มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ใหมีการแบงเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต และ
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเปน 8 กลุม และออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเปน 7 กลุม ประกอบกับคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดออกประกาศ
กําหนดใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปน 9 กลุม และเพื่อใหการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มี การพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เพื่อ
ยกระดับ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ จึงได
รวบรวมมาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ขึ้น
สําหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ฉบับนี้มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับการดําเนินการและสงเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา งานระบบคอมพิวเตอรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งไดจากการวิเคราะห บทบาท อํานาจ หนาที่ ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเปนภาระงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และขอขอบคุณคณะทํางานที่ดําเนินการ รวบรวมจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทาง ไว ณ โอกาสนี้
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕

รายชื่อคณะผูจัดทําและรวบรวม
ที่ปรึกษา
นายธวัช แซฮ่ํา

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕ ประธานที่ปรึกษา
ปฏิบัติราชการที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
นายชูเกียรติ บุญรอด รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ รองที่ปรึกษา
นางวัฒนา โคตรมี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ที่ปรึกษา
นายปราโมทย เจริญสลุง ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
จังหวัดสิงหบุรี
ที่ปรึกษา
นายธรรมวิทย ธรรมพิธี
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
จังหวัดลพบุรี
ที่ปรึกษา
นายวินัย ปานแดง
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
จังหวัดอางทอง
ที่ปรึกษา
นางเฉิดฉัน จันทรงาม
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา
จังหวัดชัยนาท
ที่ปรึกษา
คณะทํางาน/ผูรวบรวม กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบดวย
นายชูเกียรติ บุญรอด
รอง ผอ.สพม.๕
ประธานคณะทํางาน
นายศรัณยฤทธิ์ กลอมปญญา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ รองประธาน
คณะทํางาน
นางสาวกิตญดา ศิริมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ
คณะทํางาน
นายเอกรินทร ศุภนคร
ลูกจางชั่วคราว (เจาหนาที่คอมพิวเตอร)
คณะทํางาน

๑

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
และดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๒

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการ
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิ น การเกี่ ยวกับ ระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม
๓. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์
มาเป็ น วิธีการปฏิบั ติและประยุ กต์ ใช้เพื่ อช่ว ยในการทางานหรือ แก้ปั ญหาต่ าง ๆ อันก่อให้ เกิด วั ส ดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้
การดารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.

Flow Chart การปฏิบัติงาน :

๓

แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อ การศึก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(ตามตารางแนวนอน)

๔

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสือ่ สาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.
๒.

๓.

๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
๒. เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๓. เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานในการจัดตั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
วางแผนการดาเนินการ

สพฐ. ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
และดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับสพป./สพม.
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

-เสนอเลขาธิการ สพฐ. พิจารณาเห็นชอบ
-เสนอ ผอ.สพป./สพม. อนุมัติดาเนินการ
ตามแผน

เสนอแผนงานการดาเนินการต่อ เลขาธิการ กพฐ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และนาแผนดังกล่าว เสนอต่อ ผอ.สพป./สพม. เพื่ออนุมตั ิ
แผนการดาเนินงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กพร.สพฐ.
สพป./สพม.
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่ง
คณะทางาน/
สพป./สพม.

หมายเหตุ

๕

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนทีร่ ะบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป./สพม.

๖.

สรุปผลการดาเนินการ

คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล จาก สพฐ. ดาเนินการกากับ
ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการดาเนินการ เสนอต่อ เลขาธิการ กพฐ.
และผอ.สพป./สพม.

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่/
คณะทางาน
สพป./สพม.
เจ้าหน้าที่/
คณะทางาน
สพป./สพม.
คณะกรรมการ
กากับติดตามฯ
สพฐ.

หมายเหตุ

๖

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน
ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม .
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๗

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๒. ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๒. บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึง
รูปแบบทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่ง
รวมถึง วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. วางแผนการดาเนินงานการติ ดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒ นาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางดาเนินการ
๕. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.

๘

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทางาน
วางแผนการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอให้ดาเนินการ
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(ตามเอกสารแนวนอน)

๙

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๒. บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน เพื่อดาเนินการติดตัง้ ดูแล
บารุงรักษา และพัฒนาเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม

สพป./สพม.

๒.

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ
จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใน สพป/สพม.
วางแผนการดาเนินการ

วางแผนการดาเนินการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม

๓.

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม. เพื่ออนุมัติดาเนินการตามแผนงาน

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
ผอ.
สพป./สพม.

หมายเหตุ

๑๐

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนทีร่ ะบุไว้

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป./สพม.

๖.

สรุปผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม.

เจ้าหน้าที่/
คณะทางาน
สพป./สพม.
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

หมายเหตุ

๑๑

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๑๒

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๓. ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียด

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทางานร่วมกาหนดคุณลักษณะ
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ
ร่วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.

๑๓

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทางานร่วมกาหนดคุณลักษณะ
ไม่ผ่าน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ
ร่วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบการกาหนดคุณสมบัติ
๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึ กษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕0

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(ตามตารางแนวนอน)

๑๔

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๒.

๓.

๑. กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ
จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใน สพป/สพม.
กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานเพื่อกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

สพป./สพม.

คณะกรรมการ/คณะทางาน ร่วมกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

เสนอคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
ต่อ ผอ.สพป./สพม.

เสนอคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ต่อ ผอ.สพป./สพม. เพื่ออนุมตั ิ

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
ผอ.
สพป./สพม.

หมายเหตุ

๑๕

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนทีร่ ะบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ร่วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖.

สรุปผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม.

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รูปแบบเป็นไป
ตามที่
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
กาหนด
มีเอกสารอ้างอิง
ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๑๖

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครอง
ความปลอดภัยข้อมูลและการโต้ตอบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๑๗

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๔. ระบบรักษาและความรุม้ ครองความปลอดภัยข้อมูล

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตน
ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับ
ระบบระบุ ตั ว ตนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และระบบระบบการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน
(Identity) ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง
"ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา
ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับ
ระบบระบุ ตั ว ตนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และระบบระบบการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๑๘

๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน
ไม่ผ่าน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(ตามตารางแนวนอน)

๑๙

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล
และการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
๓. เพื่อปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน

สพป./สพม.

๒.

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ
จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใน สพป/สพม.
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนฯ

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบุ
ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

๓.

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.

เสนอแผนงาน ต่อ ผอ.สพป./สพม. เพื่ออนุมัติ

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
ผอ.
สพป./สพม.

หมายเหตุ

๒๐

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนทีร่ ะบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป./สพม.

๖.

สรุปผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม.

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รูปแบบเป็นไป
ตามที่
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
กาหนด
มีเอกสารอ้างอิง
ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๒๑

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๒๒

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๕. พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า น ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๒. เพื่ อ ยกระดั บ ความสามารถของบุ ค ลากรด้ า น ICT ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความสาคัญด้าน ICT
และพัฒนาศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ

ขอบเขตของงาน :
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า น ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๒๓

๕. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.
ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์

ไม่ผ่าน

๒๔

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึ กษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๒๕

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๒.

๓.

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มคี วามรู้ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๒. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความสาคัญด้าน ICT และพัฒนาศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
สพป./สพม.
จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใน สพป/สพม.
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนฯ
คณะทางานร่วมศึกษา ออกแบบและจัดทาหลักสูตรแผนงาน
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.
เสนอแผนงาน ต่อ ผอ.สพป./สพม. เพื่ออนุมัติ
ผอ.
สพป./สพม.

๒๖

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกีย่ วข้องในการดาเนินงานตามแผนที่ระบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป./สพม.

๖.

สรุปผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม.

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รูปแบบเป็นไป
ตามที่
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
กาหนด
มีเอกสารอ้างอิง
ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๒๗

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน
ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เครือข่ายพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๒๘

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๖. ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
และสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ น การเกี่ย วกับ ให้ คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์
ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

คาจากัดความ :
ดาเนิ น การเกี่ย วกับ ให้ คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิว เตอร์
ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมบารุง
และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคมของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้ ส ามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการงานของบุคลากรและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

๒๙

๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับ
ระบบระบุ ตั ว ตนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และระบบระบบการเก็ บ รั ก ษาข้ อมู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอ ผอ.สพป./สพม.
ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ดาเนินการ
สรุปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบคาขอมีบัตรประจาตัวในการใช้งาน
๒. แบบบัตรประจาตัวผู้ใช้งานในระบบ
๓. แบบสรุปผลการดาเนินงาน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

๓๐

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๓๑

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๒.

๑. เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
สพป./สพม.
จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใน สพป/สพม.
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนฯ
คณะทางานร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทาแผนงาน
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ

หมายเหตุ

๓๒

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๓.

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.

เสนอแผนงาน ต่อ ผอ.สพป./สพม. เพื่ออนุมัติ

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกีย่ วข้องในการดาเนินงานตามแผนที่ระบุไว้

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป./สพม.

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

๖.

สรุปผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม.

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
- รูปแบบเป็นไป
ตามที่
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
กาหนด
-มีเอกสารอ้างอิง
ถูกต้อง

-มีการตรวจสอบ
มาตรฐานงานทุก
กระบวนการ

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.
สพป./สพม.

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๓๓

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน
ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๓๔

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๗. ติดตาม ประเมินผล
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมิน ผลระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบเครื อข่ายคอมพิว เตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
๒. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ การพั ฒ นาระบบระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มา
เป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การ
ดารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน
๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล
๓. เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ

๓๕

๔. ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
๕. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการประเมิน
ออกแบบการติดตาม ประเมินผล
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ดาเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

๓๖

๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๓๗

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ติดตามประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อให้คาปรึกษา แนะนา เกีย่ วกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ลาดับที่
๑.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการติดตามและประเมินผลการดาเนินการ

สพป./สพม.

๒.

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การติดตามและประเมินผล
ออกแบบการติดตาม ประเมินผล

ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบแนวทางการติดตามและการประเมินผลการ
ดาเนินการ

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

เสนอรูปแบบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ ต่อ ผอ.สพป./
สพม. เพื่อให้ความเห็นชอบนาไปดาเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการต่อไป

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
ผอ.
สพป./สพม.

- รูปแบบเป็นไป
ตามที่
คณะกรรมการ/
กาหนด
-มีเอกสารอ้างอิง
ถูกต้อง

หมายเหตุ

๓๘

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

ดาเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการดาเนินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามรูปแบบ
ที่ได้รับการเห็นชอบ

๕.

รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

สรุปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม.

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

-มีการตรวจสอบ
มาตรฐานงานทุก
กระบวนการ

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๓๙

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๔๐

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๘. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทากับข้อมูลเพื่อให้ ผู้ใช้
ได้รับประโยชน์สูงสุด ในความหมายนี้จะเห็นว่าทุกโรงเรียนจาเป็นต้องมีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการบริหารและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

๔๑

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์
๒. แบบคาร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ
๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๔๒

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับที่

๑. มีการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. มีการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑.

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

เสนอแผนงานศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๔๓

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๔.

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ

๕.

สรุปประเมินผล

รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

สรุปประเมินผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
รายงานเสนอผู้บริหารให้รับทราบ
เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๔๔

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับ
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๔๕

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๙. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน ให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้อง
กับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้อง
กับระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้อง
กับระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

คาจากัดความ :
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบ
สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการ
ทางาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสพฐ.
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

๔๖

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT
๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๔๗

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.
๒.

๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับ
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเพื่อพัฒนา ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบเพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับ
และปรับปรุง การประยุกต์ใช้ ICT
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

๔.

ดาเนินการ

เสนอแผนงานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการ
ทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.
ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา สพฐ.

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๔๘

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๕.

สรุปประเมินผล

๖.

การรายงานผล

รายละเอียดงาน
สรุปประเมินผลการพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการ
ทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.
รายงานผลการดาเนินงาน ต่อผอ.สพป./สพม.

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๔๙

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
(Application Software) เข้ากับกระบวนการทางานของ
หน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานและการให้บริการ

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๕๐

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑๐. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์( Application Software ) เข้ากับ
กระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software )
๒. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์( Application
Software ) เข้ า กั บ กระบวนการท างานของหน่ ว ยงานเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงานและการให้บริการ

คาจากัดความ :
โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่นามาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้โดยสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ด าเนิ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมประยุ ก ต์ ( Application
Software ) เข้ า กั บ กระบวนการท างานของหน่ ว ยงานเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงานและการให้บริการ
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

๕๑

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบสอบถาม
๒. แบบประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๕๒

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application
Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับที่

๑. มีการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
๒. การบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

๑.

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

แต่งตั้งกรรมการ/คณะทางานเพื่อพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรม
ประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทางานของ
หน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
ให้บริการ
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
(Application Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อ
นาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง การประยุกต์ใช้ ICT

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

เสนอแผนงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
(Application Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อ
นาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

๔.

ดาเนินการ

ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application
Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๕๓

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๕.

สรุปประเมินผล

๖.

การรายงานผล

รายละเอียดงาน
สรุปผลการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application
Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
รายงานผลการดาเนินงาน ต่อผอ.สพป./สพม.

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๕๔

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

พัฒนา ปรับปรุง จัดทาเว็บไซต์สานักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด
และสถานศึกษา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๕๕

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑๑. พัฒนา ปรับปรุง และจัดทาเว็บไซต์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุง และจัดทาเว็บไซต์สานักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้
ความรู้ แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสานักงาน
๒. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และ
ผู้สนใจทั่วไป

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทาเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป

คาจากัดความ :
เว็ บ ไซต์ หมายถึ ง แหล่ ง ที่ ส ามารถน าเสนอข้ อ มู ล ข่ า วสาร กิ จ กรรมในรู ป แบบ
ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีการนาเสนอ
ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานทุกปีงบประมาณ

๕๖

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์
ให้ มีการนาเสนอ
ติดตาม ประเมินผลและรับข้ อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้ อง
พัฒนาตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะอย่างต่ อเนื่อง

สรุ ปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกปี งบประมาณ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
๒. แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๕๗

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนา ปรับปรุงและจัดทาเว็บไซต์สานักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรุ้แก่บุคลากรในสังกัด
และสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับที่
๑.

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมุลข่าวสารและกิจกรรมของสานักงาน
๒. เพีอ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดและผูส้ นใจทั่วไป
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

สพป./สพม.

๓.

ติดตามประเมินผลและรับข้อเสนอแนะ
จากผู้เกี่ยวข้อง

ติดตาม ประเมินผล และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่รับบริการ และผู้ที่
เกี่ยวข้อง

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

๔.

พัฒนา ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่
ได้รับฟัง

ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เสถียรภาพยิ่งขึ้น

๒.

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบจัดทาพัฒนา ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เว็บไซต์ให้มีการนาเสนอ

ระยะ
เวลา

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๕๘

ลาดับที่
๕.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
สรุปประเมินผล

รายละเอียดงาน
สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาทุก
ปีงบประมาณ

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๕๙

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๖๐

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑๒. ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของ
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งในส่วนที่เป็น Back Office และ Front Office
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ใ นการ
สนับสนุนการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน
ออกแบบการติดตามการประเมินผล
เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

๖๑

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมาย

ออกแบบการติดตามและการประเมินผล
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการติดตามและประเมินผล
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๖๒

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.
๒.

๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๒. เพี่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพงาน
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวิธีการ
ออกแบบวิธีการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

เสนอแบบติดตามและประเมินผลให้ ผอ.สพป/สพม. ให้ความเห็นชอบก่อน
นามาดาเนินการ

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

๔.

ดาเนินการติดตามและประเมินผล

นาแบบติดตามและประเมินผลที่ ผอ.สพป/สพม. เห็นชอบ มาดาเนินการ
ติดตามและประเมินผล

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๖๓

ลาดับที่
๕.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
สรุปประเมินผล

รายละเอียดงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๖๔

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๖๕

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑๓. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้
การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียน
ได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่าง
แพร่ ห ลายแล้ ว และประเภทที่ ก าลั ง เผยแพร่ เช่ น การเรี ย นการสอนที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน
(Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ
( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.

แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

๖๖

๕. ดาเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware )
ที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาสื่อ
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๗. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้เกีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
และรายงานผล

แบบฟอร์มที่ใช้ :

๖๗

๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. เอกสาร/ตารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๖๘

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพฐ.
ชื่องาน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับที่

๑. เพื่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพี่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

๑.

แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ

สพป./สพม.

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา
ให้บริการ เจ้าหน้าที่และผู้เกีย่ วข้อง

ออกแบบวิธีการแนะนา การให้บริการเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ

๔.

ดาเนินการ

ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๕.

สรุปและรายงานผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินการ

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

หมายเหตุ

๖๙

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๗๐

คู่มือการปฏิบัติ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑๔. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อนวัตกรรม
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
สนับสนุน ส่งเสริมการ ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนาเอาสิ่งใหม่
ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทา รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อ
มุ่งหวังที่จ ะเปลี่ ย นแปลงสิ่ งที่มีอยู่ เดิมให้ ระบบการจัดการศึกษามีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น ทาให้ ผู้ เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน
เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ
(Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต เหล่านี้เป็นต้น
“เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา” (Educational Technology) ตามรู ป ศั พ ท์ เทคโน
(วิธีการ) + โลยี (วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนาวิธีการ
มาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ ๓
ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ (boonpan edt01.htm)

๗๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware ) ที่จาเป็นต้อง
ใช้ในการพัฒนาสื่อ
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๗. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ

รายงานผล

๗๒

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๗๓

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับที่
๑.

๑. เพื่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพี่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ
สพป./สพม.

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา
ให้บริการ เจ้าหน้าที่และผู้เกีย่ วข้อง

ออกแบบวิธีการแนะนา การให้บริการเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ

๔.

ดาเนินการ

ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๕.

สรุปและรายงานผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินการ

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๗๔

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๗๕

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑๕. การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ศูนย์สื่อ หมายถึง เป็นสถานที่ที่ครูอาจารย์ และผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการ ศึกษาหา
ความรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยศูนย์สื่อ
จะเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด หรือแยกเป็นเอกเทศก็ได้
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มา
ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนา
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

๗๖

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
รายงานผล

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

๗๗

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๗๘

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับที่
๑.

๑. เพื่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพี่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ
สพป./สพม.

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา
ให้บริการ เจ้าหน้าที่และผู้เกีย่ วข้อง

ออกแบบวิธีการแนะนา การให้บริการเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ

๔.

ดาเนินการ

ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๕.

สรุปและรายงานผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินการเสนอ ผู้เกีย่ วข้อง

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๗๙

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๘๐

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑๖. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการจั ด ท าสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่ อ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ ก ารการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการจั ด ท าสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการจั ด ท าสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ
ที่นามาพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน หรือองค์กรเพื่อเพิ่มพูน ให้บุคลากรในหน่วยงาน หรือในองค์กร
เกิดความรู้ความสามารถ และเกิดทักษะในการทางานมีความก้าวหน้าในอาชีพการทางานมีเจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบัติอยู่บรรลุเป้าหมาย ทีว่ างไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน

๘๑

แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๘๒

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทาง
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับที่
๑.

๑. เพื่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพี่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา
ให้บริการ เจ้าหน้าที่และผู้เกีย่ วข้อง

ออกแบบวิธีการแนะนา การให้บริการเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ

๔.

ดาเนินการ

ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

๕.

สรุปและรายงานผลการดาเนินการ

สรุปผลการดาเนินการเสนอ ผู้เกีย่ วข้อง

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๘๓

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๘๔

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑๗. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS

คาจากัดความ :
การจั ด การเรี ย นรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลอย่ า งค่ อ นข้ า ง
ถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

๘๕

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๘๖

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรูผ้ ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน
ลาดับที่
๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาและสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ
ธ.ค.
สพป./สพม.
๒๕๕๓
(ทั้ง ๗ เขต)
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา วิเคราะห์รูปแบบความเหมาะสมทีเ่ ป็นไปได้และสามารถนามาบูรณาการได้
ธ.ค.
คณะ
ให้บริการ เจ้าหน้าที่และผู้เกีย่ วข้อง
๒๕๕๓
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ
ม.ค.
เจ้าหน้าที่
๒๕๕๔
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ก.พ. –
เจ้าหน้าที่
ส.ค.
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๕๔
สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
สรุปผลการดาเนินการเสนอ ผู้เกีย่ วข้อง
ก.ย.
เจ้าหน้าที่
๒๕๕๔
ผู้รับผิดชอบ

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

หมายเหตุ

๘๗

ประเภทเอกสาร
ชื่อเอกสาร

:
:

คู่มือการปฏิบัติงาน

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

๘๘

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระบวนการ : ๑๘. ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS

คาจากัดความ :
การจั ดการเรี ย นรู้ หมายถึง การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของบุค คลอย่า งค่ อ นข้ า ง
ถาวร อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

๘๙

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

๙๐

โครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สพป./สพม.…....…………............…
ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา กลุม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่สาคัญของกระบวนงาน

รหัสเอกสาร : ………………................……………..

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๑.

แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเครื่องมือ

ออกแบบเก็บข้อมูลติดตามผลการใช้สื่อฯ

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ

เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ ตามแบบจัดทาเครื่องมือที่ได้ออกแบบจัดเก็บ

๔.

ดาเนินการ

ประสานงานเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบของกลุ่มงาน/สถานศึกษา

๕.

สรุป

จัดทาแบบติดตาม/ จัดเก็บข้อมูลผลการใช้จากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/สภานศึกษาที่มารับ
บริการ

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสั่งฯ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

๙๑

ลาดับที่
๖.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
และรายงานผลการดาเนินการ

รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ

สรุปรายงานผล ผอ.สพป/ สพม.ทราบ

เอกสารอ้างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)
๑. แบบติดตามผลการใช้........................................................
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

หมายเหตุ :
คาอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน
ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ
จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

การตัดสินใจ

หมายเหตุ

92

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
นาร่องสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

93

คานา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดให้มีการจัดตั้ง กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานาร่อง จานวน
๗ เขต ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช, พัทลุง) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ์) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร สามารถสนองตอบต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ นโยบายการบริหาร
บุคคลภาครัฐที่จากัดจานวนอัตราบุคลากร และงบประมาณ และสอดคล้องกับภารกิจและการขับเคลื่อน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายทุกระดับมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธันวาคม ๒๕๕๓

