๑

๒
คำนำ
คู่มือปฏิบั ติงำนฉบั บ นี้ จั ดทำขึ้นเพื่อใช้ ประกอบกำรปฏิบัติงำนที่กำหนดไว้ในมำตรฐำนกำหนด
ตำแหน่งและมำตรฐำนงำน โดยใช้แนวทำงของคู่มือกำรปฎิบัติงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เป็นหลักโดยเติมเต็มในส่วนรำยละเอียดของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แบบฟอร์มที่ใช้และเอกสำรที่
เกี่ยวข้อง คู่มือฉบับนี้มีคำอธิบำยกำรปฏิบัติงำน มีเนื้อหำสำระที่สมบูรณ์ และมีรำยละเอียด ครอบคลุมเนื้อหำ
ในแต่ละเรื่อง ในแต่ละงำน โดยจัดทำลักษณะออนไลน์ในเว็ บไซต์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
พะเยำ เขต 2 สำมำรถปรั บ ปรุ งเปลี่ ยนแปลงเมื่ อมี กำรเปลี่ ยนแปลงกำรปฏิบั ติงำน รวบรวมกฎหมำย
พระรำชบัญญัติ กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักกำรปฏิบัติในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ทันสมัยตรงกับสมัย
ปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นบทนำที่กล่ำวถึง ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ วัตถุประสงค์
ขอบข่ำยภำรกิจ ขั้นตอนกำรจัดทำ ประโยชน์ของคู่มือ คำจำกัดควำม ส่วนที่ 2 เป็นขอบข่ำย/ภำรกิจกลุ่ม
งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ส่วนที่ 3 เป็นขั้นตอน/รำยละเอียด
กำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็วและเป็นระบบมำกขึ้น
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนสุดท้ำยที่นำเสนอ กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรจัดทำส่งผลให้ภำระงำนมีควำมครอบคลุม
ถูกต้องและชัดเจนมำกยิ่งขึ้นขอขอบคุณไว้ ณ โอกำสนี้
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2

๓
สารบัญ
หน้ำ
1
2
3
6

ควำมเป็นมำ
งำนส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
กระบวนกำร 1 งำนจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
กระบวนกำร 2 งำนส่งเสริมพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (DLIT)
กระบวนกำร 3 งำนส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
8
กระบวนกำร 4 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
10
กระบวนกำร 5 งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
12
กระบวนกำร 6 พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
14
กระบวนกำร 7 ติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
16
กลุ่มงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
18
กระบวนงำน 1 จัดทำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วยงำน
18
กระบวนงำน 2. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
20
กระบวนกำร 3 ติดตัง้ ดูแล บำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
22
กระบวนกำร 4 ศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์
24
กระบวนกำร 5 ดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำและคุ้มครองควำมปลอดภัยข้อมูล และกำรโต้ตอบผ่ำน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร
26
กระบวนกำร 6 พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
28
กระบวนกำร 7 ให้คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
30
กระบวนกำร 8 ติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม
32
งำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
34
กระบวนกำร 1 กำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสวนเทศ
34
กระบวนกำร 2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
36
กระบวนกำร 3 กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
38
กระบวนกำร 4 ติดตำม ประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
40
กระบวนกำร 5 พัฒนำปรับปรุง และจัดทำเว็บไซต์สำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ 42
กระบวนกำร 6 กำรพัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับระบบ
สำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
44
กระบวนกำร 7 พัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software )
46

๑

คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ตำมประกำศกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อ ง กำรแบ่ ง กลุ่ ม รำชกำรภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 เผยแพร่ในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับประกำศและงำนทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295
ง ลงวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ำยน 2560 ได้ ก ำหนดอ ำนำจหน้ ำ ที่ ก ลุ่ ม ส่ ง เสริ ม กำรศึ ก ษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ไว้ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๑.๑ งำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๑.๒ งำนส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (DLIT)
๑.๓ งำนส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
๑.๔ งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๑.๕ งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๑.๖ งำนพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
๑.๗ งำนติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๒. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๑ จัดทำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของหน่วยงำน
๒.๒ งำนศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
๒.๓ งำนติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒ นำเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
๒.๔ งำนศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์
๒.๕ งำนดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรโต้ตอบ
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร
๒.๖ งำนพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
๒.๗ งำนให้ คำปรึ กษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครือ ข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
๒.๘ งำนติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม
3. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.๑ กำรประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ
3.๒ กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
3.๓ กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ

๒
3.๔ กำรติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3.๕ กำรพัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์สำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ข้อมูลสำรสนเทศ
3.๖ กำรพัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
3.๗ กำรพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนเพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV)
กระบวนการ 1 งานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
2. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรจัดสภำพ
3. เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและนักเรียน
4. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ ลดช่องว่ำงและเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มี
คุณภำพ
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ ออกแบบ พัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ ำ นดำวเที ย มของสถำนศึ ก ษำให้ มี ควำมเสมอภำคทำงกำรศึ ก ษำ ขยำยมิติกำรใช้ป ระโยชน์ ท ำง
กำรศึกษำสู่ โ รงเรี ย นปลำยทำงทั่วประเทศ เพื่อพัฒ นำกำรเรี ยนกำรสอนของโรงเรียน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
โรงเรียนขนำดเล็กที่ขำดแคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลกกำรศึกษำในมิติใหม่ โดยใช้สื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม
คาจากัดความ :
“กำรศึกษำ” หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม
โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรฝึก กำรอบรม กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำง
วิชำกำร กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อม สังคม กำรเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยเรื่อง
กำรศึกษำโดยเฉพำะกำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำรและด้อยโอกำส ได้มีควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำ จึงได้เกิดโครงกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมของไทย ด้วยเงินทุนประเดิมพระรำชทำน
จำนวน 50 ล้ำนบำท ซึ่งได้เริ่มต้นกำรออกอำกำศเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ำอยู่หัวเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 5
ธันวำคม 2538 และขยำยมิติกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรศึกษำสู่โรงเรียนปลำยทำงทั่วประเทศ เพื่อพัฒนำกำร
เรี ย นกำรสอนของโรงเรี ย น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงเรียนขนำดเล็ กที่ขำดแคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่ โ ลก
กำรศึกษำในมิติใหม่ โดยใช้สื่อกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม นับเป็นกำรให้บริกำรโทรทัศน์ทำงกำรศึกษำแก่

๓
นักเรียน นักศึกษำ ประชำชน ที่สนใจให้สำมำรถเข้ำรับชมกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองตำมศักยภำพและตำม
อั ธ ยำศั ย ของโลกไร้ พ รมแดน ปั จ จุ บั น กำรเร่ ง พั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำมตื่นตัวและเข้มข้นมำกขึ้นเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพ นอกจำก
สำนักงำนรองรับมำตรฐำน และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรอง
มำตรฐำนกำรศึกษำหรือมีผลกำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่ งเป็นโรงเรียนขนำดเล็กที่ประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนครู ขำดกำรนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน รวมถึงกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ยังไม่มีประสิทธิภำพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตำมตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่กำหนด
ขณะเดียวกันมีโรงเรียนขนำดเล็กที่จัดกำรศึกษำได้ตำมมำตรฐำนของ สมศ.มีอยู่จำนวนไม่น้อย เช่นเดียวกันที่มี
กำรพัฒนำกำรของคุณภำพกำรศึกษำสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลกำรประเมินภำยนอกรอบแรก ส่งผลให้กำรจัด
กำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำยและได้มำตรฐำนคุณภำพ สมศ. กำรแสวงหำทำงเลือกเพื่อแก้ปัญหำกำรศึกษำของ
โรงเรียนขนำดเล็กที่เป็นผลจำกกำรขำดแคลนครู มีกำรตื่นตัวและให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้สื่อ
ทำงไกลผ่ ำ นดำวเที ย มที่ ด ำเนิ น กำรถ่ ำ ยทอดสดกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ จ ำกโรงเรี ย นวั ง ไกลกั ง วล จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนต้นแบบในกำรสำธิตกำรสอนแบบครูมืออำชีพ และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ปรับให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดผลตำมจุดมุ่งหมำยกำรจัดกำรศึกษำ คือ เด็กดี มีสุข และเก่ง รวมถึงกำรดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญำ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง จั ด หน่ ว ยกำรเรี บ นรู้ แ บบสหบู ร ณำกำร (Interdisplinary) ผ่ ำ นกระบวนกำรเรี ย นรู้ ที่
หลำกหลำย เช่น กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทำงและปลำยทำง กำรเรียนรู้แบบทั้งเป็น
กลุ่มและรำยบุคคล กำรเรียนรู้ที่เน้นควำมสนุกสนำน จูงใจให้นักเรียนสนใจบทเรียน กำรเรียนรู้โดยกำรฝึ ก
ปฏิบัติ และกำรเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและกำรสร้ำงวินัยในตนเอง เป็นต้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัดความสาเร็จ :
๑. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV)
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้ำงเครือข่ำยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม
๕. ดำเนินกำรจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรพัฒนำระบบ
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
6. นิเทศ กำหับ ติดตำม และประเมินผล
7. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
8. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้เกีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกผลกำรใช้งำน
๒. แบบบันทึกนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผล
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. เอกสำร/ตำรำ/แผนปฏิบัติกำรประจำปี
๒. เอกสำรมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) สพฐ. 2560
๓. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕42
กระบวนการ : 2 งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)

๕
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (DLIT) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำ
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ (DLIT) ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (DLIT) ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (DLIT) ของ
สำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
“นวั ต กรรมกำรศึ ก ษำ” (Educational Innovation ) หมำยถึ ง นวั ต กรรมที่ จ ะช่ ว ยให้
กำรศึ ก ษำ และกำรเรี ย นกำรสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพดี ยิ่ ง ขึ้ น ผู้ เ รี ย นสำมำรถเกิ ด กำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำ งรวดเร็ ว มี
ประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม เกิดแรงจูงใจในกำรเรียนด้วยนวัตกรรมกำรศึกษำ และประหยัดเวลำในกำรเรียนได้อีก
ด้วย ในปัจจุบันมีกำรใช้นวัตกรรมกำรศึกษำมำกมำยหลำยอย่ำง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยแล้ว
และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น กำรเรียนกำรสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction)
กำรใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลำยมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet]
เหล่ำนี้ เป็นต้น (วำรสำรออนไลน์ บรรณปัญญำ.htm)
กำรจั ด กำรศึ ก ำทำงไกลผ่ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ (DLIT) คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ มี เ นื้ อ หำและ
เทคโนโลยีสำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำฯ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม กำรสอบที่มีประสิทธิภำพ
และกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงยั่งยืน (http://www.dlit.ac.th)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัดความสาเร็จ :
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดำเนินกำรจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware )
ที่จำเป็นต้องใช้ในกำรพัฒนำสื่อ
๖. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๗. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

๖

แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้เกีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสำร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. เอกสำร/ตำรำ/คู่มือกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๒. พระรำชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทำงปัญญำ
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๗
กระบวนการ 3 งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจั ย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมกำรกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจั ย พัฒนำสื่อนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำ
ขอบเขตของงาน :
สนับสนุน ส่งเสริมกำร ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำของสำนักงำน เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
“นวั ต กรรมทำงกำรศึ ก ษำ” (Educational Innovation) หมำยถึ ง กำรน ำเอำสิ่ ง ใหม่ ซึ่ ง
อำจจะอยู่ในรูปของควำมคิดหรือกำรกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตำมเข้ำมำใช้ในระบบกำรศึกษำ เพื่อมุ่งหวังที่
จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบกำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในกำรเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลำในกำรเรียน เช่น กำรสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กำรใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลำยมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่ำนี้
เป็นต้น
“เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ” (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ เทคโน (วิธีการ) +
โลยี (วิทยำ) หมำยถึง ศำสตร์ ที่ว่ำด้ว ยวิธีก ำรทำงกำรศึ ก ษำ ครอบคลุ มระบบกำรนำวิธี ก ำร มำปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภำพของกำรศึกษำให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำครอบคลุมองค์ประกอบ ๓ ประกำร คือ วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีกำร (boonpan edt01.htm)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดำเนินกำรเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware ) ที่จำเป็นต้องใช้ใน
กำรพัฒนำสื่อ
๖. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๗. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๘
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสำร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

๙
กระบวนการ 4 งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริ กำรกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริกำรกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ ของสถำนศึกษำ
ขอบเขตของงาน :
ให้บริกำร ส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
ศูนย์สื่อ หมำยถึง เป็นสถำนที่ที่ครูอำจำรย์ และผู้เรียนสำมำรถเข้ำใช้บริกำร ศึกษำหำ
ควำมรู้ค้นคว้ำด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นแหล่งควำมรู้ที่มีคุณค่ำยิ่งต่อกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยศูนย์สื่อจะเป็น
ส่วนหนึ่งของห้องสมุด หรือแยกเป็นเอกเทศก็ได้
นวัตกรรม หมำยถึง ควำมคิด กำรปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มำก่อน หรือ
เป็นกำรพัฒนำดัดแปลงมำจำกของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำนวัตกรรมมำใช้จะช่วย
ให้กำรทำงำนนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงกว่ำเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลำและแรงงำนได้ด้วย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินกำร
๕. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๖. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๑๐
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสำร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๑
กระบวนการ 5 งำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริกำรกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทำง
กำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริกำรกำรสื่อ /อุปกรณ์ในกำรจัดพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
จัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ขอบเขตของงาน :
พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
กำรพัฒนำบุคลำกร หมำยถึง หมำยถึง วิธีกำรหรือกระบวนกำร หรือกิจกรรมต่ำงๆ ที่นำมำ
พัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน หรือองค์กรเพื่อเพิ่มพูน ให้บุคลำกรในหน่ว ยงำน หรือในองค์กรเกิดควำมรู้
ควำมสำมำรถ และเกิดทักษะในกำรทำงำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรทำงำนมีเจตคติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้งำนที่ปฏิบัติอยู่บรรลุเป้ำหมำย ทีว่ ำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินกำร
๕. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๖. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๑๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสำร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

๑๓
กระบวนการ 6 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริกำรกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ขอบเขตของงาน :
พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
คาจากัดความ :
กำรจัดกำรเรียนรู้ หมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่ำงค่อนข้ำงถำวร อันเป็น
ผลมำจำกกำรฝึกฝนหรือกำรมีประสบกำรณ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินกำร
๕. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๖. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๑๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสำร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๕
กระบวนการ 7 ติดตามประเมิน ผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ ก ำรกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลกำรใช้ สื่ อ นวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ขอบเขตของงาน :
พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
คาจากัดความ :
กำรจัดกำรเรียนรู้ หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่ำงค่อนข้ำงถำวร อันเป็น
ผลมำจำกกำรฝึกฝนหรือกำรมีประสบกำรณ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดำเนินกำร
๕. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๖. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๑๖
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสำร/สื่อ Software
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๗
2. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนงาน 1 จัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นกรอบกำรดำเนินงำนด้ำ นนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของหน่วยงำน
และสถำนศึกษำ
2. เพื่อให้หน่ว ยงำน สถำนศึกษำสำมำรถนำระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศมำใช้ ในกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน
3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและประเทศ
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ เพื่อ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของกระทรวงศึกษำธิกำรและรองรับไทยแลนด์ 4.0 ตำมนโยบำยของรัฐบำล
คาจากัดความ :
แผนแม่บท หมำยถึง กำรวำงแผนงำนในอนำคต และเป็นแผนงำนหลักที่องค์กรจะดำเนินงำน
เป็นแผนกำรหรือนโยบำยหลักที่ใช้เป็นต้นแบบซึ่งแผนกำรย่อยต่ำง ๆ ที่มี อยู่จะต้องมีควำมสอดคล้องไปใน
ทิศทำงเดียวกันกับแผนแม่บท แผนหลัก กำรจัดทำแผนแม่บทเป็นสิ่งจำเป็นและสำคั ญในกำรดำเนินกำรของ
หน่วยงำนหรือองค์กรปริษัทต่ำง ๆ และจะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อบุคลำกรที่ใช้เห็นควำมสำคัญและสำมำรถ
ใช้งำนได้จริง รวมถึงผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมำณ และคุณภำพ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดกำรสำรสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่กำรนำเข้ำข้อมูล และกำรแสดงผล เทคโนโลยีสำรสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบกำร
ให้บริกำร กำรใช้ และกำรดูแลรักษำข้อมูลด้วย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำแผนแม่บท
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำนตำมแผนแม่บท
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
4. ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน
5. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนเสนอ ผอ.สพป.

๑๘
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทำงำน
คณะทำงำน
ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผน
กำรดำเนินงำน
เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ผ่ำน

ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตำมกำรดำเนินงำน
๒. แบบสอบถำมควำมคิดเห็น
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๑๙
กระบวนงาน 2. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึ กษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมำยถึง กำรนำควำมรู้ทำงธรรมชำติวิทยำและต่อเนื่องมำถึงวิทยำศำสตร์ มำเป็น
วิธีกำรปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกำรทำงำนหรือแก้ปัญหำต่ำง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ควำมรู้นำมธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำรงชีวิตของมนุษย์
ง่ำยและสะดวกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔ ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบสื่ อ สำร
โทรคมนำคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
๖. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนเสนอ ผอ.สพป.

๒๐
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แต่งตั้งคณะทำงำน
คณะทำงำน
ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผน
กำรดำเนินงำน
เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ผ่ำน

ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำร

สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๒๑
กระบวนการ 3 ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม
วัตถุประสงค์ :
๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนำคม
๒. บำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนำคม
๓. พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนำคม
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
โทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
โทรคมนำคม หมำยถึง กำรขยำยขอบเขตของกำรสื่อสำรให้มีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบ
ทั้งหมดของกำรสื่อสำรดั้งเดิม ที่มีกำรดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สำมำรถสื่อสำรได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทร
เลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ กำรสื่อสำรข้อมูล และเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. วำงแผนกำรดำเนินงำนกำรติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบโทรคมนำคม
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบแนวทำงดำเนินกำร
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบโทรคมนำคม
๖. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนเสนอ ผอ.สพป./สพม.

๒๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทำงำน
คณะทำงำน
วำงแผนกำรดำเนินกำร
ไม่ผ่ำน
เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินกำร
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอให้ดำเนินกำร
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๒๓
กระบวนการ 4 ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
วัตถุประสงค์ :
๑. กำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงถูกต้อง
๒. เป็นที่ปรึกษำให้กับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๓. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกำหนดรำยละเอียดคุณลั กษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์ ใน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
คุณลักษณะ หมำยถึง เครื่องหมำยหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นควำมดีหรือลักษณะประจำ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. คณะทำงำนร่วมกำหนดคุณลักษณะ
๓. เสนอ ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบถึงคุณลักษณะ
๕. ร่วมดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๖. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนเสนอ ผอ.สพป./สพม.

๒๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทำงำน

คณะทำงำนร่วมกำหนดคุณลักษณะ

เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ผ่ำน

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบถึงคุณลักษณะ
ร่วมดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
ความเห็นชอบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบกำรกำหนดคุณสมบัติ
๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕0

๒๕
กระบวนการ 5 ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่ อ ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ ระบบระบุ ตั ว ตน
ผู้ใช้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ต
๒. เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบกำรเก็บรักษำข้อมูล
จรำจรทำงคอมพิวเตอร์
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบระบุ
ตัวตนผู้ใช้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบกำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
กำรพิ สู จ น์ ตั ว ตน (Authentication) คื อ ขั้ น ตอนกำรยื น ยั น ควำมถู ก ต้ อ งของหลั ก ฐำน
(Identity) ที่แสดงว่ำเป็นบุคคลที่กล่ำวอ้ำงจริง
"ข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์" หมำยควำมว่ำ ข้อมูลเกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทำง ปลำยทำง เส้นทำง เวลำ วันที่ ปริมำณ ระยะเวลำ ชนิดของ
บริกำร หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผู้ใช้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบกำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๖. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๒๖
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทำงำน

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผน
กำรดำเนินงำน
เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ผ่ำน

ประสำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบ
ดำเนินกำร
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
ความเห็นชอบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๒๗
กระบวนการ 6 พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
๒. เพื่อยกระดับควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำน ICT ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำกฐำนที่สำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
๓. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลำกรด้ำน ICT ได้เล็ งเห็ นควำมส ำคัญด้ำน ICT และ
พัฒนำศักยภำพในด้ำน ICT ให้มีควำมเป็นเลิศทัดเทียมกับนำนำประเทศ
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
กำรพัฒ นำบุ คลำกรด้ ำน ICT หมำยถึง กระบวนกำรที่ มุ่ งจะเปลี่ ยนแปลงวิธี ก ำรท ำงำน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและทัศนคติของบุคลำกรด้ำน ICT ให้เป็นไปทำงที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำแล้วนั้นปฏิบัติงำนได้ผลตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
๕. ดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๖. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๒๘
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทำงำน
ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผน
กำรดำเนินงำน
เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ผ่ำน

ประสำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบ
ดำเนินกำร

สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
ความเห็นชอบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๒๙
กระบวนการ 7 ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้คำปรึกษำ แนะนำ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๒. เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หำเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ ำ ยคอมพิ ว เตอร์ และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๓. เพื่อปรั บ ปรุ งประสิ ทธิภ ำพเครื่องคอมพิว เตอร์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ
ขอบเขตของงาน :
ดำเนิ น กำรเกี่ย วกับ ให้ คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์ ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
ดำเนิ น กำรเกี่ย วกับ ให้ คำปรึกษำ แนะนำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์ ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม คือ กำรช่วยเหลือในเรื่องกำรซ่อมบำรุง และปรับปรุง
ประสิทธิภำพระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคมของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ ให้สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรงำนของบุคลำกร
และสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผู้ใช้บริกำรระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบกำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๖. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนเสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๓๐
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แต่งตั้งคณะทำงำน

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผน
กำรดำเนินงำน
เสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ผ่ำน

ประสำนแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบ
ดำเนินกำร
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
ความเห็นชอบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบคำขอมีบตั รประจำตัวในกำรใช้งำน
๒. แบบบัตรประจำตัวผู้ใช้งำนในระบบ
๓. แบบสรุปผลกำรดำเนินงำน
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๓๑
กระบวนการ 8 ติ ด ตามประเมิน ผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่า ยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๒. เพื่อประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำระบบระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๓. เพื่อรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำและอุปสรรคของกำรพัฒนำ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมำยถึง กำรนำควำมรู้ทำงธรรมชำติวิทยำและต่อเนื่องมำถึงวิทยำศำสตร์ มำเป็น
วิธีกำรปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกำรทำงำนหรือแก้ปัญหำต่ำง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ควำมรู้นำมธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนกำรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำรงชีวิตของมนุษย์
ง่ำยและสะดวกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรประเมิน
๒. ออกแบบกำรติดตำมกำรประเมินผล
๓. เสนอผู้บริหำรเพื่อให้ควำมเห็นชอบ
๔. ดำเนินกำรติดตำม ประเมินผล
๕. รำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง

๓๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ของกำรประเมิน
ออกแบบกำรติดตำม ประเมินผล

เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ

ไม่ผ่ำน

ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผล

สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตำม ประเมินผลระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๒. แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
๔. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. ๒๕๔๐

๓๓
3. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
กระบวนการ 1 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสวนเทศ
วัตถุประสงค์ :
เพื่ อ ประสำนควำมร่ ว มมื อ และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการด าเนิ น การข้ อ มู ล สารสวนเทศของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ ระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลและสำรสนเทศก็คือระบบกำรเก็บและกำรจัดกระทำกับข้อมูลเพื่อให้ ผู้ใช้ได้รับ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ในควำมหมำยนี้ จ ะเห็ น ว่ ำ ทุ ก โรงเรี ย นจ ำเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบข้ อ มู ล และสำรสนเทศเพื่ อ
ประกอบกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสร้ำงเครือข่ำยระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๕. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๖. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๓๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบวำงแผนกำรดำเนินกำร

เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ

ไม่ผ่ำน

ดำเนินกำร
สรุปประเมินผลกำรดำเนินกำร

สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกกำรประสำนควำมร่วมมือ
2. แบบรำยงำนข้อมุลสำรสนเทศ
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
1. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศง 2540
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
3. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๓๕
กระบวนการ 2 ศึกษา วิเ คราะห์ วิจั ย และพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อ การบริ หารและการจั ด
การศึกษา
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมูล สำรสนเทศเพื่อกำรบริ ห ำรของส ำนัก งำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๒. เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ขอบเขตของงาน :
ดำเนิ น กำรเกี่ย วกับ กำรศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมูล สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลและสำรสนเทศก็คือระบบกำรเก็บและกำรจัดกระทำกับข้อมูลเพื่อให้ ผู้ใช้ได้รับ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ในควำมหมำยนี้ จ ะเห็ น ว่ ำ ทุ ก โรงเรี ย นจ ำเป็ น ต้ อ งมี ร ะบบข้ อ มู ล และสำรสนเทศเพื่ อ
ประกอบกำรบริหำรและกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ภำยในโรงเรียน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๕. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๖. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๓๖
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะทำงำน

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบวำงแผนกำรดำเนินกำร

เสนอผู้บริหำรให้ควำมเห็นชอบ

ไม่ผ่ำน

ดำเนินกำร
สรุปประเมินผลกำรดำเนินกำร

นำเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทรำบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกกำรศึกษำวิเครำะห์
๒. แบบคำร้องขอเข้ำถึงระบบข้อมูลสำรสนเทศ
๓. แบบรำยงำนผลกำรศึกษำวิเครำะห์
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๒. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๓๗
กระบวนการ 3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
2. เพื่อนำเสนอและรำยงำนผลกำรดำเนินกำรด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
คาจากัดความ :
ข้อมูล ( Data or raw data) หมำยถึง ข้อเท็จจริงต่ำงๆ (fact) ที่เกิดขึ้น ที่มีอยู่ในโลก ใช้
แทนด้วยตัวเลข ภำษำ หรือสัญลักษณ์ที่ยังไม่มีกำรปรุง แต่งหรือประมวลไดๆ) ถ้ำเห็นนคำว่ำข้อมูลในทำง
คอมพิวเตอร์ จะหมำยถึงข้อเท็จจริงที่มีกำรรวบรวมไว้และมีควำมหมำยในตัวเอง
สำรสนเทศ (Information) หมำยถึ ง กำรน ำเสนอข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ รวบรวมไว้ มำผ่ ำ น
กระบวนกำร (process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจ หรือหมำยถึงข้อมูลที่ได้ถูกกระทำให้มี
ควำมสัมพันธ์ หรือมีควำมหมำยนำไปใช้ประโยชน์ได้
สำรสนเทศมีควำมสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรทุกระดับขององค์กำร ทั้งในกำร
ปฏิบัติงำน และกำรบริกำร ใช้ช่วยในนกำรตัดสินใจ กำรวำงแผน และกำรประเมินผลเปรียบเทียบช่ วยเพิ่ม
ระดับควำมรู้ (Knoeladge) ควำมเข้ำำใจเกี่ยวกับข้อเท็จจริง สำรสนเทศจะมีค่ำหรือควำมหมำยมำกขึ้นเมื่อมี
กำรใช้งำนมำกขึ้นและสำรสนเทศนั้นส่งผลกระทบถถึงกำรตัดสินใจหรือกำรกระทำที่ดำเนินกำร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสำรสนเทศ
๓. เสนอแผนงำนผู้บริหำร
4. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
5. เสนอผู้บริหำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ

๓๘
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสารสนเทศ

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอผู้บริหาร
และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบประมลผลข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
๒. แบบรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำน
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. ๒๕๔๐

๓๙
กระบวนการ 4 ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
๒. เพื่อประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้
๓. เพื่อรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
ขอบเขตของงาน :
ดำเนิ น กำรเกี่ยวกับ กำรติดตำมและประเมินควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำและอุปสรรคของกำร
พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร หมำยถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกำรสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำทั้งในส่วนที่เป็น Back Office และ Front Office
ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ หมำยถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในกำรสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรประเมิน
๒. ออกแบบกำรติดตำมกำรประเมินผล
๓. เสนอผู้บริหำรเพื่อให้ควำมเห็นชอบ
๔. ดำเนินกำรติดตำม ประเมินผล
๕. รำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้บริหำรและผู้เกี่ยวข้อง

๔๐
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย

ออกแบบการติดตามและการประเมินผล

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดาเนินการติดตามและประเมินผล
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ

สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตำม กำรประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้
๒. แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖
๓. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. ๒๕๔๐

๔๑
กระบวนการ 5 พัฒนาปรับปรุง และจัดทาเว็บไซต์สานักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและกิจกรรมของสำนักงำน
๒. เพื่อเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลำกรในสังกัด และ
ผู้สนใจทั่วไป
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลำงในกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร กิจกรรม และเป็นศูนย์กลำงในกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลำกรและ
ผู้สนใจทั่วไป
คาจากัดความ :
เว็บไซต์ หมำยถึง แหล่งที่สำมำรถนำเสนอข้อมูล ข่ำวสำร กิจกรรมในรูปแบบข้อ ควำม
รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว และเสียง ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. กำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ จัดทำและพัฒนำเว็บไซต์ ให้มีกำรนำเสนอ
๓. ติดตำม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจำกผู้เกี่ยวข้อง
๔. พัฒนำตำมผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง
๕. สรุปผลกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนทุกปีงบประมำณ

๔๒

Flow Chart การปฏิบัติงาน :

กาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและัันนาเว็บไตต์
ให้ มีการนาเสนอ
ติดตาม ประเมินผลและรับข้ อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้ อง
ัันนาตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะอย่างต่ อเนื่อง

สรุ ปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกปี งบประมาณ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตำม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจำกผู้เกี่ยวข้อง
๒. แบบรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบปี
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๓

กระบวนการ 6 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบ
สารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ
๓. เพื่อพัฒนำ ปรับปรุงและประยุ กต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศของ สพฐ.
ขอบเขตของงาน :
ดำเนินกำรเกี่ยวกับพัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ สพฐ.
คาจากัดความ :
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ หมำยถึ ง กำรประยุ ก ต์ ค วำมรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ ม ำใช้ ใ นระบบ
สำรสนเทศ ตั้งแต่กระบวนกำรจัดเก็บ ประมวลผล และกำรเผยแพร่สำรสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สำรสนเทศที่มี
ประสิทธิภำพและรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสพฐ.
๕. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๖. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๔๔

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกพัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT
๒. แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำ ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒
– ๒๕๕๖

๔๕

กระบวนการ 7 พัฒนาปรั บปรุ ง และประยุ กต์ใ ช้โ ปรแกรมประยุก ต์( Application Software ) เข้า กั บ
กระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software )
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรของหน่วยงำน
ขอบเขตของงาน :
ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ พั ฒ นำปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ( Application
Software ) เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนเพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและ
กำรให้บริกำร
คาจากัดความ :
โปรแกรมประยุกต์ หมำยถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่นำมำใช้กับงำนด้ำนต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำร
ของผู้ใช้โดยสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ได้โดยตรง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. แต่งตั้งคณะทำงำน
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนกำรดำเนินงำน
๓. เสนอแผนงำน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์( Application Software )
เข้ำกับกระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนเพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
๕. สรุปประเมินผลกำรดำเนินงำน
๖. เสนอผู้อำนวยกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๔๖

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ

เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ไม่ ผ่าน

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
สรุ ปและนาเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบสอบถำม
๒. แบบประเมิน
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของกระทรวง ศึกษำธิกำร พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
หมายเหตุ : คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน
จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงำน
กิจกรรมงำนหรือกำรปฏิบัติ
กำรตัดสินใจ
ทิศทำงหรือกำรเคลื่อนไหวของงำน

๔๗
จุดเชื่อมต่อระหว่ำงหน้ำ (ถ้ำไม่จบภำยใน ๑หน้ำ)

