งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
แนวปฏิบัติการขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
กรณี ครู และบุคลากรภายใน
1. ผูข้ อข้อมูล กรอกแบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ส่งงาน
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
(โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องสานักงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหรือดาว
โหลดผ่านเว็บไซต์โรงเรียน หรือรับได้ที่กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน)
2. หัวหน้างาน รับทราบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ดาเนินการ
3. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นัดหมายเวลาผู้ขอข้อมูล
4. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดาเนินการให้ข้อมูลตามคาขอ โดยให้
ข้อมูลในรูปแบบขอดูอย่างเดียว ขอไฟล์ภาพ หรือขอไฟล์วิดีโอ
5. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกผลการขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดลงในแบบฟอร์ม
6. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สรุปรายงานการขอดูข้อมูลกล้องวงจร
ปิด ประจาภาคเรียน เสนอหัวหน้างาน
หมายเหตุ
1. เหตุการณ์ดังกล่าว ต้องอยู่ในบริเวณที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. เหตุการณ์ดังกล่าว อยู่ในช่วงเวลาที่ยังคงมีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบ คือ ระยะเวลา 5 วัน
3. หากไม่มีผลต่อรูปคดี หรือการโจรกรรมต่างๆ หรือเกิดความเสียหายต่อทางสถาบันฯ จะ
ขอสงวนสิทธิ์ในการขอดูภาพ

งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
แนวปฏิบัติการขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
กรณี บุคคลภายนอก
1. ผู้ขอข้อมูล กรอกแบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เสนอหัวหน้ากลุ่ม
งานบริหารงานทั่วไป แล้วนาส่งงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
(โดยสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่ห้องสานักงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายหรือดาว
โหลดผ่านเว็บไซต์โรงเรียน หรือรับได้ที่กลุ่มสาระ/กลุ่มงาน)
2. หัวหน้างาน รับทราบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ดาเนินการ
3. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นัดหมายเวลาผู้ขอข้อมูล
4. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดาเนินการให้ข้อมูลตามคาขอ โดยให้
ข้อมูลในรูปแบบขอดูอย่างเดียว ขอไฟล์ภาพ หรือขอไฟล์วิดีโอ
5. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกผลการขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดลงในแบบฟอร์ม
6. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สรุปรายงานการขอดูข้อมูลกล้องวงจร
ปิด ประจาภาคเรียน เสนอหัวหน้างาน
หมายเหตุ
1. เหตุการณ์ดังกล่าว ต้องอยู่ในบริเวณที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. เหตุการณ์ดังกล่าว อยู่ในช่วงเวลาที่ยังคงมีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบ คือระยะเวลา 5 วัน
3. หากไม่มีผลต่อรูปคดี หรือการโจรกรรมต่างๆ หรือเกิดความเสียหายต่อทางสถาบันฯ จะ
ขอสงวนสิทธิ์ในการขอดูภาพ

งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
แนวปฏิบัติการขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
กรณี นักเรียน
1. นักเรียน กรอกแบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ฉบับนักเรียน
2. นักเรียน นาแบบฟอร์มเสนอฝ่ายกิจการนักเรียนรับรองข้อมูลว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความ
จริงทุกประการ
3. นักเรียน นาแบบฟอร์มที่ได้รับการรับรอง ส่งงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
4. หัวหน้างาน รับทราบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ดาเนินการ
5. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นัดหมายเวลากับนักเรียน
6. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดาเนินการให้ข้อมูลตามคาขอ
7. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บันทึกผลการขอดูข้อมูลกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดลงในแบบฟอร์ม
8. เจ้าหน้าที่ประจาฝ่ายงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สรุปรายงานการขอดูข้อมูลกล้องวงจร
ปิด ประจาภาคเรียน เสนอหัวหน้างาน
หมายเหตุ
1. เหตุการณ์ที่นักเรียนสามารถขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้คือ ทรัพย์สินมีมูลค่าสูญหาย
เช่น เงิน โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น
2. เหตุการณ์ดังกล่าว ต้องอยู่ในบริเวณที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3. เหตุการณ์ดังกล่าว อยู่ในช่วงเวลาที่ยังคงมีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบ คือ ระยะเวลา 5 วัน
4. หากไม่มีผลต่อรูปคดี หรือการโจรกรรมต่างๆ หรือเกิดความเสียหายต่อทางสถาบันฯ จะ
ขอสงวนสิทธิ์ในการขอดูภาพ

ครู บุคลากรภายในโรงเรียน

แบบฟอร์มแจ้งความจานง ขอดูหรือขอข้อมูล จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
วันที่...............................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................ตาแหน่ง..................................................สังกัดกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน
.......................................................................................................มีความประสงค์ขอดูหรือขอข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เหตุผล เนื่องจาก....................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
สถานที่เกิดเหตุ...................................................................................................................................................................ระหว่าง
วันที่...............................................เวลา.....................น. ถึงวันที่.............................................เวลา....................น. (โดยประมาณ)
ข้าพเจ้า............................................................................มีความประสงค์ที่จะ
 ดูอย่างเดียว  ขอไฟล์ภาพ จานวน...................ไฟล์  ขอไฟล์วีดีโอ จานวน....................ไฟล์
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอ
(.................................................................)
ความคิดเห็น....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(..................................................................)
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบบันทึกผลการดูภาพวีดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
วันที่ ........................................... เวลา.............................. น.
ผู้ร่วมดูข้อมูลได้แก่
1....................................................................................................2................................................................................................
โดยให้ข้อมูลเป็น  ดูภาพวีดีโออย่างเดียว  ดูภาพวีดีโอและบันทึกเป็นภาพนิง่  ดูภาพและบันทึกเป็นไฟล์วดิ ีโอ
ลงชื่อ...........................................................ผู้ดูแลระบบ
(นายนิธิศ เจียมสกุล)

ผู้ร่วมดูภาพจากกล้อง
ลงชื่อ 1. ......................................................................
2. ......................................................................

หมายเหตุ
1. เหตุการณ์ดังกล่าว ต้องอยู่ในบริเวณที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังคงมีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบ
3. หากไม่มีผลต่อรูปคดี หรือการโจรกรรมต่างๆ หรือเกิดความเสียหายต่อทางสถาบันฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการขอดูภาพ
งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นักเรียน

แบบฟอร์มแจ้งความจานง ขอดูหรือขอข้อมูล จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
วันที่..............................................................
ข้าพเจ้า................................................................นักเรียนชั้น......................มีความประสงค์ขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เหตุผล เนื่องจาก..................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
สถานที่เกิดเหตุ..............................................................................................................................................................................
ระหว่าง วันที่......................................เวลา....................น. ถึงวันที่.......................................เวลา....................น. (โดยประมาณ)
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอ
(..................................................................)

คารับรองจากงานกิจการนักเรียน
ข้าพเจ้า..................................................................ตาแหน่ง.............................ขอรับรองว่าข้อมู ลดังกล่าวจาก
นักเรียนเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ........................................................................
(..................................................................)
ความคิดเห็น....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................
(..................................................................)
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบบันทึกผลการดูภาพวีดีโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
วันที่ ........................................... เวลา.............................. น.
ผู้ร่วมดูข้อมูลได้แก่ 1..................................................................................2..............................................................................
โดยให้ข้อมูลดูภาพวีดีโออย่างเดียว
ลงชื่อ...........................................................ผู้ดูแลระบบ
(นายนิธิศ เจียมสกุล)

ผู้ร่วมดูภาพจากกล้อง
ลงชื่อ 1. .....................................................................
2. .....................................................................

หมายเหตุ
1. เหตุการณ์ที่นักเรียนสามารถขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ได้ คือ ทรัพย์สินมีมลู ค่าสูญหาย เช่น เงิน โทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป
คอมพิวเตอร์พกพา เป็นต้น
2. เหตุการณ์ดังกล่าว ต้องอยู่ในบริเวณที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
3. เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังคงมีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบ
4. หากไม่มผี ลต่อรูปคดี หรือการโจรกรรมต่างๆ หรือเกิดความเสียหายต่อทางสถาบันฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการขอดูภาพ
งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บุคคลภายนอกโรงเรียน

แบบฟอร์มแจ้งความจานง ขอดูหรือขอข้อมูล จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
วันที่...............................................................
ข้าพเจ้า............................................................ที่อยู.่ ........................................................................................................
..............................................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................
มีความประสงค์ขอดูหรือขอข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา เหตุผล เนื่องจาก...................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
สถานที่เกิดเหตุ...................................................................................................................................................................ระหว่าง
วันที่...............................................เวลา.....................น. ถึงวันที่.............................................เวลา....................น. (โดยประมาณ)
ข้าพเจ้า............................................................................มีความประสงค์ที่จะ
 ดูอย่างเดียว  ขอไฟล์ภาพ จานวน...................ไฟล์  ขอไฟล์วีดีโอ จานวน....................ไฟล์
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอ
(.................................................................)
ความคิดเห็น
.....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(นายสมชาย รัตนะ)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบบันทึกผลการดูภาพวีดีโอจากล้องโทรทัศน์วงจรปิด
วันที่ ........................................... เวลา.............................. น.
ผู้ร่วมดูข้อมูลได้แก่
1....................................................................................................2................................................................................................
โดยให้ข้อมูลเป็น  ดูภาพวีดีโออย่างเดียว  ดูภาพวีดีโอและบันทึกเป็นภาพนิง่  ดูภาพและบันทึกเป็นไฟล์วดิ ีโอ
ลงชื่อ...........................................................ผู้ดูแลระบบ
(นายนิธิศ เจียมสกุล)

ผู้ร่วมดูภาพจากกล้อง
ลงชื่อ 1. ......................................................................
2. ......................................................................

หมายเหตุ
1. เหตุการณ์ดังกล่าว ต้องอยู่ในบริเวณที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
2. เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังคงมีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบ
3. หากไม่มีผลต่อรูปคดี หรือการโจรกรรมต่างๆ หรือเกิดความเสียหายต่อทางสถาบันฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการขอดูภาพ
งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กลุ่มงานบริหารทั่วไป

