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คู่มือปฏบิัติงาน 
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 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน

เขตพื้นที่การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม กับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละ

เขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานในส านักงานเขตเป็น 10 กลุ่ม และกลุ่มส่งเสริม

การศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานที่จัดตั้งขึน้ เพื่อให้มี

การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการสื่อสาร 

ตามนโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐ ที่จ ากัดจ านวนอัตราบุคลากร และงบประมาณ และ

สอดคล้องกับภารกิจ และการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตามนโยบาย

ทุกระดับใหม้ีประสิทธิภาพ  

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดท าคู่มอื

ปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ต่อไป 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 

ดังตอ่ไปนี ้  

๑. ศกึษา วเิคราะห ์ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศกึษาทางไกล  

๒. ศกึษา วเิคราะห ์วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด

การศกึษา    

๓. ด าเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศกึษา   

๔. ด าเนินการวเิคราะห ์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร   

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ  

ที่ได้รับมอบหมาย  

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

1. นางธนษิฐา  ศรอีุฬารวัฒน์ ต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพเิศษ  

    ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 

     สารสนเทศและการสื่อสาร 

มีหน้าที่ก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสูงมาก ในด้านงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งานระบบคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

และงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ได้รับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์และความช านาญงานสูงมาก ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมากและ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

 

 

 

องค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ี และบทบาท 
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1.  กลุ่มงานส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

1.1 ศึกษา วเิคราะห ์ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศกึษาทางไกล 

1.2 ศึกษา วเิคราะห ์วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ 

       บริหารและการจัดการศกึษา 

1.3 ด าเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศกึษา 

  1.4 ด าเนินการวิเคราะห ์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

         สารสนเทศและการสื่อสาร 

1.5 สง่เสรมิ สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

2.1 งานการจัดการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

2.2 งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา  

       (DLIT) 

2.3 งานส่งเสริมการศกึษาค้นคว้า วิเคราะห ์วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 

       เทคโนโลยีทางการศกึษา 

2.4 งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 

       ศกึษา 

2.5 งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

       ทางการศกึษา 

2.6 งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผา่นระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร ์

2.7  งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 

ศกึษา 

3.  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

3.1 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

3.2 การศกึษา วิเคราะห ์วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

       และการจัดการศกึษา 

3.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศกึษา 

3.4 การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการ 

       จัดการศกึษา 

3.5 การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ 

       ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
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3.6 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้ 

      สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  

      สถานศกึษา และส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

3.7 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application 

        Software) เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงาน เพื่อน าไปใช้ใน 

        การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบ้ริการ 

3.8 การฝกึอบรมใหค้วามรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและ 

       สถานศกึษาในสังกัด 

3.9 การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการ 

       จัดการศกึษา 

4.  กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ 

       หน่วยงาน 

4.2 งานศกึษา วิเคราะห ์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ 

       คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร  

           โทรคมนาคม 

4.3 งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  

       ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

4.4 งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

           ระบบคอมพิวเตอร ์

4.5 งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล 

           และการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้รับบริการ 

4.6 งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

          คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

4.7 งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  

           ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

4.8 งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ 

           และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

4.9 ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference 

4.10 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2. นายอนุพงษ์ สิงห์รา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด มีหน้าที่รับผดิชอบงาน ดังนี ้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลาง และวางแผน

การจัดเก็บข้อมูลใหเ้ป็นไปตามเวลา และเงื่อนไข 

2. จัดท า และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัด

การศึกษาให้ครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

3. ออกแบบวิธีการน าเสนอในรูปแบบเอกสาร และระบบออนไลน์ 

4. แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

5. งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

6. พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้

สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

7. งานใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   

8. ควบคุม ดูแล การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference 

9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวธมลวรรณ  ทิณพัฒน์  กรณีไม่อยู่ หรืออยู่ 

แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางสาวธมลวรรณ ทณิพัฒน์ ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผดิชอบงาน ดังนี ้ 

1. งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 

2. งานการจัดท าหนังสือราชการ 

3. งานจัดการประชุมภายในกลุ่ม 

4. งานใหบ้ริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง    

4. พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้

สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายอนุพงษ์ สิงห์รา กรณีไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ย คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาและสถานศกึษา  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์   

๒. เพื่อศกึษา วิเคราะห ์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม   

๓. เพื่อศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี

สมัยใหม ่ 

ขอบเขตของงาน :   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยี

สมัยใหมข่องส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  

ค าจ ากัดความ :   

การศึกษาทางไกล (Distance Learning) ความหมาย คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกล

ซึ่งผู้เรียนจะเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศึกษาและ 

สมัครเรียนได้โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาเท่านั้น สาเหตุและปัจจัยส าคัญที่ 

ท าก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบของ “การศึกษาทางไกล หรือการศึกษา 

ไร้พรมแดน”   

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information Technology) คือการน าเอาเทคโนโลยีมาใ ช้ 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ 

หรือสื่อสารระหว่างกันในระบบสารสนเทศนั้นประกอบ ด้วย ๕ ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ บุคลากร 

ขั้นตอนการท างานซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล ปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศมีความส าคัญ

ต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งด้านการติดต่อสื่อสารการเป็นแหล่งข้อมูลความรู้การด าเนิน ธุรกิจ

และอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน    

กระบวนการ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการ 
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การสื่อสาร (communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูลความรู้

ประสบการณ์ ความรู้สึกความคิดเห็นความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็น

การพูด การเขียนสัญลักษณ์ อื่นใด การแสดงหรอืการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผูร้ับสารซึ่งอาจจะ

ใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความ เหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและ 

คู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมีปฏิกิริยา ตอบสนองต่อกัน บริบท

ทางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยใหก้ารสื่อสารสัมฤทธิ์ผล  

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. แต่งตัง้คณะท างาน   

๒. ศกึษาวิเคราะห ์ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่   

๔. ประสานงานกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง   

๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบ

เทคโนโลยีสมัยใหม่   

๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่ทราบ  

 แบบฟอร์มที่ใช ้ : 

 ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์/ระบบอินเตอรเ์น็ต/พืน้ที่จัดเก็บเว็บไซต์ 

 ๒.  แบบแจ้งซ่อม 

 3.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 

1. แผนแม่ บท เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ ส า ร เพื่ อ ก า รศึ ก ษ า ขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔ 

2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖   

3. พระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
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Flow Chart               :            
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  ติดตัง้ ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และ

สถานศกึษา 

วัตถุประสงค์  :   

 ๑.  ติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 

 ๒.  บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 

 ๓.  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม 

ขอบเขตของงาน  :  ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบ

คอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  

ค าจ ากัดความ  : 

  โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึง

รูปแบบทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้

ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:  

 ๑. แตง่ตัง้คณะท างาน 

 ๒. วางแผนการด าเนินงานการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกั บระบบ

คอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม  

 ๓. เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป.อบ.1 

 ๔. แจ้งผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบแนวทางด าเนินการ    

 ๕. ด าเนนิการเกี่ยวกับการตดิตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  

ระบบโทรคมนาคม 

 ๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป.อบ.1 ทราบ 

 

 

กระบวนการ 2 : ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนา 
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Flow Chart               :            

 

แบบฟอร์มที่ใช้  :        

 ๑. แบบบันทึกขอให้ด าเนินการ    

 ๒. แบบบันทึกขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  

 3. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :    

 ๑ . แผนแม่ บท เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เทศและก ารสื่ อ ส า ร เพื่ อ ก า รศึ กษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔   

 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย  (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  ศกึษา วเิคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ

คอมพิวเตอร์ในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา  

วัตถุประสงค์ :   

๑. ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง   

๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา   

๓. การจัดซื้อจัดจา้งเป็นไปอย่างถูกต้อง  

ขอบเขตของงาน :   ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบ Server ในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศกึษา  

ค าจ ากัดความ :   

คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ า  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. แต่งตัง้คณะท างาน   

๒. คณะท างานรว่มกันก าหนดคุณลักษณะ   

๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่   

๔. แจง้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ   

๕. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   

๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่ทราบ  

  

  

  

กระบวนการ 3 : ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียด 
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Flow Chart               :            

 
   แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบก าหนดคุณลักษณะ   

๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคณุสมบัติ  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑. แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔   

๒. แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)   

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :   

ด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัย และการโต้ตอบผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตน

ผูใ้ช้บริการระบบ อินเตอรเ์น็ต   

๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษา

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์  

ขอบเขตของงาน :    

ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ

ระบุตัวตน ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  

ค าจ ากัดความ :   

การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน 

(Identity) ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง   "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า 

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก า เนิด ต้นทาง 

ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรอือื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการ

ติดตอ่สื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นัน้   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. แตง่ตัง้คณะท างาน   

๒. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่   

๔. ประสานงานกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง   

๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับ

ระบบระบุตัวตน ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง

คอมพิวเตอร์ ของส านักงานเขตพื้นที่ การศกึษาและสถานศกึษา  

๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่ทราบ  

กระบวนการ 4 : ระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัย 
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Flow Chart               :            

 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์   

๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์   

๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑. พระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ ายคอมพิวเตอร์และ

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ และสามารถน าความรูท้ี่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้   

๒. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศกึษา ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาการศกึษา   

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความส าคัญด้าน ICT และ

พัฒนาศักยภาพใน ด้าน ICT เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐  

ขอบเขตของงาน : ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศกึษา  

ค าจ ากัดความ :  การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ท างาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้น

เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว นั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. แต่งตัง้คณะท างาน   

๒. ศกึษา วเิคราะห ์วางแผนการด าเนินงาน   

๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่   

๔. แจง้ผูท้ี่เกี่ยวข้องทราบ  ๕. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางดา้นระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

และสถานศกึษา    

๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่ทราบ  

กระบวนการ 5 : พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์   

๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์   

๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑. แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔   

๒. แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)   

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ และ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและ

สถานศกึษา  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา   

๒. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา   

๓. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศกึษาให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  

ขอบเขตของงาน : ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา  

ค าจ ากัดความ : ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือ  

ในเรื่องการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ให้สามารถใช้

เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของบุคลากรและสถานศึกษาได้ อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. แต่งตัง้คณะท างาน   

๒. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่   

๔. ประสานงานกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง   

๕. ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบ เครือขา่ย คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตและสถานศกึษา    

๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่ทราบ  

กระบวนการ 6 : ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวในการใชง้าน   

๒. แบบบัตรประจ าตัวผูใ้ช้งานในระบบ   

๓. แบบสรุปผลการด าเนินงาน  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑ .  แผนแม่ บท เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ ส าร เพื่ อ ก า รศึ กษ าขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔   

๒. แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)   

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศกึษา   

๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ 

สื่อสาร โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา   

๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  

ขอบเขตของงาน :   ด าเนินการเกี่ยวกับการตดิตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและ

อุปสรรคของการพัฒนาระบบ เครือขา่ยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา  

ค าจ ากัดความ :  เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่อง 

มาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหา 

ต่าง ๆ อันก่อใหเ้กิดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรูน้ามธรรมเชน่ ระบบ

หรอืกระบวนการตา่ง ๆ เพื่อใหก้ารด ารงชีวติของมนุษย์ง่ายและสะดวก ยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน   

๒. ออกแบบการตดิตามการประเมินผล   

๓. เสนอผูบ้ริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ   

๔. ด าเนินการติดตาม ประเมินผล   

๕. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผูเ้กี่ยวข้อง     

  

กระบวนการ ๗ : ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ 
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  แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

ของส านักงานเขต พืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา   

๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑.  แผนแม่บท เทคโน โลยี ส ารสน เทศ  และการสื่ อสาร เพื่ อก ารศึกษาขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔   

๒. แผนแมบ่ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)   

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐   

๔. พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การจัดการเรียนรู้ ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาและ สถานศกึษา  

๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษา และสถานศกึษา   

ขอบเขตของงาน :   ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการจัดการเรียนรู้ของ ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  

ค าจ ากัดความ :  ระบบข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง ระบบการเก็บ และการจัดกระท า 

กับข้อมูลเพื่อใหผู้ใ้ช้ได้รับประโยชน์สูงสุด   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. แต่งตัง้คณะท างาน   

๒. ศกึษา วิเคราะห ์ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่   

๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการศกึษา วเิคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ

การจัดการเรียนรูข้องส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา   

๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน   

๖. รายงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่     

  

 

 

 

 

 

 

กระบวนการ ๘ : ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
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แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบบันทึกการศกึษาวิเคราะห์   

๒. แบบค าร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ   

๓. แบบรายงานผลการศกึษาวิเคราะห์  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖   

๒. พระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐    
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างาน  

ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษา และ สพฐ.  

วัตถุประสงค์ :   

เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ

ระบบข้อมูล สารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษา และสพฐ. 

ขอบเขตของงาน :   ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับ

กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

สถานศกึษา และ สพฐ.  

ค าจ ากัดความ :  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ใน

ระบบสารสนเทศ ตั้งแตก่ระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้

ได้สารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ ์ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. แต่งตัง้คณะท างาน   

๒. ศึกษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่   

๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการ

ท างาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

และ สพฐ.    

๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน   

๖. น าเสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

   

  

 

  

  

  

  

กระบวนการ 9 : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT   

๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช ้ICT  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑ .  แผนแม่ บท เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ ส าร เพื่ อ ก า รศึ กษ าขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔   

๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖   



 

  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 

 

  

  

ชื่องาน (กระบวนงาน) :  พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application 

Software) เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การบริหารงานและการให้บริการ  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)   

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการให้บริการของหน่วยงาน  

ขอบเขตของงาน :   ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ โปรแกรมประยุกต์ 

(Application Software)  เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ  

ค าจ ากัดความ :  โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้กับงานด้านต่าง ๆ  

ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. แต่งตัง้คณะท างาน   

๒. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่  

๔. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) 

เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 

และการให้บริการ    

๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน   

๖. เสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาทราบ     

กระบวนการ 10 : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบสอบถาม   

๒. แบบประเมิน  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑ .  แผนแม่ บท เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ ส าร เพื่ อ ก า รศึ กษ าขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔     
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  พัฒนา ปรับปรุง และจัดท าเว็บไซต์ส านักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

และฝกึอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากรในสังกัด และสถานศกึษา  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของส านักงาน   

๒. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดและผูส้นใจ 

ขอบเขตของงาน :   ด าเนินการเกี่ยวกับการศกึษา วิเคราะห ์ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ให้เป็น

ศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของบุคลากรและผูส้นใจทั่วไป  

ค าจ ากัดความ :  เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งที่สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบ

ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผา่นทางอนิเตอร์เน็ต  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์   

๒. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มกีารน าเสนอ   

๓. ติดตาม ประเมนิผลและรับข้อเสนอแนะจากผูเ้กี่ยวข้อง   

๔. พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง    

๕. สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ    

  

แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบติดตาม ประเมินผล และรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง   

๒. แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑. พระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐   

2. พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐     

  

 

 

กระบวนการ 11 : พัฒนา ปรับปรุง และจัดท าเว็บไซต์ 
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ชื่องาน (กระบวนงาน) :  ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และ 

การจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศกึษา  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

ข้อมูลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้   

๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การจัดการเรียนรู้   

๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

เรียนรู้  

ขอบเขตของงาน :   ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและ

อุปสรรคของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรยีนรู้  

ค าจ ากัดความ :  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ

สนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งในส่วนที่ เป็น Back Office และ Front Office  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุน 

การเรียนการสอนในสถานศกึษา  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน   

๒. ออกแบบการตดิตามการประเมินผล   

๓. เสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่เพื่อใหค้วามเห็นชอบ   

๔. ด าเนินการติดตาม ประเมินผล   

๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน   

๖. รายงานผลการประเมินใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา และผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

รับทราบ    

  

  

  

กระบวนการ 12 : ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมลูสารสนเทศ 
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Flow Chart               :             

 
 แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

เรียนรู้   

๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑ .  แผนแม่ บท เทค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ ส าร เพื่ อ ก า รศึ กษ าขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔   

๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๒ -๒๕๕๖   

๓. พระราชบัญญัติวา่ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐   

๔. พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐     
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 ชื่องาน (กระบวนงาน) :  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษาของส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ :   

๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา และสถานศกึษา   

๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษา และสถานศกึษา   

ขอบเขตของงาน :   ด าเนินการเกี่ยวกับการศกึษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศกึษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา  

ค าจ ากัดความ :  นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วย 

ให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้  

อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และ

ประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้ นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง 

ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใชก้ันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่ก าลังเผยแพร ่เชน่ การเรียนการสอน

ที่ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใชแ้ผ่นวดิีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive 

Video) สื่อหลายมติิ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :    

๑. แต่งตัง้คณะท างาน   

๒. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน   

๓. เสนอแผนงานผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   

๔. ประสานงานกับผูท้ี่เกี่ยวข้อง   

๕. ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมอื อุปกรณ์และสื่อ (Software และ Hardware)   

๖. สรุปผลการด าเนินงาน   

๗. เสนอผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาทราบ    

  

  

  

กระบวนการ 13 : พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 แบบฟอร์มที่ใช้ :   

๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์   

๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์เอกสาร สื่อ Software  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :   

๑. เอกสาร/ต ารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา   

๒. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สนิทางปัญญา   

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 


