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คํานํา
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 เพื่อใหการดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความเหมาะสมกับ
ภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ไดจัดใหมีการจัดตั้งกลุมงานในสํานักงาน
เขตเปน 9 กลุมงาน และกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนกลุมงานที่จัดตั้ง
ขึ้น เพื่อใหมีการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร ตาม
นโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐที่จํากัดจํานวนอัตราบุคลากร และงบประมาณ และสอดคลองกับภารกิจและการ
ขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามนโยบายทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใหการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารขึ้น
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๑
คูมือการปฏิบัตงิ าน
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ ง กลุ ม ราชการภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 เผยแพรในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 134 ตอนพิเศษ 295
ง ลงวัน ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2560 ได กํ า หนดอํ า นาจหน า ที่ ก ลุ มสง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไวดังนี้
๑. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑.๑ งานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
๑.๒ งานสงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)
๑.๓ งานสงเสริมการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๑.๔ งานสงเสริมการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๕ งานพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๖ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๑.๗ งานติดตามประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๑ จัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหนวยงาน
๒.๒ งานศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๒.๓ งานติดตั้ง ดูแล บํารุงรัก ษา และพัฒ นาเกี่ย วกับระบบคอมพิว เตอร ระบบเครื อขาย
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๒.๔ งานศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร
๒.๕ งานดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุมครองความปลอดภัยของขอมูลและการโต ตอบ
ขอมูลขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ
๒.๖ งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๒.๗ งานใหคําปรึก ษา แนะนํา แกไขปญ หาเกี่ย วกับ ระบบคอมพิว เตอร ระบบเครือ ข า ย
คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๒.๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
3. งานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.๑ การประสานงานและสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศ
3.๒ การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา
3.๓ การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.๔ การติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

๒
3.๕ การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสํานักงาน เผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลสารสนเทศ
3.๖ การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับ กระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ
ระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.๗ การพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software)
เขากับกระบวนการทํางานของหนวยงานเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ

1. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)
กระบวนการ 1 งานจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
วัตถุประสงค :
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เสริมสรางความเขมแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพ
3. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครูและนักเรียน
4. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา ออกแบบ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทีย มของสถานศึก ษาใหมี ความเสมอภาคทางการศึก ษา ขยายมิติก ารใชประโยชน ท าง
การศึกษาสูโ รงเรีย นปลายทางทั่วประเทศ เพื่อ พัฒ นาการเรีย นการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย างยิ่ง
โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู นักเรียนไดเรียนรูสูโลกการศึกษาในมิติใหม โดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม
คําจํากัดความ :
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง
วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคล
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงหวงใยเรื่อง
การศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและดอยโอกาส ไดมีความเสมอ
ภาคทางการศึกษา จึงไดเกิดโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของไทย ดวยเงินทุนประเดิมพระราชทาน
จํานวน 50 ลานบาท ซึ่งไดเริ่มตนการออกอากาศเฉลิมพระเกียรติพระเจาอยูหัวเปนปฐมฤกษ เมื่อวัน ที่ 5
ธันวาคม 2538 และขยายมิติการใชประโยชนทางการศึกษาสูโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอนของโรงเรีย น โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ข าดแคลนครู นักเรียนไดเรีย นรู สู โ ลก
การศึกษาในมิติใหม โดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม นับเปนการใหบริการโทรทัศนทางการศึกษาแก
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจใหสามารถเขารับชมการเรียนรูและพัฒนาตนเองตามศักยภาพและตาม

๓
อั ธ ยาศั ย ของโลกไร พ รมแดน ป จ จุ บั น การเร ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํา นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตื่นตัวและเขมขนมากขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ นอกจาก
สํานักงานรองรับมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ยังไมไดรับรอง
มาตรฐานการศึกษาหรือมีผลการประเมินไมผานเกณฑ ในจํานวนนี้สวนหนึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ปญหาการขาดแคลนครู ขาดการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการ
พั ฒนาการเรียนการสอน ยังไมมีประสิทธิภาพ และเนนผูเรียนเปนสําคัญตามตัวบงชี้ในมาตรฐานที่กําหนด
ขณะเดียวกันมีโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาไดตามมาตรฐานของ สมศ.มีอยูจํานวนไมนอย เชนเดียวกันที่มี
การพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินภายนอกรอบแรก สงผลใหการจั ด
การศึกษาบรรลุเปาหมายและไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ. การแสวงหาทางเลือกเพื่อแกปญหาการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็กที่เปนผลจากการขาดแคลนครู มีการตื่นตัวและใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาโดยใชสื่อ
ทางไกลผ า นดาวเที ย มที่ ดํ า เนิ น การถ า ยทอดสดการจั ด การเรี ย นรู จ ากโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ ซึ่งเปนเสมือนโรงเรียนตนแบบในการสาธิตการสอนแบบครูมืออาชีพ และการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปรับใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น เพื่อให
เกิดผลตามจุดมุงหมายการจัดการศึกษา คือ เด็กดี มีสุข และเกง รวมถึงการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จั ด หน ว ยการเรีบ นรู แ บบสหบู ร ณาการ (Interdisplinary) ผา นกระบวนการเรีย นรู ที่
หลากหลาย เชน การเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักเรียนทั้งนักเรียนตนทางและปลายทาง การเรียนรูแบบทั้งเปน
กลุมและรายบุคคล การเรียนรูที่เนนความสนุกสนาน จูงใจใหนักเรียนสนใจบทเรียน การเรียนรูโดยการฝ ก
ปฏิบัติ และการเรียนรูโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการสรางวินัยในตนเอง เปนตน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
๑. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV)
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ และสรางเครือขายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม
๕. ดําเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนตองใชในการพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
6. นิเทศ กําหับ ติดตาม และประเมินผล
7. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
8. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินงาน

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้เกียวข้อง
ดําเนินการ
นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกผลการใชงาน
๒. แบบบันทึกนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. เอกสาร/ตํารา/แผนปฏิบัติการประจําป
๒. เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สพฐ. 2560
๓. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕42

๕
กระบวนการ : 2 งานสงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา (DLIT) ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของ
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
“นวั ต กรรมการศึ ก ษา” (Educational Innovation ) หมายถึ ง นวั ต กรรมที่ จ ะช ว ยให
การศึก ษา และการเรีย นการสอนมีป ระสิ ทธิ ภ าพดียิ่ ง ขึ้ น ผูเ รีย นสามารถเกิ ด การเรี ย นรู อ ย า งรวดเร็ ว มี
ประสิทธิผลสูงกวาเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนไดอีก
ดวย ในปจจุบันมีการใชนวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอยาง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใชกันอยางแพรหลายแลว
และประเภทที่กําลังเผยแพร เชน การเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Aids Instruction)
การใช แ ผ น วิ ดี ทั ศ น เ ชิ ง โต ต อบ (Interactive Video) สื่ อ หลายมิ ติ ( Hypermedia ) และอิ น เทอร เ น็ ต
[Internet] เหลานี้ เปนตน (วารสารออนไลน บรรณปญญา.htm)
การจั ด การศึ ก าทางไกลผ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (DLIT) คือ เครื่อ งมื อ ที่ มี เ นื้ อ หาและ
เทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางครบวงจร ตั้งแตการวางแผน การจัดการเรียนรู การจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ
และการพัฒนาวิชาชีพอยางยั่งยืน (http://www.dlit.ac.th)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัดความสําเร็จ :
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
๕. ดําเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณและสื่อ ( Software และ Hardware )
ที่จําเปนตองใชในการพัฒนาสื่อ
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๗. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๖
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินงาน

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้เกียวข้อง
ดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. เอกสาร/ตํารา/คูมือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

๗
กระบวนการ 3 งานสงเสริมการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อสนับสนุน สงเสริมการการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน สงเสริมการการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
สนับสนุน สงเสริมการ ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
“นวัต กรรมทางการศึก ษา” (Educational Innovation) หมายถึ ง การนํา เอาสิ่ง ใหม ซึ่ ง
อาจจะอยูในรูปของความคิดหรือการกระทํา รวมทั้งสิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบการศึกษา เพื่อมุงหวังที่
จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรู
ไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และชวยใหประหยัดเวลาในการเรียน เชน การสอนโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน การใชวีดิทัศนเชิงโตตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอรเน็ต เหลานี้
เปนตน
“เทคโนโลยีทางการศึกษา” (Educational Technology) ตามรูปศัพท เทคโน (วิธีการ) +
โลยี (วิท ยา) หมายถึง ศาสตรที่วา ดวยวิธีการทางการศึก ษา ครอบคลุม ระบบการนําวิธี การ มาปรั บ ปรุง
ประสิทธิภาพของการศึกษาใหสูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองคประกอบ ๓ ประการ คือ วัสดุ
อุปกรณ และวิธีการ (boonpan edt01.htm)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
๕. ดําเนินการเครื่องมือ อุปกรณและสื่อ ( Software และ Hardware ) ที่จําเปนตองใชใน
การพัฒนาสื่อ
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๗. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๘
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินงาน

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดําเนินการ
สรุปประเมินผลการดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

๙
กระบวนการ 4 งานสงเสริมการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ของสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
ใหบริการ สงเสริมสนับสนุน การจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
ศูนยสื่อ หมายถึง เปนสถานที่ที่ครูอาจารย และผูเรียนสามารถเขาใชบริการ ศึกษาหา
ความรูคนควาดวยตนเอง อีกทั้งเปนแหลงความรูที่มีคุณคายิ่งตอกระบวนการเรียนการสอน โดยศูนยสื่อจะเปน
สวนหนึ่งของหองสมุด หรือแยกเปนเอกเทศก็ได
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือ
เปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งขึ้น เมื่อนํานวัตกรรมมาใชจะชวย
ใหการทํางานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ทั้งยังชวย ประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
๔. ดําเนินการ
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๖. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๑๐
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินงาน

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดําเนินการ
สรุปประเมินผลการดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๑
กระบวนการ 5 งานพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง
การศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการสื่อ/อุปกรณในการจัดพัฒนาบุคลากรดานการ
จัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
พัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่นํามา
พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน หรือองคกรเพื่อเพิ่มพูนใหบุคลากรในหนว ยงาน หรือ ในองคกรเกิดความรู
ความสามารถ และเกิด ทัก ษะในการทํา งานมีความกาวหนาในอาชีพการทํางานมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหงานที่ปฏิบัติอยูบรรลุเปาหมาย ที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
๔. ดําเนินการ
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๖. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๑๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินงาน

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้ทเกี
ี ยวข้ อง
ดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๓
กระบวนการ 6 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
วัตถุประสงค :
เพื่อสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คําจํากัดความ :
การจัดการเรียนรู หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอยางคอนขางถาวร อันเปน
ผลมาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
๔. ดําเนินการ
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๖. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๑๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินงาน

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้ทเกี
ี ยวข้ อง
ดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๕
กระบวนการ 7 ติดตามประเมิน ผลการใชสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
วัตถุประสงค :
เพื่ อ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม และให บ ริ ก ารการติ ด ตามประเมิ น ผลการใชสื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
คําจํากัดความ :
การจัดการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอยางคอนขางถาวร อันเปน
ผลมาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
๔. ดําเนินการ
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๖. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๑๖
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินงาน

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้ทเกี
ี ยวข้ อง
ดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๗
2. กลุมงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนงาน 1 จัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชเปนกรอบการดําเนินงานดานนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน
และสถานศึกษา
2. เพื่อใหหนวยงาน สถานศึกษาสามารถนําระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ แผนแม บ ทด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
กระทรวงศึกษาธิการและประเทศ
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของหนวยงานและสถานศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการและรองรับไทยแลนด 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล
คําจํากัดความ :
แผนแมบท หมายถึง การวางแผนงานในอนาคต และเปนแผนงานหลักที่องคกรจะดําเนินงาน
เปนแผนการหรือนโยบายหลักที่ใชเปนตนแบบซึ่งแผนการยอยตาง ๆ ที่มี อยูจะตองมีความสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนแมบท แผนหลัก การจัดทําแผนแมบทเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการดําเนินการของ
หนวยงานหรือองคกรปริษัทตาง ๆ และจะบรรลุวัตถุประสงคก็ตอเมื่อบุคลากรที่ใชเห็นความสําคัญและสามารถ
ใชงานไดจริง รวมถึงผลลัพธทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
ตั้งแตการนํา เขา ขอ มูล และการแสดงผล เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดระบบการ
ใหบริการ การใช และการดูแลรักษาขอมูลดวย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําแผนแมบท
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงานตามแผนแมบท
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
4. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
5. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป.

๑๘
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แตงตั้งคณะทํางาน
คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผน
การดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ไมผาน

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน

สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบติดตามการดําเนินงาน
๒. แบบสอบถามความคิดเห็น
เอกสาร/หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๑๙
กระบวนงาน 2. ศึ ก ษา วิ เ คราะห ออกแบบ วางแผนและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูทางธรรมชาติวิทยาและตอเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร มาเปน
วิธีการปฏิบัติและประยุกตใชเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ อันกอใหเกิดวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องจักร แมกระทั่งองคความรูนามธรรมเชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการดํารงชีวิตของมนุษย
งายและสะดวกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔ ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
๕. ดํา เนิ นการเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร ระบบเครือ ข า ยคอมพิ ว เตอร ระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป.

๒๐
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แตงตั้งคณะทํางาน
คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผน
การดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ไมผาน

ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ
๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ/แบบแจงซอมออนไลน
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ
เอกสาร/หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๒๑
กระบวนการ 3 ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
วัตถุประสงค :
๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม
๒. บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม
๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบ
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารใหมีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบ
ทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงใหสามารถสื่อสารไดระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทร
เลข โทรทัศน โทรศัพท การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. วางแผนการดําเนินงานการติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
ระบบโทรคมนาคม
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจงผูที่เกี่ยวของทราบแนวทางดําเนินการ
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร
ระบบโทรคมนาคม
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.

๒๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แตงตั้งคณะทํางาน
คณะทํางาน
วางแผนการดําเนินการ
ไมผาน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
แจงผูที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใหดําเนินการ
๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ/แบบแจงซอมออนไลน
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๒๓
กระบวนการ 4 ศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร
วัตถุประสงค :
๑. กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง
๒. เปนที่ปรึกษาใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. การจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางถูกตอง
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ใหเห็นความดีหรือลักษณะประจํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. คณะทํางานรวมกําหนดคุณลักษณะ
๓. เสนอ ผอ.สพป./สพม.
๔. แจงผูที่เกี่ยวของทราบถึงคุณลักษณะ
๕. รวมดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.

๒๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แตงตั้งคณะทํางาน

คณะทํางานรวมกําหนดคุณลักษณะ

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ไมผาน

แจงผูที่เกี่ยวของทราบถึงคุณลักษณะ
รวมดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบการกําหนดคุณสมบัติ
๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕0

๒๕
กระบวนการ 5 ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยขอมูล และการโตตอบผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ
วัตถุประสงค :
๑. เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห ออกแบบ วางแผนและดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบระบุ ตั ว ตน
ผูใชบริการระบบอินเตอรเน็ต
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาขอมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ
ตัวตนผูใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
การพิ สู จ น ตั ว ตน (Authentication) คื อ ขั้ น ตอนการยื น ยั น ความถู ก ต อ งของหลั ก ฐาน
(Identity) ที่แสดงวาเปนบุคคลที่กลาวอางจริง
"ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร" หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ
บริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผูที่เกี่ยวของ
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผูใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๒๖
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แตงตั้งคณะทํางาน

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผน
การดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ไมผาน

ประสานแจงผูเกี่ยวของใหทราบ
ดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ
๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ/แบบแจงซอมออนไลน
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๒๗
กระบวนการ 6 พัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรู
ที่ไดมาใชในการจัดการเรียนรู
๒. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรดาน ICT ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษา
๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดา น ICT ไดเล็ง เห็นความสําคัญ ดา น ICT และ
พัฒนาศักยภาพในดาน ICT ใหมีความเปนเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางดาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
การพัฒ นาบุ คลากรด า น ICT หมายถึง กระบวนการที่ มุง จะเปลี่ ยนแปลงวิธีก ารทํ า งาน
ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรดาน ICT ใหเปนไปทางที่ดีขึ้นเพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจงผูที่เกี่ยวของทราบ
๕. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางดาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๒๘
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แตงตั้งคณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผน
การดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ไมผาน

ประสานแจงผูเกี่ยวของใหทราบ
ดําเนินการ

สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ
๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ/แบบแจงซอมออนไลน
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๒๙
กระบวนการ 7 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร ระบบเครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิว เตอรข องสํานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาและ
สถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
ขอบเขตของงาน :
ดําเนิน การเกี่ย วกับ ใหคํา ปรึกษา แนะนํา แกไขปญ หาเกี่ยวกับ ระบบคอมพิว เตอร ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
ดํา เนินการเกี่ย วกับ ให คํา ปรึก ษา แนะนํา แกไขปญ หาเกี่ย วกับ ระบบคอมพิว เตอร ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การชวยเหลือในเรื่องการซอมบํารุง และปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของบุคลากร
และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจงผูที่เกี่ยวของทราบ
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผูใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๓๐
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แตงตั้งคณะทํางาน

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผน
การดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ไมผาน

ประสานแจงผูเกี่ยวของใหทราบ
ดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบคําขอมีบัตรประจําตัวในการใชงาน
๒. แบบบัตรประจําตัวผูใชงานในระบบ
๓. แบบสรุปผลการดําเนินงาน
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๓๑
กระบวนการ 8 ติดตามประเมิน ผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครื อขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อทราบความกาวหนา ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูทางธรรมชาติวิทยาและตอเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร มาเป น
วิธีการปฏิบัติและประยุกตใชเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ อันกอใหเกิดวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องจักร แมกระทั่งองคความรูนามธรรมเชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการดํารงชีวิตของมนุษย
งายและสะดวกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมิน
๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล
๓. เสนอผูบริหารเพือ่ ใหความเห็นชอบ
๔. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล
๕. รายงานผลการประเมินใหผูบริหารและผูเกี่ยวของ

๓๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของการประเมิน
ออกแบบการติดตาม ประเมินผล

เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ

ไมผาน

ดําเนินการติดตามและประเมินผล

สรุ ปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

๓๓
3. งานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
กระบวนการ 1 การประสานงานและสรางเครือขายขอมูลสารสวนเทศ
วัตถุประสงค :
เพื่ อ ประสานความร ว มมื อ และสร า งเครื อ ข า ยการดํ า เนิ น การข อ มู ล สารสวนเทศของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
ระบบขอมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทํากับขอมูลเพื่อให ผูใชไดรับ
ประโยชน สู ง สุ ด ในความหมายนี้ จ ะเห็ น ว า ทุ ก โรงเรี ย นจํ า เป น ต อ งมี ร ะบบข อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ
ประกอบการบริหารและการดําเนินงานดานตาง ๆ ภายในโรงเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ และสรางเครือขายระบบข อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๖. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๓๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบวางแผนการดําเนินการ

เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ

ไมผาน

ดําเนินการ
สรุปประเมินผลการดําเนินการ

สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกการประสานความรวมมือ
2. แบบรายงานขอมุลสารสนเทศ
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศง 2540
2. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
3. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๓๕
กระบวนการ 2 ศึกษา วิเ คราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอ มูล สารสนเทศเพื่อ การบริห ารและการจัด
การศึกษา
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อ ศึก ษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริห ารของสํา นักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
ขอบเขตของงาน :
ดําเนิน การเกี่ย วกับ การศึก ษา วิเคราะห ระบบขอ มูล สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
คําจํากัดความ :
ระบบขอมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทํากับขอมูลเพื่อให ผูใชไดรับ
ประโยชน สู ง สุ ด ในความหมายนี้ จ ะเห็ น ว า ทุ ก โรงเรี ย นจํ า เป น ต อ งมี ร ะบบข อ มู ล และสารสนเทศเพื่ อ
ประกอบการบริหารและการดําเนินงานดานตาง ๆ ภายในโรงเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๖. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๓๖
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบวางแผนการดําเนินการ

เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ

ไมผาน

ดําเนินการ
สรุปประเมินผลการดําเนินการ

นําเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห
๒. แบบคํารองขอเขาถึงระบบขอมูลสารสนเทศ
๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๒. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐

๓๗
กระบวนการ 3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู
2. เพื่อนําเสนอและรายงานผลการดําเนินการดานขอมูลสารสนเทศ
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู
คําจํากัดความ :
ขอมูล ( Data or raw data) หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ (fact) ที่เกิดขึ้น ที่มีอยูในโลก ใช
แทนดวยตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณที่ยังไมมีการปรุงแตงหรือประมวลไดๆ) ถาเห็นนคําวาขอมูลในทาง
คอมพิวเตอร จะหมายถึงขอเท็จจริงที่มีการรวบรวมไวและมีความหมายในตัวเอง
สารสนเทศ (Information) หมายถึ ง การนํ า เสนอข อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมไว มาผ า น
กระบวนการ (process) เพื่อใหไดผลลัพธที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ หรือหมายถึงขอมูลที่ไดถูกกระทําใหมี
ความสัมพันธ หรือมีความหมายนําไปใชประโยชนได
สารสนเทศมีความสําคัญและเปนประโยชนตอการจัดการทุกระดับขององคการ ทั้งในการ
ปฏิบัติงาน และการบริการ ใชชวยในนการตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผลเปรียบเทียบชว ยเพิ่ม
ระดับความรู (Knoeladge) ความเขาาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง สารสนเทศจะมีคาหรือความหมายมากขึ้นเมื่อมี
การใชงานมากขึ้นและสารสนเทศนั้นสงผลกระทบถถึงการตัดสินใจหรือการกระทําที่ดําเนินการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ระบบขอมูลสารสนเทศ
๓. เสนอแผนงานผูบริหาร
4. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
5. เสนอผูบริหารและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ

๓๘
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตังคณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ระบบขอมูลสารสนเทศ

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

สรุปประเมินผลการดําเนินการ

นําเสนอผูบริหาร
และเผยแพรขอมูลสารสนเทศ

แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบประมลผลขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู
๒. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

๓๙
กระบวนการ 4 ติดตาม ประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อทราบความกาวหนา ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู
ขอบเขตของงาน :
ดําเนิน การเกี่ยวกับ การติดตามและประเมินความกา วหนา ปญ หาและอุป สรรคของการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู
คําจํากัดความ :
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการสนับสนุน
การบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งในสวนที่เปน Back Office และ Front Office
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกสที่ใชในการสนับสนุน
การเรียนการสอนในสถานศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมิน
๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล
๓. เสนอผูบริหารเพื่อใหความเห็นชอบ
๔. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล
๕. รายงานผลการประเมินใหผูบริหารและผูเกี่ยวของ

๔๐
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กําหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ออกแบบการติดตามและการประเมินผล

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดําเนินการติดตามและประเมินผล
สรุปประเมินผลการดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู
๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

๔๑
กระบวนการ 5 พัฒนาปรับปรุง และจัดทําเว็บไซตสํานักงาน เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสํานักงาน
๒. เพื่อเปนศูนยการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรในสังกัด และ
ผูสนใจทั่วไป
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบและจัดทําเว็บไซตใหเปนศูนยกลางในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรม และเปนศูนยกลางในการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรและ
ผูสนใจทั่วไป
คําจํากัดความ :
เว็บไซต หมายถึง แหลงที่สามารถนํา เสนอขอ มูลขาวสาร กิจ กรรมในรูป แบบขอ ความ
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผานทางอินเตอรเน็ต
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดทําและพัฒนาเว็บไซต ใหมีการนําเสนอ
๓. ติดตาม ประเมินผลและรับขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ
๔. พัฒนาตามผลการประเมินและขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง
๕. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานทุกปงบประมาณ

๔๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

กําหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทําและพัฒนาเว็บไซต์
ให้ มีการนําเสนอ
ติดตาม ประเมินผลและรับข้ อเสนอแนะจากผู้เกียวข้อง
พัฒนาตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะอย่างต่ อเนือง

สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการ
ดําเนินงานทุกปี งบประมาณ

แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับขอเสนอแนะจากผูเกี่ยวของ
๒. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๓
กระบวนการ 6 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับระบบ
สารสนเทศของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ
ระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ
ระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ
ระบบขอมูลสารสนเทศของ สพฐ.
ขอบเขตของงาน :
ดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานให
สอดคลองกับระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.
คําจํากัดความ :
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หมายถึ ง การประยุ ก ต ค วามรู ท างวิ ท ยาศาสตร ม าใช ใ นระบบ
สารสนเทศ ตั้งแตกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศ เพื่อชวยใหไดสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วทันตอเหตุการณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน
ใหสอดคลองกับระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสพฐ.
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๖. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๔๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินการ

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดําเนินการ
สรุปประเมินผลการดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT
๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖

๔๕
กระบวนการ 7 พัฒนาปรับปรุงและประยุก ต ใ ชโปรแกรมประยุกต (Application Software ) เข า กั บ
กระบวนการทํางานของหนวยงานเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ
วัตถุประสงค :
๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software )
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการของหนวยงาน
ขอบเขตของงาน :
ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต ใ ช โ ปรแกรมประยุ ก ต ( Application
Software ) เขากับกระบวนการทํางานของหนวยงานเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การใหบริการ
คําจํากัดความ :
โปรแกรมประยุกต หมายถึง เปนซอฟตแวรที่นํามาใชกับงานดานตาง ๆ ตามความตองการ
ของผูใชโดยสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยตรง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แตงตั้งคณะทํางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต(Application Software )
เขากับกระบวนการทํางานของหนวยงานเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน
๖. เสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

๔๖
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตังคณะกรรมการ/คณะทํางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินการ

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดําเนินการ
สรุปประเมินผลการดําเนินการ
สรุปและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอรมที่ใช :
๑. แบบสอบถาม
๒. แบบประเมิน
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
หมายเหตุ : คําอธิบายสัญลักษณผังขั้นตอน
จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
การตัดสินใจ
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน
จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน ๑หนา)

