓. ร่างข่าวประกาศ 
การเพ่ิม/ปรับปรุง/
ลบ และส่งให้ต้นเรื่อง
ตรวจสอบ 
 

๑. ด าเนินการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยใช้ระบบข่าวฯ 
(ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน 
ภาคผนวก ฉ)  
๑.๑  เพ่ิมข่าวใหม ่ 
๑.๒  แก้ไขปรับปรุงข่าวเดิม 
๑.๓ ลบข่าวเดิมที่มีความผิดพลาด/กรณีพิเศษ 
โดยมีข้อมูลครบถ้วน ไม่สูญหาย ด าเนินการร่างข่าวประกาศฯ ภายในเวลา
ที่ก าหนด ๑๕-๓๐ นาที ตามมาตรฐานการท างานที่ดี และทันเวลาของข่าว
ประกาศหรือตามก าหนดเวลาต้นเรื่องก าหนด 
หมายเหตุ : ให้ก าหนดสถานะข่าวเป็น เปิด และก าหนดวันสิ้นสุดของข่าว
ประกาศ เป็นวันเวลาเดียวกับวันเวลาที่เริ่มแสดงก่อน เช่น วันที่เริ่ม ๐๑/
๐๗/๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. วันที่สิ้นสุด ๐๑/๐๗/๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
๒.  ส่งร่างข่าวประกาศฯ ให้ต้นเรื่องตรวจสอบ ทางอีเมล์หน่วยงาน 
(user@buu.ac.th/ user@go.buu.ac.th อ้างอิงจากเบอร์โทรภายในงาน
การเจ้าหน้าที่ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
เรียน ...คุณ/อาจารย์ (ชื่อต้นเรื่อง)... 
เรื่อง รายงานการร่างข่าวประกาศ...(ชื่อหัวข้อข่าวประกาศและใส่ ลิงคร์่าง
ข่าวประกาศ)... 
     ตามท่ีงานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับข้อมูล   เพื่อ
ด าเนินการร่างประกาศข่าว...(ชื่อหัวข้อข่าวประกาศและใส่ ลิงคร์่างข่าว
ประกาศ)...แล้วนั้น บัดนี้ด าเนินการร่างประกาศข่าวเรียบร้อยแล้ว กรุณา
ตรวจสอบความเรียบร้อย และตอบกลับ 
     ๑. หากร่างข่าวประกาศฯ ไม่เรียบร้อย ให้ด าเนินการแจ้งกลับที่เมล์ 
arees@go.buu.ac.th พร้อมแจ้งรายละเอียดความถูกต้องและเรียบร้อย 
     ๒.หากร่างข่าวประกาศฯ เรียบร้อย แจ้งยืนยันให้ด าเนินการน าข่าว
ประกาศข้ึนเว็บไซต์ 
ขอบคุณคะ 
หมายเหตุ : ครั้งหน้า รบกวนส่งเมล์มาที่ arees@go.buu.ac.th^^ 
ผู้ส่งข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด  
กรุณาส่งข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันท าการ ก่อนวันที่ที่ต้องการให้น าขึ้น
เว็บไซต์ 
------------------------------------- 
นางสาวอารีย์   โคตะนันท์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
โทร.๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arees@go.buu.ac.th


๑๙ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ตัวอย่าง ดังภาพ 
๓. แจ้งให้ต้นเรื่องตรวจสอบรายละเอียดร่างประกาศฯ ด้วยการโทร.ติดต่อ
ทีเ่บอร์โทรภายใน และ/หรือ ผ่านแอฟลิเคชั่น Line เพ่ือความรวดเร็ว 

๔. ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายตาม
หน้าที่/ต้นเรื่อง 
ตรวจสอบความ
เรียบร้อย 

๑. ต้นเรื่อง ตรวจสอบร่างข่าวประกาศฯ ความเรียบร้อย ความถูกต้อง  
โดยตรวจสอบจาก ลิงคร์่างข่าวประกาศ ที่แนบมากับเมล์ เพ่ือการ
ตรวจสอบที่รวดเร็วและถูกต้อง 
๒. ต้นเรื่องด าเนินการตรวจสอบร่างประกาศ โดยตอบกลับดังนี้ 
๒.๑ หากร่างข่าวประกาศฯ ไม่เรียบร้อย ให้ด าเนินการแจ้งกลับที่เมล์ 
aree@go.buu.ac.th พร้อมแจ้งรายละเอียดความถูกต้องและเรียบร้อย 
๒.๒ หากร่างข่าวประกาศฯ เรียบร้อย แจ้งยืนยันน าข่าวประกาศข้ึนเว็บไซต์ 
ที่เมล์ aree@go.buu.ac.th ให้ด าเนินการน าข่าวประกาศข้ึนเว็บไซต์ 
 
 
 



๒๐ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 
๕. ผู้ดูแลเว็บไซต์
ด าเนินการน าข่าวที่
ผ่านการตรวจสอบ
แล้ว ขึ้น
ประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์ และบันทึก
ข้อมูลลงในระบบข่าว
ฯ และจัดเก็บข้อมูล
การให้บริการ 

๑. ผู้ดูแลเว็บไซต์ด าเนินการน าข่าวที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว  
ขึ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ โดยก าหนดวันที่สิ้นสุดข่าวตามที่ต้นเรื่องแจ้ง
ในระบบข่าวฯ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี  
 
 
 
 
  
๒.รายงานการให้บริการข่าวประกาศ เป็นประจ าทุกเดือน  
 

๖. ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
รายงานการให้บริการ
ต่อ รองอธิการบดี , 
ผู้ช่วยอธิการบดี, 
ผู้อ านวยการกอง
บริหาร , หัวหน้างาน
, ผู้ใช้บริการ/ต้นเรื่อง 
ทางเมล์หน่วยงาน 

รายงานการให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศ  
๑. ผู้ดูแลเว็บไซต์ รายงานการประกาศข่าวต่อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยา
เขตจันทบุรี(ที่รับผิดชอบ) , ผู้อ านวยการกองบริหารฯ , หัวหน้างานฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้ใช้บรกิาร/  
ต้นเรื่อง ทางเมล์หน่วยงาน ว่าด าเนินการน าขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ทาง
เมล์หน่วยงาน (user@buu.ac.th/user@go.buu.ac.th) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
เรียน ...คุณ/อาจารย์ (ชื่อผู้ต้นเรื่อง)... 
เรื่อง รายงานการประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศ.... 
     ตามท่ีงานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการยืนยัน
ประกาศข่าว..แล้วนั้น บัดนี้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวบน
เว็บไซต์.....(ถ้ามีมากกว่า ๑ เว็บไซต์โปรดระบุ) เรียบร้อยแล้ว 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
ขอบคุณคะ 
ลงชื่อ 
 
 
ตัวอย่าง ดังภาพ 

mailto:user@buu.ac.th/user@go.buu.ac.th


๒๑ 

 

รายละเอียดงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 
๒. ผู้ดูแลเว็บไซต์ รายงานการประกาศข่าว ต่อผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่าย
วิทยาเขตจันทบุรี , ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี (ที่รับผิดชอบ) , 
ผู้อ านวยการกองบริหารฯ , หัวหน้างานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในที่
ประชุมโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ประจ าทุกเดือน 
 

ตารางที่ ๓ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

๘. แนวทางในการปฏิบัติของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 ในการการจัดการข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงาน
ภายใน จากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติงานในด้านการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้เขียนขอสรุปแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
และหน่วยงานภายใน ว่าผู้ดูแลเว็บไซต์ ควรมีความรู้ ความเข้าใจดังนี้ 

๑. โครงสร้างหน่วยงาน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
 ๒. ข้อบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก ) 
๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 

๓. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานดูแลเว็บไซต์ 
๑) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(รายละเอียดตามภาคผนวก ค) 
๒) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)  
(รายละเอียดตามภาคผนวก ง) 

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีและหน่วยงาน
ภายใน ควรมีการปฏิบัติตนดังนี้ 

๑. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์อย่างสม่ าเสมอและทันต่อเทคโนโลยี  
๒. การศึกษา ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา และพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง 

อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน  
๓. การพัฒนาและฝึกฝน ตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 
๔. การวางแผน การจัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน ความส าคัญ บนพื้นฐานการปฏิบัติอย่าง

เท่าเทียมและบนมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี  
๕. การศึกษา วิเคราะห์ปัญหา/ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับงานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

๙. มาตรฐานคุณภาพงาน  
กระบวนการมีคุณภาพงานโดยรวมทั้งกระบวนการตามข้อก าหนดที่ส าคัญคือ ระบบข่าวมี

ความสอดคล้องและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตัวชี้วัดส าคัญของกระบวนการ ร้อยละของ
ข่าวประกาศที่สามารถขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้ถูกต้องและ
ทันเวลา ซ่ึงตัวชี้วัดข้างต้น มีเป้าหมายเท่ากับร้อยละ ๙๐ นอกจากนี้ในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการนี้
ยังมีมาตรฐานคุณภาพงานที่เรียงล าดับตามแต่ละขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอน ส่งข้อมูลเพื่อน าขึ้นเว็บไซต์ 
๑. ข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจน ชื่อเรื่อง รายละเอียด รูปภาพ สื่อ โปสเตอร์ ก าหนด

ระยะเวลา ก าหนดขอบเขตท่ีชัดเจน ก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด ก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน 
ครบถ้วน เป็นไปตามแบบฟอร์มการขอใช้บริการฯ  

๒. ข้อมูลมีความสอดคล้องของบทบาท ภารกิจ ของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ส านักงาน
อธิการบดี 

๓. ข้อมูลส่งมาจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย คือบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

ขั้นตอน รับเรื่อง / แบบฟอร์มการขอใช้บริการฯ การสั่งการ และด าเนินการตรวจสอบ
รายละเอียดของข้อมูล 
๑. รับแบบฟอร์มการขอใช้บริการฯ ทางเมล์หน่วยงาน 
๒. ด าเนินการพิจารณารายละเอียดข้อมูล ตรวจสอบ ข้อมูล ข่าวประกาศ โดยไม่ขัดต่อ 

ระเบียบ ประกาศ นโยบายการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา คือ  
๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔) พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๖๐) 

๓. ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล โดยพิจารณาจากความสอดคล้องของบทบาท ภารกิจ  
ของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ส านักงานอธิการบดี 

๔. วิเคราะห์ ข้อมูล ตามแบบฟอร์มขอใช้บริการฯ ชื่อเรื่อง เนื้อความ รูปภาพ สื่อ ไฟล์แนบ 
ก าหนดระยะเวลา ก าหนดขอบเขตที่ชัดเจน รวมถึงความจ าเป็นเร่งด่วน โดยการด าเนินการตรวจสอบ
ทั้งหมด อยู่ภายในเวลาที่ก าหนด ๕-๑๕ นาทีตามมาตรฐานการท างานที่ดแีละให้ด าเนินการดังนี้ 



๒๔ 

 

๔.๑ ข้อมูลเรียบร้อย ด าเนินการร่างประกาศฯ ต่อไป 
๔.๒ ข้อมูลไม่เรียบร้อย ด าเนินการติดต่อต้นเรื่องเพ่ือขอข้อมูลเพิ่มเติม ทางเมล์
หน่วยงาน และ/หรือ เมล์ต้นเรื่อง 

ขั้นตอน ร่างข่าวประกาศเพิ่ม/แก้ไขปรับปรุง/ลบ 
๑. ด าเนินการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยข้อมูลครบถ้วน ไม่สูญหาย 
๒. ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด ๑๕-๓๐ นาที ตามมาตรฐานการท างานที่ดี 
๓. ด าเนินการทันเวลาของข่าวประกาศหรือตามก าหนดเวลาต้นเรื่องก าหนด 
ขั้นตอน ต้นเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของร่างข่าวประกาศ  
๑. ข้อมูลครบถ้วน ไม่สูญหาย 
๒. ด าเนินการทันเวลาของข่าวประกาศหรือตามก าหนดเวลาต้นเรื่องแจ้ง 
ขั้นตอน เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ฯ และบันทึกข้อมูล 
๑. ข้อมูลครบถ้วน ไม่สูญหาย 
๒. ด าเนินการทันเวลาของข่าวประกาศหรือตามก าหนดเวลาต้นเรื่องแจ้ง 
๓. ด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบข่าวฯ ทุกครั้ง 
ขั้นตอน รายงานหัวหน้าส่วนงาน / หัวหน้างาน/ ต้นเรื่อง 
๑. ด าเนินการรายงานการประกาศข่าวทุกประกาศ ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ ทางเมล์
หน่วยงาน (user@buu.ac.th / user@go.buu.ac.th เท่านั้น) 
๒. ด าเนินการเสนอผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือน โดยผ่านในที่ประชุมโครงการจัดตั้งส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประจ าทุกเดือน  
โดยข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัดส าคัญของกระบวนการ เป้าหมายของตัวชี้วัด รวมถึง

มาตรฐานคุณภาพงานในแต่ละข้ันตอนในกระบวนการข้างต้น คือเป้าหมายในการด าเนินงานใน
กระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงาน
ภายใน ผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายเชิงคุณภาพอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ผู้บังคับบัญชาต้องน าเป้าหมายในการด าเนินงานไปใช้ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานใน
กระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วยเช่นกัน 

 
 
 
 



๒๕ 

 

๑๐. ระบบติดตามประเมนิผล 
 เพ่ือให้กระบวนการ การจัดการข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับ
หน่วยงานภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงมีระบบติดตามดังนี้ 
 ๑. ผู้รับผิดชอบหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบุรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด าเนินการรายงาน
การให้บริการข่าวประกาศฯ ตามตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระบวนการ และมาตรฐานงานในแต่ละข้ันตอน 
รวมทั้งสรุปปัญหาและอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นประจ าทุกเดือน ในที่ประชุม
โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒. ผู้รับผิดชอบหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด าเนินการส ารวจ
ความคิดเห็นจากผู้ขอรับบริการ การประเมินความพึงพอใจ และรายงานต่อผู้บริหาร ในที่ประชุม
โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกๆ ๖ เดือน 

๓. ผู้รับผิดชอบหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบุรพา วิทยาเขตจันทบุรี ด าเนินการน าผล
การประเมินความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะในที่ประชุมโครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการต่อไป  

 
๑๑. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๘ (รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 
๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
๓. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(รายละเอียดตามภาคผนวก ค) 
๔. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒  
พ.ศ. ๒๕๖๐) (รายละเอียดตามภาคผนวก ง) 
 

๑๒. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 ๑. แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุร ีส าหรับหน่วยงานภายใน ผ่านระบบออนไลน์ ภาคผนวก ฉ 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

๑๓. ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหา  
ผู้เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

จันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน ได้รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน จาก
ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบใน
การปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

๑ ส่งข้อมูลเพ่ือน า
ขึ้นเว็บไซต์ 
 
 

ผู้ใช้บริการส่งข่าวมาทางช่องทาง
อ่ืนๆ เช่น การบอกกล่าวด้วยวาจา 
, Line ,inbox face book 
 

ชี้แจงรายละเอียดช่องทางในการส่ง
ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสม คือ
ส่งผ่านเมล์หน่วยงานเท่านั้นเพ่ือการ
ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่ขอรับ
บริการได้ ลดความเสี่ยง การสื่อสาร
ที่ผิดพลาดและตรวจสอบไม่ได้  
หากไม่เข้าใจสามารถติดต่อสอบถาม
ได้ที่ ผู้ดูแลเว็บไซต์นางสาวอารีย์  
โคตะนันท์ โทร. ๔๑๑๒ หรือ 
arees@go.buu.ac.th  

๒ รับเรื่อง / 
แบบฟอร์มการขอ
ใช้บริการฯ การ
สั่งการ และ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ
รายละเอียดของ
ข้อมูล 

๑. ข้อมูลมาไม่ครบ ไม่ตรงตาม
แบบฟอร์ม 
๒. ผู้ใช้ส่งงานในระยะกระชั้นชิด  
ไม่สามารถด าเนินการประกาศข่าว
ได้ทันเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ 
๓. ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ พรบ.
คอมพิวเตอร์ พรบ.ข่าวสารของ
ราชการ 
 
 

๑. ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ในการส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม 
สามารถดูตัวอย่างได้ที่  
 
 
 
 
 
๒. ชี้แจงท าข้อตกลงให้ส่งข่าว ก่อน 
๑-๓ วันท าการ 
๓. แจ้งกลับต้นเรื่อง เพ่ือลดความ
เสี่ยงความผิดต่อระเบียบ ข้อบังคับ 
พรบ. โดยระบุชี้ชัดรายการตาม
ระเบียบข้อบังคับให้กับต้นเรื่องทราบ
และแนะน าแนวทางแก้ไข 
 
 
 



๒๗ 

 

ที ่ ผังกระบวนการ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบใน
การปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

๓ ผู้ดูแลเว็บไซต์  
ร่างข่าวประกาศ 
เพ่ิม/แก้ไข
ปรับปรุง/ลบ  

ระบบไฟฟ้าดับ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและ
มีเครื่องส ารองไฟฟ้าที่สามารถใช้งาน
ได ้๑๕-๓๐ นาที 
 

๔ ต้นเรื่องตรวจสอบ
ความเรียบร้อย
ของร่างข่าว
ประกาศ 
 

ช่วงเวลาที่ส่งกลับต้นเรื่องเพ่ือ
ตรวจสอบ ต้นเรื่องอาจจะติด
ภารกิจอ่ืนๆ หรือไม่ได้เปิดเมล์
ตลอดเวลาเพ่ือตรวจสอบร่างข่าว
ประกาศฯ 

๑. ผู้ดูแลส่งร่างประกาศทางเมล์
หน่วยงาน และโทรแจ้งที่เบอร์ภายใน 
และ/หรือ แจ้งผ่านแอฟลิเคชั่น Line 
เพ่ือความรวดเร็ว 
๒. แนะน าติดตั้งระบบแจ้งเตือน
จดหมายไว้ที่สมาร์ทโฟน เพ่ือการ
แจ้งเตือนทันที ทุกท่ี ทุกเวลา 
๓. เมื่อครบระยะเวลาตรวจสอบข่าว
ใน ๒๔ ชม. หรือถึงก าหนดประกาศ
ข่าว ให้ถือว่าร่างข่าวประกาศนั้น
ถูกต้อง น าขึ้นเผยแพร่ได้ 

๕ เผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ฯ และ
บันทึกข้อมูล 

๑. ระบบไฟฟ้าดับ 
๒. ในการปฏิบัติหน้างาน มีงาน
เร่งด่วนบ่อยครั้ง ท าให้บางครั้ง
ไม่ได้ลงบันทึกหรือรายงาน 

๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และมีเครื่องส ารองไฟฟ้าทีส่ามารถใช้
งานได ้๕-๑๐ นาที 
๒. บันทึกย้อนหลังภายในวันนั้นให้
แล้วเสร็จก่อน ๑๖.๓๐น. 
 

๖ รายงานหัวหน้า
ส่วนงาน / 
หัวหน้างาน/ ต้น
เรื่อง 

๑. ระบบไฟฟ้าดับ 
๒. ระบบเครื่องข่ายใช้งานไม่ได้ 

๑. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และมีเครื่องส ารองไฟฟ้าที่สามารถใช้
งานได ้๕-๑๐ นาที 
๒. แชร์เครือข่ายส่วนตัว 
(ฮอตสปร์อต) ใช้งานกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน 
 

ตารางที่ ๔ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 



๒๘ 

 

   บรรณานุกรม 
พรภัทร อินทรวรพัฒน์.(๒๕๖๐) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual). กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ธีศิษฏ์ สหภัทรากุล. (๒๕๕๙). ภาษาท่ีใช้สาหรับสร้างและตกแต่งเว็บไซต์ (HTML5,CSS3) 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เว็บเบราว์เซอร์ คือ [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/เว็บเบราว์เซอร์ (วันที่สืบค้นข้อมูล ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เอชทีเอ็มแอล คือ [ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/เอชทีเอ็มแอล (วันที่สืบค้นข้อมูล ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลยับูรพา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การให้ข่าวของมหาวิทยาลัยบูรพา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 









 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข.  
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 















 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๗ ก. 
(๒๕๕๐). พระราชบัญญัติว่าด้วย การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานเุบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร”  หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางาน

เขาดวยกัน  โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใด  และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณ 
หรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

“ขอมูลคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูล  ขอความ  คําส่ัง  ชุดคําส่ัง  หรือส่ิงอื่นใดบรรดา 
ที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได  และใหหมายความรวมถึง
ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร”  หมายความวา  ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารของระบบ
คอมพิวเตอร  ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด  ตนทาง  ปลายทาง  เสนทาง  เวลา  วันที่  ปริมาณ  ระยะเวลา  
ชนิดของบริการ  หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ”  หมายความวา 
(๑) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอื่น  โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร   ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  หรือ
ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(๒) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ผูใชบริการ”  หมายความวา  ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตาม 
 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด  ๑ 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 

 

มาตรา ๕ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖ ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่นจัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ  
ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

 

มาตรา ๗ ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะ
และมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๘ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อดักรับไว
ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร  และขอมูลคอมพิวเตอรนั้น
มิไดมีไวเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนไดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๙ ผูใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  แกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน  ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐ ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ  เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอื่นถูกระงับ  ชะลอ  ขัดขวาง  หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติไดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑ ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปด
หรือปลอมแปลงแหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว  อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของ
บุคคลอื่นโดยปกติสุข  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๑๒ ถาการกระทําความผิดตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐ 
(๑) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนในทันทีหรือ 

ในภายหลังและไมวาจะเกิดข้ึนพรอมกันหรือไม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  และปรับไมเกิน 
สองแสนบาท  

(๒) เปนการกระทําโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร  หรือระบบ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  ความปลอดภัยสาธารณะ  ความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ   หรือการบริการสาธารณะ  หรือเปนการกระทําตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสามปถึงสิบหาป  และ
ปรับต้ังแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท   

ถาการกระทําความผิดตาม  (๒)  เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแต
สิบปถึงย่ีสิบป 
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มาตรา ๑๓ ผูใดจําหนายหรือเผยแพรชุดคําส่ังที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อนําไปใชเปนเคร่ืองมือ
ในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  มาตรา  ๑๐  หรือ
มาตรา  ๑๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๑๔ ผูใดกระทําความผิดที่ระบุไวดังตอไปนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่นหรือประชาชน 

(๒) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ  โดยประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศหรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

(๓) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด  ๆ  อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง
แหงราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

(๔) นําเขาสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ   ที่มีลักษณะอันลามกและ
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได  

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

มาตรา ๑๕ ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา  ๑๔ 
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน  ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตาม 
มาตรา  ๑๔ 

มาตรา ๑๖ ผู ใดนําเข าสู ระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่ วไปอาจเข าถึ งได ซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรที่ปรากฏเปนภาพของผูอื่น  และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางข้ึน  ตัดตอ  เติม 
หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้น
เสียชื่อเสียง  ถูกดูหมิ่น  ถูกเกลียดชัง  หรือไดรับความอับอาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เปนการนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรโดยสุจริต  ผูกระทําไมมีความผิด 
ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนความผิดอันยอมความได 
ถาผูเสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียกอนรองทุกข  ใหบิดา  มารดา  คูสมรส  หรือ

บุตรของผูเสียหายรองทุกขได  และใหถือวาเปนผูเสียหาย 
มาตรา ๑๗ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรและ 
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(๑) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนไทย  และรัฐบาลแหงประเทศที่ความผิดไดเกิดข้ึนหรือ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ  หรือ 

(๒) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว  และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหายและ
ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 

จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร 
 

หมวด  ๒ 
พนักงานเจาหนาที ่

 

 

มาตรา ๑๘ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๙  เพื่อประโยชนในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจอยางหนึ่ง
อยางใด  ดังตอไปนี้  เฉพาะที่จําเปนเพื่อประโยชนในการใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําความผิด
และหาตัวผูกระทําความผิด 

(๑) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือสงเอกสาร  ขอมูล  หรือหลักฐานอื่นใดที่อยูในรูปแบบ
ที่สามารถเขาใจได 

(๒) เรียกขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรจากผูใหบริการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารผานระบบ
คอมพิวเตอรหรือจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ส่ังใหผูใหบริการสงมอบขอมูลเกี่ยวกับผูใชบริการที่ตองเก็บตามมาตรา  ๒๖  หรือที่อยู
ในความครอบครองหรือควบคุมของผูใหบริการใหแกพนักงานเจาหนาที่  

(๔) ทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  จากระบบคอมพิวเตอร 
ที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอรนั้นยัง
มิไดอยูในความครอบครองของพนักงานเจาหนาที่ 

(๕) ส่ังใหบุคคลซ่ึงครอบครองหรือควบคุมขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณที่ใชเก็บ
ขอมูลคอมพิวเตอร  สงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณดังกลาวใหแกพนักงานเจาหนาที่ 

(๖) ตรวจสอบหรือเขาถึงระบบคอมพิวเตอร  ขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  
หรืออุปกรณที่ใชเก็บขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  อันเปนหลักฐานหรืออาจใชเปนหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระทําความผิด  หรือเพื่อสืบสวนหาตัวผูกระทําความผิดและสั่งใหบุคคลนั้นสงขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  ที่เกี่ยวของเทาที่จําเปนใหดวยก็ได 
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(๗) ถอดรหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอรของบุคคลใด  หรือส่ังใหบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
เขารหัสลับของขอมูลคอมพิวเตอร  ทําการถอดรหัสลับ  หรือใหความรวมมือกับพนักงานเจาหนาที่ใน
การถอดรหัสลับดังกลาว 

(๘) ยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอรเทาที่จําเปนเฉพาะเพื่อประโยชนในการทราบรายละเอียด
แหงความผิดและผูกระทําความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๙ การใชอํานาจของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อมีคําส่ังอนุญาตใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามคํารอง  ทั้งนี้  คํารองตองระบุเหตุอันควรเชื่อไดวาบุคคลใดกระทําหรือกําลังจะกระทําการ
อยางหนึ่งอยางใดอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เหตุที่ตองใชอํานาจ  ลักษณะของการกระทํา
ความผิด  รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการกระทําความผิดและผูกระทําความผิด  เทาที่สามารถ 
จะระบุได  ประกอบคํารองดวยในการพิจารณาคํารองใหศาลพิจารณาคํารองดังกลาวโดยเร็ว 

เมื่อศาลมีคําส่ังอนุญาตแลว  กอนดําเนินการตามคําส่ังของศาล  ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
บันทึกเหตุอันควรเชื่อที่ทําใหตองใชอํานาจตามมาตรา  ๑๘  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  และ  (๘)  มอบให
เจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐาน  แตถาไมมีเจาของหรือผูครอบครอง
เคร่ืองคอมพิวเตอรอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงานเจาหนาที่สงมอบสําเนาบันทึกนั้นใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได 

ใหพนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  (๔) (๕)  (๖)  (๗)  และ  
(๘)  สงสําเนาบันทึกรายละเอียดการดําเนินการและเหตุผลแหงการดําเนินการใหศาลที่มีเขตอํานาจ
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาลงมือดําเนินการ  เพื่อเปนหลักฐาน 

การทําสําเนาขอมูลคอมพิวเตอรตามมาตรา  ๑๘  (๔)  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  และตองไมเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจการของ
เจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นเกินความจําเปน 

การยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๑๘  (๘)  นอกจากจะตองสงมอบสําเนาหนังสือแสดงการยึดหรือ
อายัดมอบใหเจาของหรือผูครอบครองระบบคอมพิวเตอรนั้นไวเปนหลักฐานแลวพนักงานเจาหนาที่จะ
ส่ังยึดหรืออายัดไวเกินสามสิบวันมิได  ในกรณีจําเปนที่ตองยึดหรืออายัดไวนานกวานั้น  ใหย่ืนคํารอง 
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอขยายเวลายึดหรืออายัดได  แตศาลจะอนุญาตใหขยายเวลาครั้งเดียวหรือ
หลายคร้ังรวมกันไดอีกไมเกินหกสิบวัน  เมื่อหมดความจําเปนที่จะยึดหรืออายัดหรือครบกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว  พนักงานเจาหนาที่ตองสงคืนระบบคอมพิวเตอรที่ยึดหรือถอนการอายัดโดยพลัน 
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หนังสือแสดงการยึดหรืออายัดตามวรรคหาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการทําใหแพรหลาย 

ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามที่กําหนดไวในภาคสอง  
ลักษณะ  ๑  หรือลักษณะ  ๑/๑  แหงประมวลกฎหมายอาญา  หรือที่มีลักษณะขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจย่ืนคํารอง
พรอมแสดงพยานหลักฐานตอศาลที่มี เขตอํานาจขอใหมี คําส่ังระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูล 
คอมพิวเตอรนั้นได 

ในกรณีที่ศาลมีคําส่ังใหระงับการทําใหแพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรตามวรรคหนึ่ง  ให 
พนักงานเจาหนาที่ทําการระงับการทําใหแพรหลายนั้นเอง  หรือส่ังใหผูใหบริการระงับการทําให
แพรหลายซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรนั้นก็ได 

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบวา  ขอมูลคอมพิวเตอรใดมีชุดคําส่ังไมพึง
ประสงครวมอยูดวย  พนักงานเจาหนาที่อาจย่ืนคํารองตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อขอใหมีคําส่ังหาม
จําหนายหรือเผยแพร  หรือส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองขอมูลคอมพิวเตอรนั้นระงับการใช  ทําลาย  
หรือแกไขขอมูลคอมพิวเตอรนั้นได  หรือจะกําหนดเง่ือนไขในการใช  มีไวในครอบครอง  หรือ 
เผยแพรชุดคําส่ังไมพึงประสงคดังกลาวก็ได 

ชุดคําส่ังไมพึงประสงคตามวรรคหนึ่งหมายถึงชุดคําส่ังที่มีผลทําใหขอมูลคอมพิวเตอร  หรือ
ระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอื่นเกิดความเสียหาย   ถูกทําลาย  ถูกแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม  
ขัดของ  หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังที่กําหนดไว  หรือโดยประการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ทั้งนี้  เวนแตเปนชุดคําส่ังที่มุงหมายในการปองกันหรือแกไขชุดคําส่ังดังกลาวขางตน  ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ หามมิใหพนักงานเจาหนาที่ เปดเผยหรือสงมอบขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ใหแกบุคคลใด 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการกระทําเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่
โดยมิชอบ  หรือเปนการกระทําตามคําส่ังหรือที่ไดรับอนุญาตจากศาล 

พนักงานเจาหนาที่ผูใดฝาฝนวรรคหนึ่งตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป   หรือปรับไมเกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๒๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดกระทําโดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร  หรือขอมูลของผูใชบริการ  ที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๔ ผูใดลวงรูขอมูลคอมพิวเตอร  ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรหรือขอมูลของ
ผูใชบริการ  ที่พนักงานเจาหนาที่ไดมาตามมาตรา  ๑๘  และเปดเผยขอมูลนั้นตอผูหนึ่งผูใด ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๒๕ ขอมูล  ขอมูลคอมพิวเตอร  หรือขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรที่พนักงานเจาหนาที่
ไดมาตามพระราชบัญญัตินี้  ใหอางและรับฟงเปนพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันวาดวยการสืบพยานได  แตตองเปนชนิดที่มิไดเกิดข้ึนจากการจูงใจ  
มีคํามั่นสัญญา  ขูเข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยมิชอบประการอื่น 

มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวัน
นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะส่ังใหผูใหบริการ
ผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย
และเฉพาะคราวก็ได 

ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับต้ังแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับต้ังแตการใชบริการสิ้นสุดลง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร  และเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท 
มาตรา ๒๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ส่ังตามมาตรา  ๑๘  

หรือมาตรา  ๒๐  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของศาลตามมาตรา  ๒๑  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท  
และปรับเปนรายวันอีกไมเกินวันละหาพันบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๒๘ การแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู
และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอรและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกข
หรือรับคํากลาวโทษ  และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ในการจับ   ควบคุม   คน  การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดีผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ  หรือพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ใหพนักงานเจาหนาที่ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรีมีอํานาจรวมกัน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสอง 

มาตรา ๓๐ ในการปฏิบั ติหนาที่   พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล 
ซ่ึงเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในปจจุบันระบบคอมพิวเตอรไดเปน

สวนสําคัญของการประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย  หากมีผูกระทําดวยประการใด  ๆ  ใหระบบ

คอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําส่ังท่ีกําหนดไวหรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําส่ังท่ีกําหนดไว  หรือ 

ใชวิธีการใด  ๆ  เขาลวงรูขอมูล  แกไข  หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ  หรือ 

ใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จหรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร  ยอมกอใหเกิด 

ความเสียหาย  กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของรัฐ  รวมท้ังความสงบสุขและศีลธรรม 

อันดีของประชาชน  สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว  จึงจํา เปน 

ตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก. 
(๒๕๖๐). พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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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 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(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



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“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” 



หน้า   ๓๒ 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

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 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ . 
 

แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธข์้อมูล
บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขต

จันทบรุี ส าหรับหน่วยงานภายใน 
 



ลงชื่อ........................................................... 
                 (  ชื่อ-สกุลตัวบรรจง  ) 
                      ผู้ขอใช้บริการ 

 
 
 

แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี

ส าหรับหน่วยงานภายใน 
------------------------------------------ 

ส่วนที่ ๑ ส ำหรับผู้ขอใช้บริกำร 
 
๑. ชื่อ  .......................................................โทร..............................….หน่วยงาน.................................................. 
๒. รายละเอียด  

๒.๑ การขอรับบริการ เพ่ิมข่าวประกาศ / แก้ไขข่าวประกาศ / ลบข่าวประกาศ 
 ๒.๒ ชื่อเรื่อง .. ............................................................................. (ไม่เกิน ๗๐ ตัวอักษร) 
 ๒.๓ ชื่อไฟล์รูปภาพหน้าปก.........................................................(ขนาดไม่น้อยกว่า 740px X 493px) 
 ๒.๔ เนื้อหา รายละเอียด..................................................................................................... .................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................................................................................................................... .........
.......................................................................................................................... .................................................... 
..........ถ้าเนื้อหา รายละเอียด มีข้อความความยาวมากกว่านี้ให้แนบไฟล์เอกสาร(.docx/.doc) มาเพ่ิม............... 
 ๒.๕ เอกสารแนบ / ไฟล์แนบ ชื่อ....................................................................... (ขนาดไม่เกิน 5 MB) 
๓. วันที่เริ่มแสดงข้อมูล..........................................เวลา...........................น. (ถ้าไม่ก าหนดจะใช้วันเวลาปัจจุบัน) 
๔. วันที่สิ้นสุดแสดงข้อมูล............................................เวลา.................................น.  (ต้องก าหนด) 
           
หมำยเหตุ  
๑. ส่งข้อมูลก่อน ๓ วันท าการ ก่อนประกาศข่าว 
๒. ผู้ส่งข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ ๒ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
 
(     ) ข้อมูลครบถ้วน ตรวจสอบแล้ว ลงชื่อ.............................................ผู้ดูแลเว็บไซต์ วันที่.................... 
 
(     ) ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  ลงชื่อ.............................................ผู้ดูแลเว็บไซต์ วันที่.................... 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
 

คู่มือการปฎบิัติงาน  
เรื่อง การจัดการข่าวบนเว็บไซต์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ส าหรับหน่วยงานภายใน 

 



คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ส าหรับหน่วยงานภายใน 

 
๑. เข้าสู่ระบบข่าว BUU News เพ่ือประกาศข่าว/กิจกรรม ขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ส าหรับหน่วยงานภายใน  
โดยการเปิด Brower : Google Chrome ก าหนดท่ีอยู่เป็น 
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~newsbuu/backend/login.php  

กรอก Username และ Password ของผู้ได้รับมอบหมายท่ีได้รับจาก หน่วย
พัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี จากนั้นท าการคลิก 
เข้าสู่ระบบ ดังภาพท่ี ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ แสดงหน้าเข้าสู่ระบบข่าว (Log In) 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒ เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ระบบข่าว แสดงข้อความต้อนรับเข้าสู่หน้าแรก  
ดังภาพ ท่ี ๒ 

ภาพที่ ๒ แสดงหน้าแรกของระบบข่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓ กรณีจ ารหัสผ่านไม่ได้ หรือต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ผู้ใช้งานแจ้งผู้ดูแลระบบ 
คุณอารีย์ โคตะนันท์ อีเมล์ arees@go.buu.ac.th  เบอร์โทรภายใน.๔๑๑๓  
เพ่ือท าการขอเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ดูแลระบบจะท าการรีรหัสผ่านและส่ง ลิงค์ให้เพ่ือท าการ
เปลี่ยนรหัสผ่านทางเมล์หน่วยงาน เมื่อได้รับ ลิงค์ทางเมล์หน่วยงานให้ด าเนินการ คลิกท่ี 
ลิงคแ์ละด าเนินการก าหนดรหัสผ่านใหมผ่่านดังภาพท่ี ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓ แสดงการรีเซ็ตรหัสผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๔ ๒. การเพิ่มข่าว ให้ด าเนินการดังนี้ 
๑. เลือกเมนูรายการ ข่าว/กิจกรรม แล้วเลือก ตัวจัดการ >เพ่ิมข้อมูล  
ดังภาพท่ี ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔ แสดงวิธีการเพิ่มข่าว 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๕ ๒. เข้าสู่หน้าต่างเพ่ิมข่าว/กิจกรรม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน มีรายละเอียด  
ดังภาพท่ี ๕ 

ภาพท่ี ๕ แสดงหน้าต่างรายละเอียดการเพ่ิมข่าว/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๖ แบบฟอร์ม 

๑. การจัดการหัวข้อข่าว (ไม่ควรเกิน ๒๕๖ ตัวอักษร) ดังภาพท่ี ๖ 

 

 

 

ภาพที่ ๖ แสดงช่องส าหรับใส่ข้อมูลหัวข้อข่าว 

๒. การจัดการประเภทข่าว ดังภาพท่ี ๗ 
๑. ภาพกิจกรรม (ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้ว) 
๒. ข่าวประกาศ (ข่าวประกาศที่ไม่เข้ากับประเภทอื่น) 
๓. ข่าวการศึกษา (ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา นิสิต) 
๔. ข่าวระบบเครือข่าย (ข่าวเกี่ยวกับระบบเครือข่าย) 
๕. ข่าวกิจกรรม/โครงการ/อบรม (ข่าวเกี่ยวกับการขอเชิญเข้าร่วม,ยังไม่

เกิดขึ้น) 
๖. ข่าวร่วมงานกับมหาวิทยาลัย (ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครงาน) 
๗. ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง (ข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง) 
๘. ข่าวรับเข้าศึกษาต่อ (ข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่) 
๙. ข่าวศิษย์เก่า (ข่าวเกี่ยวกับศิษย์เก่า) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗ แสดง ตัวเลือกส าหรับประเภทข่าว 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๗
 ๓. การจัดการหน่วยงาน (การแสดงที่หน้าเว็บหน่วยงาน สามารถเลือกได้

มากกว่า ๑ หน่วยงาน โดยการกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift เพ่ือเลือกมากกว่า ๑ 
รายการ) ดังภาพท่ี ๘ 

๑. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
๒. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ 
๓. คณะอัญมณ ี
๔. คณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๕. ส านักพัฒนานวัตกรรม 
๖. กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
๗. งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
๘. งานการเจ้าหน้าท่ี กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
๙. งานแผนและทรัพย์สิน กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
๑๐. งานกิจการนิสิต กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
๑๑. โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๒. ฝ่ายห้องสมุด 
๑๓. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๔. ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๘ แสดงตัวเลือกส าหรับเว็บหน่วยงาน 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๘ ๔. การจัดการรูปภาพข่าว  

  ๑. กดปุ่มอัพโหลดดังภาพท่ี ๙     

   

 

ภาพที่ ๙ แสดงปุ่มอัพโหลดรูปภาพข่าว 

  ๒. จะเข้าสู่หน้า รูปภาพข่าว ท าการเลือกรูปภาพข่าว  
โดยกดปุ่ม Choose File ดังภาพท่ี ๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ ๑๐ แสดงหน้าส าหรับจัดการรูปภาพข่าว 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๙   ๓. เลือกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์  
เมื่อได้รปูท่ีต้องการให้ กดปุ่ม Open ดังภาพท่ี ๑๑ 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๑ แสดงหน้าการเลือกรุปภาพข่าวจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๔. จะได้รูปภาพข่าว ให้กดปุ่ม บันทึก ดังภาพท่ี ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๒ แสดงหน้ารปูภาพข่าวที่ต้องการ 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๐
    ๕. จะได้รูปภาพข่าว ดังภาพท่ี ๑๓ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๓ แสดงรูปภาพข่าวที่เลือกและบันทึกเรียบร้อยแล้ว 

๕. การจัดการรายละเอียดย่อ (เพ่ือขยายความหัวข้อข่าว) ดังภาพท่ี ๑๔ 

 

 

ภาพที่ ๑๔ แสดงช่องส าหรับรายละเอียดย่อ 
 

๖. การจัดการรายละเอียด 
๖.๑ การปรับแต่งข้อความ สามารถเลือกปรับแต่งข้อความ 
ไดด้ังภาพท่ี ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๕ แสดงเมนูการปรับแต่งข้อความ 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๑
  

๖.๒ การแทรกรูป  
๖.๒.๑ เพ่ิมรูปภาพลงระบบ  
ให้ด าเนินการอัพโหลดรูปภาพเข้าสู่ระบบข่าว โดยด าเนินการที่

หน้าต่าง รูปภาพ/กิจกรรม กดปุ่มเลือก ดังภาพท่ี ๑๖ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๖ แสดงหน้าต่างการจัดการรูปภาพข่าว/กิจกรรม 

ท าการเลือกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม Open  
ดังภาพท่ี ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑๗ แสดงหน้าต่างการเลือกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๒
 เมื่อได้รูปภาพ (โปสเตอร์) ใหด้ าเนินการคัดลอกท่ีอยู่รูปภาพ  

ท่ีปุ่มคัดลอก ดังภาพท่ี ๑๘   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๘ แสดงหน้าต่างการคัดลอกที่อยู่รูปภาพข่าว/กิจกรรม 

เมื่อระบบแจ้งว่า คัดลอกลิงคส์ าเร็จ ให้กดปุ่ม OK  ดังภาพท่ี ๑๙  
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑๙ แสดงการแจ้งการคัดลอกที่อยู่รูปภาพข่าว/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๓
 หมายเหตุ ให้สังเกตที่ใต้รูปภาพ จากค าว่าคัดลอก  

เปลี่ยนเป็น คัดลอกส าเร็จ ดังภาพท่ี ๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ดังภาพที่ ๒๐ แสดงการแจ้งผลการคัดลอกท่ีอยู่ 

๖.๒.๒  เลือกแทรก เพ่ือแทรกรูปภาพในรายละเอียดข่าว           
ด าเนินการวางท่ีอยู่รูปภาพ ท่ีท าการคัดลอก ลงในช่อง URL และก าหนด

คุณสมบัติของรูป ขนาดความกว้าง ๗๔๐ ความสูงไม่ต้องก าหนด (ปรับอัตโนมัติ) 
เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม OK ดังภาพท่ี ๒๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๑ แสดงหน้าต่างการก าหนดคุณสมบัติรูปภาพข่าว/กิจกรรม 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๔
 จะได้รูปภาพท่ีแทรกในรายละเอียดข่าวเรียบร้อย ดังภาพท่ี ๒๒ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๒ แสดงรูปภาพที่แทรกในรายละเอียดของข่าว 

๖.๓ การใส่ผู้ส่งข่าวประกาศ/ใบบอกข่าว ด้านล่างของรายละเอียดข่าว   
โดยการใส่ข้อความ ชื่อและเบอร์โทร.ภายใน ตัวอย่างการใส่ผู้ส่งข่าวประกาศ 
ดังภาพท่ี ๒๓ 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๓ แสดงรายละเอียดของผู้ส่งข่าวประกาศ 

 

๗. แกลอรี่ 
๗.๑ การเพิ่มแกลอร่ี  

๗.๑.๑ กดปุ่ม อัพโหลด ดังภาพท่ี ๒๔ 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๔ แสดงปุ่มอัพโหลดแกลอรี่ 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๕
 ๗.๑.๒ ท าการเลือกรูปภาพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยกดปุ่ม เลือก 

ดังภาพท่ี ๒๕  
ภ
า
พ
ที่
 
๒
๕
 
แ
สดงหน้าต่างการจัดการแกลอรี่ 
 

๗.๑.๓ ด าเนินการเลือกรปูแกลอร่ีท่ีต้องการ  
สามารถกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ขณะเลือกรูป เพ่ือเลือกรูป 
แบบไม่เรียงล าดับ  
หรือกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะเลือกรูปเพ่ือเลือกรูป 
แบบเรียงล าดับตั้งแต่รูปแรกถึงรูปสุดท้าย  
เมื่อเลือกแกลอร่ีเรียบร้อย ใหก้ดปุ่ม Open ดังภาพท่ี ๒๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   ภาพที่ ๒๖ ภาพแสดงหน้าต่างการเลือกรูปภาพส าหรับแกลอรี่จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๖
 ๗.๑.๔ ระบบจะท าการอัพโหลดรูปภาพแกลอรี่ เมื่อส าเร็จระบบแจ้งว่า

ด าเนินการส าเร็จ ให้กดปุ่ม OK ดังภาพท่ี ๒๗ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒๗ แสดงหน้าต่างการอัพโหลดรูปภาพแกลอรี่ 
 

๗.๑.๕ เมื่อได้รูปภาพแกลอรี่ท่ีเราต้องการ ให้ท าการบันทึกโดยการกดปุ่ม 
บันทึก เมื่อระบบแจ้ง บันทึกส าเร็จ ให้กด OK และกดปุ่ม ปิด เพื่อด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป ดังภาพท่ี ๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๘ แสดงหน้าต่างจัดการแกลอรี่ 
 
 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๗
 ๗.๑.๖ เมื่อท าการบันทึกเรียบร้อย จะได้แกลอรี่ ดังภาพท่ี ๒๙ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๙ แสดงภาพแกลอรี่ที่บันทึกเรียบร้อย 
 

๗.๒ การแก้ไขชื่อรูปภาพในแกลอร่ี  
๗.๒.๑ เลือกกดปุ่มอัพโหลดรูป ดังภาพท่ี ๓๐ 

 
 
 
 
ภาพที่ ๓๐ แสดงปุ่มอัพโหลดเพ่ือแก้ไขชื่อรูปภาพแกลอรี่ 
 

๗.๒.๒ เลือกกดปุ่ม แก้ไข ดังภาพท่ี ๓๑ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๑ แสดงหน้าต่างจัดการแกลอรี่ 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๘
 ๗.๒.๓ ด าเนินการแก้ไข ชื่อรูปภาพ โดยการพิมพ์ แก้ไขในช่อง ชื่อ  

เสร็จแล้วให้ท าการบันทึกโดยการกดปุ่ม บันทึก ดังภาพท่ี ๓๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๒ แสดงหน้าต่างจัดการแกลอรี่ เพ่ือแก้ไขชื่อรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๑๙
 ๗.๒.๔ ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลที่แก้ไข เมื่อด าเนินการ

เรียบร้อยจะแจ้ง บันทึกส าเร็จ ให้กดปุ่ม OK แล้วปิดหน้าต่าง 
จัดการแกลอรี่โดยการกดปุ่ม ปิด ดังภาพท่ี ๓๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๓ แสดงหน้าต่างการบันทึก ข้อมูลที่แก้ไข 

๗.๓ การลบแกลอร่ี 
๗.๓.๑ เลือกอัพโหลดรูป ดังภาพท่ี ๓๔ 

 

 

 

ภาพที่ ๓๔ แสดงปุ่มอัพโหลดเพ่ือท าการลบแกลอรี่ 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๐
 ๗.๓.๒ เลือกปุ่มแก้ไข ดังภาพท่ี ๓๕ 

 

 

 
 
 

ภาพที่ ๓๕ แสดงหน้าต่างจัดการแกลอรี่เพื่อท าการลบ 
 

๗.๓.๓ เลือกรปูภาพท่ีต้องการลบ โดยการติ๊กเลือกท่ีปุ่ม ด้านท้าย
รูปภาพ และกดปุ่ม ลบรายการท่ีเลือก ดังภาพท่ี ๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๖ แสดงหน้าต่างจัดการแกลอรี่ 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๑
 ๗.๓.๔ ระบบจะท าลบรายการท่ีเลือก และเมื่อด าเนินการส าเร็จ

จะแจ้งเตือน ให้ตรวจสอบรายการลบให้เรียบร้อย หากไม่ตรงกับความ
ต้องการให้กดปุ่ม ยกเลิก หากตรงตามความต้องการให้ ยืนยันการลบ  
โดยการกดปุ่ม ยืนยัน ดังภาพท่ี ๓๗ 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๗ แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนรายการที่ต้องการลบ 
 
๗.๓.๕ ระบบจะท าการลบรายการที่เลือก และเมื่อด าเนินการส าเร็จ

ระบบแจ้ง ลบข้อมูลส าเร็จ ให้กดปุ่ม OK ดังภาพท่ี ๓๘ 
 
ภ
า
พ
ที่
 

๓๘ แสดงหน้าต่าง แจ้ง ลบข้อมูลส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๒
 ๗.๓.๖ เมื่อลบรูปภาพส าเร็จ ให้ด าเนินการ กดปุ่ม บันทึก  

แล้วจากนั้นให้ กดปุ่มปิด ดังภาพท่ี ๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๙ แสดงหน้าต่างจัดการแกลอรี่ เพ่ือบันทึกและปิดหน้าต่าง 
 
๗.๓.๗  เมื่อลบรูปภาพส าเร็จ รูปภาพจะถูกลบออกจากระบบ  

เหลือเฉพาะรูปท่ีต้องการ ดังภาพท่ี ๔๐ 
ภ
า
พ
ที่
 
๔

๐ แสดงการลบรูปแกลอรี่ส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๓
 ๘. เอกสารแนบ  

๘.๑ การเพิ่มเอกสารแนบ 
๘.๑.๑ กดปุ่มอัพโหลด ดังภาพท่ี ๔๑ 

 
 
 

ภาพที่ ๔๑ แสดงปุ่มอัพโหลด เพื่อเพ่ิมเอกสารแนบ 

๘.๑.๒ ท าการเลือกไฟล์จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
โดยการกดปุ่ม เลือก ดังภาพท่ี ๔๒ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔๒ แสดงหน้าต่างจัดการเอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๔
 ๘.๑.๓ เลือกเอกสารแนบ จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม Open 

ข้อแนะน า ขนาดของเอกสารแนบไม่เกิน ๕ MP  
เอกสารแนบท่ีเป็นรายละเอียด ให้แนบเป็นไฟล์.pdf 
เอกสารแนบท่ีสามารถน าไป แก้ไข เพิ่มเติม ให้แนบเป็นไฟล์.docx หรือ .doc 
เช่น ใบสมัคร , แบบฟอร์ม เป็นต้น ดังภาพท่ี ๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๔๓ แสดงหน้าต่างวิธีการเลือกเอกสารแนบ 

 
๘.๑.๔ ระบบจะท าการอัพโหลดเอกสารแนบ เมื่อด าเนินการเสร็จ ระบบ

จะแจ้ง ด าเนินการส าเร็จ ให้กดปุ่ม OK ดังภาพท่ี ๔๔ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔๔ แสดงหน้าอัพโหลดเอกสารเรียบร้อย 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๕
 ๘.๑.๕ จะได้เอกสารแนบ พร้อมชื่อไฟล์ แนะน าใช้ชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับ

ข่าวประกาศและรายละเอียดในเอกสาร เมื่อเรียบร้อย ให้กดปุ่ม บันทึก  
แล้วกด ปิด เพ่ือปิดหน้าต่างการจัดการเอกสารแนบ ดังภาพท่ี ๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๔๕ แสดงหน้าต่าง จัดการเอกสารแนบ 

 
เมื่อด าเนินการแนบเอกสารแนบเรียบร้อยจะปรากฏดังภาพ 
 
 
 
 

 
๘.๒ การแก้ไขชื่อเอกสารแนบ 

๘.๒.๑ กดปุ่มอัพโหลด ดังภาพท่ี ๔๖ 
 

 

ภาพที่ ๔๖ แสดงปุ่มอัพโหลดเอกสาร 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๖
 ๘.๒.๒ กดปุ่ม แก้ไข ดังภาพท่ี ๔๗ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๔๗ แสดงหน้าต่างแก้ไขเอกสารแนบ 
 

๘.๒.๓ ด าเนินการแก้ไขชื่อเอกสารท่ีถูกต้อง และกดบันทึกดังภาพท่ี ๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่๔๘ แสดงหน้าแก้ไขชื่อเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๗
 ๘.๒.๔ ระบบจะท าการบันทึก เมื่อบันทึกเรียบร้อยจะแจ้ง บันทึกส าเร็จ  

ให้กดปุ่ม OK แล้วกดปุ่มปิด เพ่ือท าการปิดหน้าต่างการจัดการเอกสาร ดังภาพท่ี ๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๔๙ แสดงหน้าบันทึกการแก้ไข 
 

๘.๓ การลบเอกสารแนบ ตัวอย่างต้องการลบไฟล์ .docx ท้ังสอง ไฟล์ออก 
๘.๓.๑ กดปุ่มอัพโหลด ดังภาพท่ี ๕๐ 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๐ แสดงปุ่มอัพโหลด เพื่อลบเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๘
 ๘.๓.๒ กดปุ่ม แก้ไข ดังภาพท่ี ๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๑ แสดงหน้าต่างแก้ไขเอกสารแนบ 
 

๘.๓.๓ เลือกไฟล์/รายการท่ีต้องการลบ โดยการติ๊กเลือกท่ีปุ่ม 
ด้านท้ายรายการ และกดปุ่ม ลบรายการท่ีเลือก ดังภาพท่ี ๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕๒ แสดงหน้าต่างการลบเอกสารแนบ 
 
 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๒๙
 ๘.๓.๔ ก่อนระบบจะท าการลบ ระบบจะแจ้งเตือน คุณต้องการลบ

รายงานท่ีเลือก ให้ตรวจสอบรายการลบให้เรียบร้อย  
หากไม่ตรงกับความต้องการให้กดปุ่ม ยกเลิก 
หากตรงตามความต้องการให้ ยืนยันการลบ และกดปุ่ม ยืนยัน  

ดังภาพท่ี ๕๓ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๓ แสดงหน้าต่างยืนยันการลบเอกสารแนบ 
 

๘.๓.๕ ระบบจะท าการลบรายการที่เลือก และเมื่อด าเนินการส าเร็จ
ระบบแจ้ง ลบข้อมูลส าเร็จ ให้กดปุ่ม OK ดังภาพท่ี ๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๔ แสดงหน้าต่างการลบเอกสารแนบ 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๐
 ๘.๓.๖ เมื่อลบเอกสารแนบ ให้ด าเนินการ กดปุ่ม บันทึก  

แล้วจากนั้นให้ กดปุ่มปิด เพื่อปิดหน้าต่างจัดการเอกสารแนบ ดังภาพท่ี ๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๕ แสดงหน้าต่างบันทึกการลบเอกสาร 
 

๘.๓.๗ เมื่อลบเอกสารแนบส าเร็จ เอกสารแนบจะถูกลบออกจาก
ระบบ เหลอืเฉพาะเอกสารแนบท่ีต้องการ ดังภาพท่ี ๕๖ 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๖ แสดงหน้าต่างการลบเอกสารแนบเรียบร้อย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๑
 ๙. ลิงค์ Youtube 

๙.๑ การเพิ่ม ลิงค์ Youtube ดังภาพท่ี ๕๗ 
 

 

 

 

ภาพที่ ๕๗ แสดงหน้าต่างการเพ่ิม Youtube 

๙.๑.๑ เปิด Youtube ท่ีต้องการ เพื่อเพิ่มลงในข่าวประกาศ  
๑. กดแชร ์
๒. เลือกเมนูฝ่ัง 
๓. Copy link เฉพาะท่ีไฮไลต์ ตามตัวอย่าง 
ดังภาพท่ี ๕๘ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๕๘ ภาพแสดงวิธีการเพ่ิม Youtube 
 
 
 
 

๑ 

๑ 
๒ 

๓ 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๒
 ๙.๑.๒ น าไปวางในช่อง ลิงค์ Youtube ดังภาพท่ี ๕๙ 

 
 

ภาพที่ ๕๙ ภาพแสดงการวาง link Youtube 
 

๑๐. ก าหนดวันเวลาท่ีแสดง-วันเวลาสิ้นสุด การแสดงข่าว 
๑๐.๑ วันเวลาเร่ิมแสดง ข่าวประกาศ 

ด าเนินการคลิกตรงช่องวันท่ี จะปรากฏปฏิทินให้เลือก ให้เลือกวันเวลาท่ี
ต้นเรื่องแจ้ง โดยพิจารณาดังนี้ 

 ๑๐.๑.๑ หากเป็นวันท่ียังไม่ถึงก าหนดแสดงให้ก าหนดวันท่ีต้นเรื่อง
แจ้ง 
 ๑๐.๑.๒ หากเลยวันท่ีต้นเรื่องแจ้ง ให้ก าหนดวันเวลาเป็น ปัจจุบัน 
ดังภาพท่ี ๖๐ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖๐ ภาพแสดงหน้าต่างปฏิทินเพ่ือก าหนดวันที่เริ่มแสดงข่าว 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๓
 ๑๐.๒ วันเวลาสิ้นสุด การแสดงข่าวประกาศ 

ด าเนินการคลิกตรงช่องวันท่ี จะปรากฏปฏิทินให้เลือก ให้เลือกวัน
เวลาเหมือนข้อ ๑๐.๑ หากผ่านการตรวจสอบจากต้นเร่ืองและผู้ท่ี
เกีย่วข้องเรียบร้อย ให้ด าเนินการก าหนดวันเวลาตามท่ีต้นเรื่องแจ้ง  
โดยพิจารณาดังนี้ 
 ๑๐.๒.๑ หากเป็นวันท่ียังไม่ถึงก าหนดแสดงให้ก าหนดวันท่ีต้นเรื่อง
แจ้ง 
 ๑๐.๒.๒ หากเลยวันท่ีต้นเรื่องแจ้ง ให้ก าหนดวันเวลาเป็น ปัจจุบัน 
ดังภาพท่ี ๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖๑ ภาพแสดงหน้าต่างปฏิทินเพ่ือก าหนดวันเวลาสิ้นสุดการแสดงข่าว 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๔
 ๑๑. การบันทึกร่างประกาศ  

๑๑.๑ เมื่อด าเนินการก าหนดรายละเอียดข่าวเรียบร้อย  
ให้ด าเนินการ กดปุ่มบันทึก ดังภาพท่ี ๖๒ 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖๒ แสดงปุ่มบันทึกร่างข่าวประกาศ 
๑๑.๒  ระบบจะท าการบันทึก ร่างข่าวประกาศ  เมื่อระบบด าเนินการเสร็จ 

จะแจ้ง บันทึกส าเร็จ ให้กดปุ่ม OK ดังภาพท่ี ๖๓ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖๓ แสดงหน้าต่างบันทึกส าเร็จ 

๑๑.๓ เมื่อท าการบันทึกเรียบร้อย ให้กลับสู่หน้าหลัก โดยการเลือกเมนู 
ข่าว/กิจกรรม ดังภาพท่ี ๖๔ 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖๔ แสดงเมนู รายการข่าว/กิจกรรม 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๕
 ๑๑.๔ เมื่อกลับสู่หน้า รายงานข่าว/กิจกรรม ปรากฏร่างข่าวประกาศ/

กิจกรรม ดังภาพท่ี ๖๕ 
 

 

 

 

ภาพที่ ๖๕ แสดงหน้าต่าง รายงานข่าว/กิจกรรม 

 

๑๒. การตรวจสอบร่างข่าวประกาศ โดยการกดปุ่ม        ท่ีท้าย
รายการ ข่าวประกาศ ดังภาพท่ี ๖๖ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖๖ แสดงปุ่มดูรายละเอียดรายการข่าว/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๖
 ๑๒.๑ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 

ถ้ามีแก้ไขให้กดปุ่ม แกไ้ขและด าเนินการ 
ถ้าไม่มีแก้ไขให้กดปุ่ม ย้อนกลับ  
ดังภาพท่ี ๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖๗ แสดงหน้าต่าง ข้อมูลข่าว/กิจกรรม 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๗
 ๑๓. การตั้งค่าสถานะ ข่าว/กิจกรรม 

๑๓.๑ สถานะเร่ิมต้นของข่าว/กิจกรรมคือ สถานะ ปิด  
เมื่อต้องการประกาศ ข่าว/กิจกรรม ให้ท าการ คลิก ๑ ครั้งเพ่ือเปลี่ยนสถานะ
เป็น เปิด ดังภาพท่ี ๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖๘ แสดงหน้าต่าง สถานะ ข่าว/กิจกรรม 

๑๓.๒ ระบบจะท าการแจ้งเตือนเพื่อยืนยัน การเปลี่ยนแปลงสถานะของ
รายการ  

หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม ยกเลิก 
หากถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน  

ดังภาพท่ี ๖๙ 
 

 

 

ภาพที่ ๖๙ แสดงหน้าต่าง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะ ข่าว/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๘
 ๑๓.๓ เมื่อท าการยืนยันการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็น เปิด ดังภาพท่ี ๗๐ 

 

ภาพท่ี ๗๐ แสดงหน้าตา่ง รายงานขา่ว/กิจกรรม ที่สถานะเป็น เปิด 

๓. การแก้ไขข่าว/กิจกรรม  
 ๓.๑ ให้เข้าสู่หน้าหลัก เลือกเมนูข่าวหรือกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขข่าว/กิจกรรม แทนผู้ดูแลระบบท่านอ่ืน 
  ๒. แก้ไขข่าว/กิจกรรม ของตัวเอง 
ดังภาพท่ี ๗๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗๑ แสดงหน้าหลัก เพ่ือเปลือกเมนูจัดการข่าว/กิจกรรม 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๓๙
  ๓.๒ เลือกรายการ ข่าวประกาศท่ีต้องการแก้ไข ดังนี้ 

  ๓.๒.๑ เล่ือนหาท่ีละรายการ โดยเลื่อนหน้าแสดงรายการทีละหน้า  
เมนูด้านล่างของหน้าต่าง ดังภาพท่ี ๗๒ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗๒ แสดงหน้า ข่าว/กิจกรรม 

  ๓.๒.๒ ใช้เมนูค้นหา โดยการค้นหาชื่อหัวข้อข่าว ตัวอย่างเช่น ทดสอบ   
ดังภาพท่ี ๗๓ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗๓ แสดงรายการ ข่าว/กิจกรรที่ค้นหา เพื่อแก้ไข 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๔๐
 ๓.๓ เมื่อได้รายการที่ต้องการแก้ไข กดปุ่ม           ที่ท้ายรายการ  

ดังภาพท่ี ๗๔ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗๔ แสดงปุ่มแก้ไข 

 

๓.๔ จะเข้าสู่หน้าจอ จัดการข่าว/กิจกรรม ดังภาพท่ี ๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗๕ แสดงหน้าต่าง จัดการข่าว/กิจกรรม เพื่อด าเนินการแก้ไข 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๔๑
  ๔. การลบข่าว/กิจกรรม (ลบได้เฉพาะข่าวของตนเองเท่านั้น) 

 ๔.๑ ให้เข้าสู่หน้าหลัก เลือกเมนู รายการข่าวหรือกิจกรรม ดังภาพท่ี ๗๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗๖ แสดงเมนูรายการข่าว/กิจกรรม เพ่ือจัดการข่าวหรือกิจกรรม 

 ๔.๒ เลือกรายการท่ีต้องการลบ  
๔.๒.๑ โดยสามารถเลือกทีละรายการดังภาพท่ี ๗๗ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๗๗ แสดงการเลือกทีละรายการ 

  

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๔๒
 ๔.๒.๒ โดยเลือกทีละหลายรายการ ดังภาพท่ี ๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๗๘ แสดงการเลือกทีละหลายรายการ 

๔.๒.๓ โดยการเลือกท้ังหมด ดังภาพท่ี ๗๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๗๙ แสดงการเลือกทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๔๓
 ๔.๓ เลือกตัวจัดการ ลบรายการท่ีเลือก ดังภาพท่ี ๘๐ 

  ตัวอย่างเลือกลบรายการท่ี ๒๙๓ แบบรายการเดียว 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๘๐ แสดงหน้าต่าง ตัวจัดการ ข่าวหรือกิจกรรม 

๔.๔ ระบบแจ้งเตือนรายการท่ีต้องการท าการลบ ดังภาพท่ี ๘๑ 
หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่ม ยกเลิก 

  หากถูกต้องให้กดปุ่ม ยืนยัน  
 

 

 

ภาพที่ ๘๑ แสดงหน้าต่างแจ้งเตือนรายการที่ต้องการลบ 

๔.๕ เมื่อกดปุ่ม ยืนยัน ระบบจะท าการลบรายการ และแจ้งผล ลบข้อมูลส าเร็จ ให้
กดปุ่ม OK เพ่ือด าเนินการต่อ ดังภาพท่ี ๘๒ 
 

 

 

 

ภาพที่ ๘๒ แสดงหน้าต่างแจ้งผล ลบข้อมูลส าเร็จ 

 

 

 

 



 

คู่มือการจัดการข่าวบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบรุี โดยนางสาวอารีย์   โคตะนันท์  

๔๔
 ๔.๖ รายการ ๒๙๓ จะถูกลบออกจากระบบเรียบร้อย ดังภาพท่ี ๘๓ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๘๓ แสดงรายการข่าว/กิจกรรม ที่ลบเรียบร้อย 

 

๕. การออกจากระบบ เลือกเมนูท่ี ชื่อบัญชีผู้ใช้ มุมขวามือของระบบข่าวฯ 
เลือก เมนู ออกจากระบบ ระบบจะท าการแจ้ง คุณต้องการออกจากระบบ?  
ให้กด OK ดังภาพท่ี ๘๔ 

ภาพที่ ๘๔ แสดงหน้าต่างการออกจากระบบข่าวฯ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
 

เบอร์โทรภายใน งานการเจ้าหน้าที่  
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 

 



 
 
 

 
เบอร์ติดต่อผู้บริหาร วิทยาเขตจันทบุรี 

 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ 
ส านักงาน 

โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

1 วิทยาเขตจันทบุร ี 0-3931-0000    - 
2 ผศ.ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย ์ 1010 

1000 
  vasin@buu.ac.th 

vasin10@hotmail.com 
3 ดร.ลญัจกร  สัตยส์งวน 2041, 1025   lanchako@buu.ac.th 

tonlanchakorn@gmail.com 
4 รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ 3510 

3514 
  pimthong@go.buu.ac.th 

 
5 ดร.บลัลังก์  เนื่องแสง 3020   bunlung@buu.ac.th 
6 นางสาวพัชรี  

ปัญญาเลิศศรัทธา 
1109   patcharee@buu.ac.th 

 
 

เบอร์ติดต่อบุคลากร วิทยาเขตจันทบุรี 
งานสารบรรณและธุรการ   
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ 

ส านักงาน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

หน่วยสารบรรณ 
1 นางสาวพัชรี  ปัญญาเลิศศรัทธา 

(ผอ.กองบริหารฯ) 
1109   patcharee@buu.ac.th 

2 นางสาวอ าภา  ชัยเสนา 
(หัวหน้างานธุรการ) 

1117   ampha@go.buu.ac.th 
kung_amp11@hotmail.com 

3 นางสาวกนกวรรณ  ทองนพคุณ 1116   kanokwant@go.buu.ac.th 
4 นางสายสุนยี์  สุทธิพร 0   saysunee@buu.ac.th 
5 นางสาวสาวิตรี  ปิติสา  1100   sawitree-s@go.buu.ac.th 
6 นางสาวปรียาภรณ์  พาทีชอบ 1115   preeyapornp@go.buu.ac.th 

august_jungi@hotmail.com 
หน่วยบริการห้องพัก 

7 นางปุ่น  ปุณขันธ์ 1403   punnakhan@go.buu.ac.th 
8 นางแก่น  เชยวงศ์ 1403   gaen@go.buu.ac.th 

 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ 

ส านักงาน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

1 นางสาวปาริฉัตร  ฉิมพล ี
(หัวหน้างาน กจ.) 

1114  - parichat@buu.ac.th 
parichat@go.buu.ac.th 

2 นางสวรรยา  สีหะวงศ ์ 1111   - sawanyas@go.buu.ac.th 
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งานแผนและทรัพย์สิน  
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล โทรศัพท์ 

ส านักงาน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

หน่วยการเงิน 
1 นางสาวขนิษฐา   พุกสีดา  

(หัวหน้างานการเงิน) 
1214  - khanitthap@buu.ac.th 

pookie85@hotmail.com 
2 นางสาวพวงพร  มณีเกต ุ 1210  - puangpor@go.buu.ac.th 

puangpor@buu.ac.th 
3 นางสาวสุรยี์รัตน์  สุขเจรญิ 1213   - sureeratsu@buu.ac.th 

sureeratsu@go.buu.ac.th 
หน่วยพัสดุ 

1 นางนปภา ตงสกุลวัฒนา 
(หัวหน้างานพัสดุ) 

1209  - thitare@buu.ac.th 
thitare@go.buu.ac.th 

2 นางสาวน้ าผึ้ง  มณเีกต ุ 1211    - nampuem@buu.ac.th 
nampuem@go.buu.ac.th 

3 นางสาวอทิตตยา  จันทรเ์ทพ 1212   - athittaya@buu.ac.th 
athittaya@go.buu.ac.th 

หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
1 นายวิศิษฏ์  ลี้ศิริวัฒนกลุ   1310  - wisit@buu.ac.th 

 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ 

ส านักงาน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

1 นายนิมิต  โหมดศริ ิ
(หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
และยานพาหนะ) 

1411  - nimit@buu.ac.th 

2 นายศราวุธ  หงษ์ทอง 1410   - sarawuth@buu.ac.th 
3 นายตรอง  เชยวงศ์ 1410  - thong@buu.ac.th 
4 นายโพธิ์  เปรมชนม ์ 1410  - pho@buu.ac.th 
5 นายอรรถพล  สุทธิพร 1410   - attapon@buu.ac.th 
6 นายอนุศร  ล้วนเกษม  1410   - anuson@buu.ac.th 

suicideme1@hotmail.com 
7 นายวันมงคล  ขุนจิต 1724  - wanmongkols@buu.ac.th 
8 นายปัญญา  ธาระนารถ  1410   - panyap@buu.ac.th 

หน่วยยานพาหนะ 
1 นายทองอินทร์  พระโพธ์ิ 191  - tongain@buu.ac.th  
2 นายนิพพิชณน์  ทีศรี 191   -  - 
3 นายธนาชัย  สดชุ่ม 191   - thanachait@buu.ac.th 
4 นายวุฒิพงศ์  บาศรี 191   -  wuttipong@buu.ac.th 
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งานบริการวิชาการ 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ 

ส านักงาน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

1 นางสาวนภชนก  ไหมทอง 
(หัวหน้างานวิชาการ) 

1610  - napacha@go.buu.ac.th 
ning.skemo@gmail.com 

2 นางสาวสุนสิารัตน์  สานนท์ 1609  - sunisarat@go.buu.ac.th 
3 นางสาวปรียาภรณ์  ขุนจิต 1611  - preyaporn@go.buu.ac.th 

 
 

งานกิจการนิสิต 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ 

ส านักงาน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

1 นางสาวอรวรรณ  ขุนจิต 
(หัวหน้างานกิจการนิสติ) 

1720    - arawan@go.buu.ac.th 
 

2 นายสุทิน  ไชยฤกษ์ 1709   - sutin-c@go.buu.ac.th 

3 นายจตุพล  สุขล้วน 1726  - chatupon@go.buu.ac.th 
 
 

โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ 

ส านักงาน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 นายวินัย  ปุริเกษม 

(หัวหน้างานคอมพิวเตอร์) 
4113    - winai@buu.ac.th 

call8114152@hotmail.com 
2 นายอภิสิทธ์ิ  โคตะนันท์ 4111   - apisitk@buu.ac.th 
3 นางสาวอารีย์  โคตะนันท์ 4112  - arees@go.buu.ac.th 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
1 นายอดิเรก  นาวารัตน ์

(หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา) 
4150  - adirek@buu.ac.th 

adirek95@hotmail.com 
2 นายนรินทร์  ผดุงตระกลู  4140    - narin@buu.ac.th 

narin998@hotmail.com 
3 นายสาธิต  วงค์แก้ว 4110   - satitw@go.buu.ac.th 
4 นายปตนพรรชญ์  แพทย์ชัยวงษ ์ -  - patanapass@buu.ac.th 

patanapass@go.buu.ac.th 
superbankna@hotmail.com 

5 นายรัตภิูมิ  สีหะวงศ์ 1711  - ruttipoom@go.buu.ac.th 
ฝ่ายห้องสมุด 

1 นางสาวจ ารสั  ศรีลือ 
(หัวหน้างานห้องสมุด) 

4010    - jumrus@go.buu.ac.th 
 

2 นางเกษสุนีย์  จันทวี  4011    - ketsunee@go.buu.ac.th 
nongying_1330@hotmail.com 

3 นายอภิเชษฐ์  ทองสุพรรณ ์ 4009   - apiches@buu.ac.th 
4 นางสาวอมราภรณ์  พิมพ์เวียง 4011   - amaraporn@go.buu.ac.th 
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เบอร์ติดต่ออาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ 

ส านักงาน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

1 ผศ.ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย ์
(คณบดี) และผูร้ักษาการแทน 
รองอธิการบดีฯ 

 1010, 
1000 

  vasin@buu.ac.th 
vasin10@hotmail.com 

2 ดร.วชิราภรณ์   ศรีพุทธ  
(รองคณบดี) 

2055   vajiraporn@buu.ac.th 
vajiraporn@go.buu.ac.th 

3 ดร.ปัทมา  ศรีน้ าเงิน  
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจยั) 

2039   pattama@buu.ac.th 
psrinamngoen@hotmail.com 

4 ผศ.ดร.สุคนทิพย์  เถาว์โมลา 
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกจิการนสิิต) 

2015   sukhontip@buu.ac.th 
suky_2547@yahoo.com 

5 ดร.ธนพล  พุกเส็ง  
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ) 

2031   thanaph@buu.ac.th 
thanaphon134@yahoo.com 

6 นายธัชนันท์  สังวาลย์ 
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกจิการพิเศษ) 

 2053   thutchanan.sa@buu.ac.th 
tltosax_jazz@hotmail.com 

7 ดร.พัชรี  ปรีเปรมโมทย์  
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริหาร) 

2067   patcharee_p@buu.ac.th 
pat_dollayapat@hotmail.com 

8 ดร.อารยา  สุนทรวิภาต   
(ประธานสาขาวิชาการจัดการ 
โลจสิติกส์และการค้าชายแดน) 

2222   araya@buu.ac.th 
calalilly_j@hotmail.com 

9 ผศ.ดร.ยศพล  ผลาผล 
(ประธานสาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร) 

2034   yossapol@buu.ac.th 

10 นางสาวสุทธิรักษ์  สุวรรณเดชา 
(ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ) 

2060   sutthirak@buu.ac.th 
ajarnjeab@hotmail.com 

11 ผศ.ดร.สมบัติ  ฝอยทอง 
(ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

2043   sombut@buu.ac.th 
sombutf@yahoo.com 

12 ดร.ลญัจกร  สัตยส์งวน  
(ผช.อธิการบดี) ผู้รักษาการแทน
ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

2041, 
1025 

  lanchako@buu.ac.th 
tonlanchakorn@gmail.com 

13 ผศ.ดร.ฉลองชัย  ธีวสุทรสกุล -   chalongc@buu.ac.th 
14 นายวรวิทย์  พูลสวสัดิ์  2051   worawit@buu.ac.th 

worawit_poolsawasdi@hotmail.com 
15 ผศ.ดร.กัญลิน  จิรัฐชยุต  2040   kanyalin@buu.ac.th 
16 นางสาวชุติมา  สถิตย์เสถยีร 2061   chutimas@buu.ac.th 

b_beew@yahoo.com 
17 นางสาวธารารตัน์  พวงสุวรรณ   2027   thararat@buu.ac.th 

 
18 ดร.เมธินี  จามกระโทก  3010   matinee@buu.ac.th 
19 นางสาวณัทธีรา  สมารักษ์ 2015   natteera@buu.ac.th 
20 นายไพฑูรย์  ศรีนิล  2043   phaitoon@buu.ac.th 
21 ดร.สริิสดุา  บัวทองเกื้อ 2028  

 
 

 sirisuda@buu.ac.th 
buaja@yahoo.com 
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22 นางกุลวดี  เนื่องแสง 2021   kulwadee@buu.ac.th 
23 ดร.สุพรรณิการ์  สมใจเพ็ง 

 
2029   supunnika@buu.ac.th 

supunnika@yahoo.com 
24 ผศ.ดร.สมุิตร  คณุเจตน์  2032   sumit@buu.ac.th 

skunjet@yahoo.com 
25 นางสาวนิสาชล  เทศศรี (2045) ลาศึกษาต่อ   nisachon@buu.ac.th 

TEDSREE@yahoo.com 

26 ดร.วิจิตรา  โหราเรือง  2045   wijitra@buu.ac.th 
wijitra0349h@hotmail.com 

27 ดร.ภาวดี  ศรีสังข์   
 

2056   pawadees@buu.ac.th 
pawadees@yahoo.com 

28 นางสาวภัทราพร  ทองนิ่ม 
(2046) 

ลาศึกษาต่อ   pattharaporn@buu.ac.th 
chamodced@hotmail.com 

29 นางสาวอุไรวรรณ  บัวตูม  2051   uraiwanu@buu.ac.th 

30 ผศ.ธนนท์รัฐ  นาคทั่ง 2058   tanonratn@buu.ac.th 
zuo17282@yahoo.co.th 

31 ผศ.ดร.มณีรัตน์  คูหาพิทักษ์ธรรม 2039   maneenoi@buu.ac.th 
maneenoi.agbiot@gmail.com 

32 นางสาวธีราพร  ชาญพนา 2061   theerapornc@buu.ac.th 
33 นางสาวชนาภา  ตรีวรรณกุล 2054   chanapha_treejib@hotmail.com 

chanapha.tr@go.buu.ac.th 
34 นางสาวภัญนภัส  พฤกษากิจ  2055   pannapat@buu.ac.th 

pannapat.pat@gmail.com 
35 นายณมณ  ศรหริัญ 2026   sornhirun@gmail.com 

namonn@buu.ac.th 
36 นางปิยาภรณ์  รัตโนภาส 2064   piyaporn.ma@buu.ac.th 
37 นางสาวรัฐดากร  บ ารุงศาสตร ์ 

 
2052   rutdagron@buu.ac.th 

rutdagron.33@hotmail.com 
38 นายศรชัย  อุดมธนาพงศ ์ -   sornchai.ud@buu.ac.th 

u.sornchai@gmail.com 
39 นายจาตรุันต์  แช่มสุ่น 2062   jaturun.ch@buu.ac.th 

jaturun_c@hotmail.com             
40 นายภาณุพงศ์  ศีลสังวรณ ์ 2063   seensangworn@buu.ac.th 

myherakles@hotmail.com 
41 นายศตวรรษ  ไชยสิทธ์ิ 2057   sattawat.ch@buu.ac.th 

chaiyasitmac.buu.ebc@gmail.com 
42 นางสาวลักษมณ  บุญมา 2021   luksamon.bo@buu.ac.th 

b.luksamon@gmail.com 
43 ดร.ภาวณิี  สุทธิวิรยิะ 2034   pavinee.su@buu.ac.th 

suttiviriya.1@gmail.com 
44 นางสาวครสิ  ชาน 2042   chris.ch@go.buu.ac.th 
45 นางสาวชนัญชิดา  ปาณะวงค ์ 2024   chanunchida@go.buu.ac.th 

moo_ont1411@yahoo.com 
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46 นางสาวยุพา  วิสารวุฒิ 2024   yupavi@buu.ac.th 
47 นางสาวเพ็ญนภา  ไกรฉว ี 2024   pennapap@buu.ac.th 
48 นายทัตพล  พุ่มดารา 2032   tatapol@buu.ac.th 
49 นายสิรวิชญ์  มสุิกพงศ์  2041    sirawich@buu.ac.th  
50 นางสาววลัยลักษณ์  ถึงคุณ 6011   walailuk@buu.ac.th 
51 นายอธิคม  ไม้มงคล 6010   atikom@buu.ac.th 

top_atikom@hotmail.com 
 

เบอร์ติดต่อลูกจ้างชาวต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล  โทรศัพท์ 

ส านักงาน  
โทรศัพท์ 
มือถือ  

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

1  Mr. Afonso Lemos    -   ajarnafonso@outlook.com  
2  Mr. Steven John Bodley   -   srijulakhota@yahoo.com  
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เบอร์ติดต่ออาจารย์ พนักงาน  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล  โทรศัพท์  
ส านักงาน  

โทรศัพท์  
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน  e-mail  

1  ดร.บลัลังก์  เนื่องแสง  
(คณบดี)  

3020,3011  0-89400-5625 - bunlung@buu.ac.th  
nuangsaeng_bunlung@yahoo.com 

2 ดร.สราวุธ  ศิริวงศ์   
(รองคณบดฝี่ายบรหิาร) 

3012  - sarawuts@go.buu.ac.th 
 

3 นางเพ็ญจันทร์  ละอองมณ ี
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิชาการ) 

3021   - penchanla@buu.ac.th 
penchan@gmail.com 

4 ผศ.ดร.มลฤดี  สนธิ  
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจยัและประกัน
คุณภาพ) ผูร้ักษาการแทนประธาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 

3018    - molruedee@buu.ac.th 
mamsonthi@gmail.com 

5 ดร.บัญชา  นิลเกิด  
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกจิการนสิิต 
และกิจการพิเศษ) 

3010  - bancha_n@buu.ac.th 
cnilkerd@hotmail.com 

6 ดร.วศิน  ยุวนะเตมีย ์
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ) และ 
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฯ 

1000   - vasin@buu.ac.th  
vasin10@hotmail.com  

7 ผศ.ดร.ชลี  ไพบูลย์กิจกุล 
(ประธานสาขาวิชาเทคโนโลย ี  
ทางทะเล หลักสูตรปริญญาโท)  

3015  - pchalee@buu.ac.th  
pchalee@yahoo.com  
pchalee@gmail.com  

8 ผศ.ดร.รชนิมุข  หิรญัสัจจาเลิศ  
 

3016   - rachanimuk@buu.ac.th  
 

9 ผศ.ดร.เบญ็จมาศ  ไพบูลย์กิจกลุ  3017    - benjamas@buu.ac.th  
ccbenjamas@yahoo.com  
pkbenjamas@gmail.com  

10 ผศ.ดร.มะลิวัลย์  คุตะโค  
 

3016   - mkutako@yahoo.com  
maliwan@buu.ac.th  

11 ดร.ธชณัฐ  ภัทรสถาพรกลุ  3012    - tachanat@go.buu.ac.th  
tachanat@hotmail.com  

12 ดร.วิโรจน์  ละอองมณี  3021   - wirote_lao@buu.ac.th  

13 ดร.ภควรรณ  เศรษฐมงคล  3022   - pakawan-p@buu.ac.th  
pakawan-p@go.buu.ac.th  

14 ว่าท่ีร้อยตรีพสิุทธ์ิ  เทศสวัสดิ ์ 3014   pisuttas@buu.ac.th 
pisuttas@go.buu.ac.th 

15 นางศศิฬา  ฉิมพลี  2024    - sasila@buu.ac.th  
plephetpol@yahoo.com  

16 นายธีระศักดิ์  สโมสร  3013  - teerasak@buu.ac.th  
tk_samosorn@hotmail.com  

17 นางศรีภาพรรณ  ธาระนารถ  3013    - sripapan@buu.ac.th 
sripapan@hotmail.com 

18 นางสาวพิมพ์ปวีน์  เริงเกษตรกจิ 3013    - pimpawee_p@buu.ac.th 
19 นายฉตัรดนัย  ไชยหาญ 3013   chatdanai@buu.ac.th 

chad_surin@hotmail.com 
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เบอร์ติดต่ออาจารย์ พนักงาน  คณะอัญมณี 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ 

ส านักงาน 
โทรศัพท์ 
มือถือ 

โทรศัพท์บ้าน e-mail 

1 รศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ 
(คณบดี) 

3510 
3514 

   - pimthong@go.buu.ac.th 
 

2 ดร.นันทรตัน์  บุนนาค 
(รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
ประกันคณุภาพ) 

3511  - nantharat@go.buu.ac.th 
b_nantharat@yahoo.com 

3 ผศ.วรชัย  รวบรวมเลิศ  
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกจิการนสิิต) 

 -   - worachai@buu.ac.th 
worachai.n@gmail.com 

4 นางสาวดาวรรณ  หมดัหลี  
(ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกจิการพิเศษ
และสื่อสารองค์กร)  
ผู้รักษาการแทนประธาน
สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องประดับ 

3517   - dawan@buu.ac.th 
dawanmadlee@gmail.com 

5 นายอัครเดช  ฐิศุภกร  
(ประธานสาขาวิชาธุรกจิ 
อัญมณีและเครื่องประดับ) 

3511  - akadath@buu.ac.th 
bom_gems@hotmail.com 

6 ดร.อุมาพร  พลายระหาร 
(ประธานสาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ) 

3518  - aumaparn.ph@buu.ac.th 
aumaparn.ph@go.buu.ac.th 

7 ผศ.ดร.สายสมร  นิยมสรวญ 
 

3509  - saisamor@buu.ac.th 
zoxzax@hotmail.com 
sniyomsoan@gmail.com 

8 ผศ.ดร.ณัฐพล  ชมแสง 
 

3513 
 

  - natthaphol@go.buu.ac.th 
 

9 นางสาวปริญญา  ชินดุษฏีกุล  
 

3513  - parinyac@go.buu.ac.th 
parinyachin@gmail.com 

10  ผศ.สภุารยี์  เถาว์วงศ์ษา  
 

3511    - suparee@buu.ac.th 
supareeta@hotmail.com 

11  นายสหรัฐ  ณ น่าน  -    - saharat@buu.ac.th 
saharatbj@hotmail.com 

12  นายอลงกรณ์  ประมวญทรัพย์   -   - alonkon@buu.ac.th 
tey7277@gmail.com 

13  ว่าท่ีร้อยตรรีุ่งโรจน์  ยิ่งสง่า   -   - rungrote@buu.ac.th 
rungroteyingsanga@gmail.com 

14  ดร.สรุเดช  สุเมธาภิวัฒน์ 3509   suradat.su@buu.ac.th 
suradat.su@go.buu.ac.th 

15 นายสยมภู  หาญภักดสีกุล 3516   - sayomphoo.ha@go.buu.ac.th 
16 นายพรพิทักษ์  สุธรรม  3509   - pornpitak@go.buu.ac.th 

p.sutham@hotmail.co.th 
17 นายพรพิทักษ์  สุธรรม  3509   - pornpitak@go.buu.ac.th 

p.sutham@hotmail.co.th 
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เบอร์ติดต่ออาจารย์ พนักงาน  คณะอัญมณี (ต่อ) 
 

พนักงานปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัตกิารวิเคราะห์อัญมณ ี
18 นางสาวหงส์ฤทัย  หอมขจร  

0-85386-8595  
  - hongrutai@buu.ac.th 

hong_beam@hotmail.com 
19 นางทิชากร  จิรอัคคกุล   - tichakorn@buu.ac.th 

ja_tichakorn@hotmail.com 
 
 

 
เบอร์โทรศัพท์ภายในม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   

1. พนักงานรักษาความปลอดภยั อาคาร 100 ปีฯ  1400    
2. พนักงานรักษาความปลอดภยั ประตูหนา้ทางเข้า 1401     
3. พนักงานรักษาความปลอดภยั อาคารเรยีนรวม  1402     
4. พนักงานรักษาความปลอดภยั อาคารที่พักบุคลากร 1403     

    
5. พนักงานรักษาความปลอดภยั หอพักนิสิตหญิง  1404     
6. พนักงานรักษาความปลอดภยั หอพักนิสิตชาย               1405                  
7. พนักงานรักษาความปลอดภยั อาคารเทคโนโลยสีารสนเทศ     1406     
8. พนักงานรักษาความปลอดภยั ประตูหลังคอนโด           1407     
9. ห้องควบคุมเสียง 509 อาคารบริหาร   4140    
10. ห้องพักนิสิตปริญญาโท ช้ัน 5   4317     
11. ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางทะเล   3013                          
12. ห้อง Lab ภาษา (เรียนรวม)   2023         
13. ห้อง Lab อัญมณี (อาคาร 100 ปีฯ)   3512 
 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ม.บูรพา ชลบุรี  กดตัด 80 # xxxx  หรือ 038-102222                                               



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
 

ประวัติของผู้จัดท ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติของผู้จัดท ำ 
ชื่อ-สกุล (ภำษำไทย)  นำงสำวอำรยี์   โคตะนนัท์ 
  (ภำษำอังกฤษ) Miss. AREE KOTANUN 
วัน เดือน ปี เกิด   ๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
อำยุ      ๓๗ ปี 
ต ำแหน่ง    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์
สถำนที่ท ำงำน   ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

กองบริหำรวิทยำเขตจันทบุรี  
     ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ  
ที่อยู่ปัจจุบัน    ๒๗ หมู่ ๑๐ ต ำบลซับมะกรูด อ ำเภอคลอง
หำด  

จังหวัดสระแก้ว ๒๗๒๖๐ 
ประวัติกำรศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๔๗    ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  

วิทยำกำรคอมพวิเตอร์ (วท.บ.)  
มหำวิทยำลยัรำชภัฎร ำไพพรรณ ี

วันเริ่มปฎิบัติงำน   ๑ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปัจจุบัน  ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติกำร 
     สังกัด กองบริหำรวิทยำเขตจันทบุรี  

มหำวิทยำลยับูรพำ 
*************************** 
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