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คํานํา 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ เผยแพรในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ลงวันท่ี 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหมีกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานในภารกิจงานในหนาท่ี
ความรับผิดชอบ คูมือดังกลาวไดกําหนดแนวทางปฏิบัติงานท่ีชัดเจน วิธีการดาเนินการ ข้ันตอน กระบวนการ 
ระยะเวลาในการดําเนินการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบบุคลากรในกลุม เปนไปตามมาตรฐาน
การทํางานท่ีดี และสามารถปฏิบัติหนาท่ีแทนกันไดในกรณีท่ีผูรับผิดชอบไมอยู หรือผูรับผิดชอบไมสามารถปฏิบัติ 
หนาท่ีได และในการนี้หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจ หรือผูท่ีตอง 
ปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน ไดนําคูมือการปฏิบัติงานนี้ไปประยุกตใช ใหสามารถ 
ปฏิบัติงานใหมีความสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
 
 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
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คูมือการปฏิบัติงาน 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงกลุมราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๖๐ เผยแพรในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๕๕ ลงวันท่ี 

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการ

สื่อสาร ไวดังนี้ 

๑. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

๑.๑ งานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  

๑๑.๒ งานสงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 

๑.๓ งานสงเสริมการศึกษาคนควา วิ เคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ทางการศึกษา 

๑.๔ งานสงเสริมการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๑.๕ งานพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๑.๖ งานพัฒนาปรบัปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

๑.๗ งานติดตามประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 

๒. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

๒.๑ จัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหนวยงาน 

๒.๒ งานศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร  

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๒.๓ งานติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 

คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๒.๔ งานศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร 

๒.๕ งานดําเนินการเก่ียวกับระบบรักษาคุมครองความปลอดภัยของขอมูลและการโตตอบ  

ขอมูลขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ 

๒.๖ งานพัฒนาบุคลากรทางด านระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือข ายคอมพิว เตอร   

และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๒.๗ งานใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 

คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
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๒.๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคม 

 

๓. งานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

๓.๑ การประสานงานและสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

๓.๒ การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ การจัดการศึกษา 

๓.๓ การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  

๓.๔ การติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

๓.๕ การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสํานักงาน เผยแพรประชาสัมพันธ ขอมูลสารสนเทศ 

๓.๖ การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ  

ระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

๓.๗ การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต ใช โปรแกรมประยุกต  (Application Software)  

เขากับกระบวนการทํางานของหนวยงานเพ่ือนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ 
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๑. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) 
 

๑.๑ ช่ืองาน : งานจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 
วัตถุประสงค : ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๒. เสริมสรางความเขมแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน การจัดสภาพ  

๓. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรูของครูและนักเรียน  

๔. ลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา ลดชองวางและเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา ออกแบบ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ทางไกลผานดาวเทียมของสถานศึกษาใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายมิติการใชประโยชนทางการศึกษาสู

โรงเรียนปลายทางท่ัวประเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กท่ี

ขาดแคลนครู นักเรียนไดเรียนรูสูโลกการศึกษาในมิติใหม โดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

 

คําจํากัดความ : 

การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  

โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทาง 

วิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเก้ือหนุนใหบุคคล 

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 

๔. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ และสรางเครือขายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผาน 

ดาวเทียม 

๕. ดําเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณท่ีจําเปนตองใชในการพัฒนาระบบ 

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) 

๖. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล  

๗. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๘. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกผลการใชงาน  

๒. แบบบันทึกนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. เอกสาร/ ตํารา/ แผนปฏิบัติการประจําป  

๒. เอกสารมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) สพฐ. ๒๕๖๐  

๓. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๑.๒ ช่ืองาน : งานสงเสริมพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา (DLIT) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษา 

๒. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT)  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมท่ีจะชวยใหการศึกษา 

และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วมี ประสิทธิผลสูงกวาเดิม 

เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนไดอีกดวย  

การจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) คือ เครื่องมือท่ีมีเนื้อหาและ 

เทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางครบวงจร ตั้งแตการวางแผน การจัดการเรียนรู การจัดการ 

เรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  

และการพัฒนาวิชาชีพอยางยั่งยืน (http://www.dlit.ac.th) 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป.  

๔. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 

๕. ดําเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณและสื่อ ( Software และ Hardware) ท่ีจําเปนตองใช

ในการพัฒนาสื่อ 

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 

๗. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

http://www.dlit.ac.th/
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 
 

 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  

๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/ เอกสาร/ สื่อ Software 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. เอกสาร/ ตํารา/ คูมือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

๒. พระราชบัญญัติเก่ียวกับลิขสิทธิ์ทรัพยสินทางปญญา  

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๑.๓ ช่ืองาน : งานสงเสริมการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
วัตถุประสงค : ๑. เ พ่ือสนับสนุน สง เสริมการการศึกษาคนควา วิ เคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒. เ พ่ือสนับสนุน สง เสริมการการศึกษาคนควา วิ เคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม  

และ เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน : 

สนับสนุน สงเสริมการ ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง การนําเอาสิ่งใหมซ่ึงอาจจะ

อยูในรูปของความคิดหรือการกระทํา รวมท้ังสิ่งประดิษฐก็ตามเขามาใชในระบบการศึกษา เพ่ือมุงหวังท่ี  

จะเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรู  

ไดอยางรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรียน และชวยใหประหยัดเวลาในการเรียน เชน การสอนโดยใชคอมพิวเตอร 

ชวยสอน การใชวีดิทัศนเชิงโตตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอรเน็ตเหลานี้  

เปนตน 

เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ตามรูปศัพท เทคโน (วิธีการ) + โลยี 

(วิทยา) หมายถึง ศาสตรท่ีวาดวยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนําวิธีการ มาปรับปรุง ประสิทธิภาพ

ของการศึกษาใหสูงข้ึนเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองคประกอบ ๓ ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ 

(boonpan edtoy.htm) 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป.  

๔. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 

๕. ดําเนินการเครื่องมือ อุปกรณและสื่อ (Software และ Hardware ) ท่ีจําเปนตองใชใน  

การพัฒนาสื่อ 

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๗. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



ห น้ า  | ๘ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  

๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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๑.๔ ช่ืองาน :  งานสงเสริมการจัดการศูนยส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษา ของสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน : 

ใหบริการ สงเสริมสนับสนุน การจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การศึกษาของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

ศูนยส่ือ หมายถึง เปนสถานท่ีท่ีครูอาจารย และผูเรียนสามารถเขาใชบริการ ศึกษาหา ความรู

คนควาดวยตนเอง อีกท้ังเปนแหลงความรูท่ีมีคุณคายิ่งตอกระบวนการเรียนการสอน โดยศูนยสื่อจะเปน สวนหนึ่ง

ของหองสมุด หรือแยกเปนเอกเทศก็ได 

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ท่ียังไมเคยมีใชมากอนหรือเปน

การพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งข้ึน เม่ือนํานวัตกรรมมาใชจะชวยใหการ

ทํางานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม ท้ังยังชวย ประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ  

๔. ดําเนินการ  

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  

๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ ) 

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  

๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
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๑.๕ ช่ืองาน :  งานพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๒. เพ่ือสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการสื่อ/อุปกรณในการจัดพัฒนาบุคลากรดานการ  

จัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน : 

พัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีนํามา 

พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน หรือองคกรเพ่ือเพ่ิมพูนใหบุคลากรในหนวยงาน หรือในองคกรเกิดความรู  

ความสามารถ และเกิดทักษะในการทํางานมีความกาวหนาในอาชีพการทํางานมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  

เพ่ือใหงานท่ีปฏิบัติอยูบรรลุเปาหมาย ท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ  

๔. ดําเนินการ  

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๑๒ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน :  

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  

๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ.๒๕๕๒ -๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  

๔. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 



ห น้ า  | ๑๓ 
 
๑.๖ ช่ืองาน : พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรยีนรูผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
วัตถุประสงค : เพ่ือสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน : 

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

คําจํากัดความ : 

การจัดการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอยางคอนขางถาวร อันเปนผล

มาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ  

๔. ดําเนินการ  

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๑๔ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  

๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 



ห น้ า  | ๑๕ 
 
๑.๗ ช่ืองาน :  ติดตามประเมินผลการใชส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : เพ่ือสนับสนุน สงเสริมและใหบริการการติดตามประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี

ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน : 

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

คําจํากัดความ : 

การจัดการเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอยางคอนขางถาวร อันเปนผล

มาจากการฝกฝนหรือการมีประสบการณ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ  

๔. ดําเนินการ 

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๑๖ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  

๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ/เอกสาร/สื่อ Software 

 

เอกสาร / หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ห น้ า  | ๑๗ 
 

๒. กลุมงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๒.๒ ช่ืองาน : จัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหนวยงาน 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือใชเปนกรอบการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน  

และสถานศึกษา 

๒. เพ่ือใหหนวยงาน สถานศึกษาสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพ่ิม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๓. เ พ่ือใหสอดคลอง กับแผนแมบทด าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ

กระทรวงศึกษาธกิารและประเทศ 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห และจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของหนวยงานและสถานศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการและรองรับไทยแลนด ๔.๐ ตามนโยบายของรัฐบาล 

 

คําจํากัดความ : 

แผนแมบท หมายถึง การวางแผนงานในอนาคต และเปนแผนงานหลักท่ีองคกรจะดําเนินงาน 

เปนแผนการหรือนโยบายหลักท่ีใชเปนตนแบบซ่ึงแผนการยอยตาง ๆ ท่ีมี อยูจะตองมีความสอดคลองไปใน  

ทิศทางเดียวกันกับแผนแมบท แผนหลัก การจัดทําแผนแมบทเปนสิ่งจําเปนและสําคัญในการดําเนินการของ 

หนวยงานหรือองคกรปริษัทตาง ๆ และจะบรรลุวัตถุประสงคก็ตอเม่ือบุคลากรท่ีใชเห็นความสําคัญและสามารถ  

ใชงานไดจริง รวมถึงผลลัพธท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใชจัดการสารสนเทศเปนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 

ตั้งแตการนําเขาขอมูล และการแสดงผล เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีท่ีทําใหเกิดระบบการ ใหบริการ 

การใช และการดูแลรักษาขอมูลดวย  

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  

๑. แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนแมบท  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงานตามแผนแมบท  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป.  

๔. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 



ห น้ า  | ๑๘ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบติดตามการดําเนินงาน 

๒. แบบสอบถามความคิดเห็น 

 

เอกสาร / หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๒๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

 



ห น้ า  | ๑๙ 
 
๒.๒ ช่ืองาน : ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบ 

คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูทางธรรมชาติวิทยาและตอเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร  

มาเปน วิธีการปฏิบัติและประยุกตใชเพ่ือชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ อันกอใหเกิดวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องจักร แมกระท่ังองคความรูนามธรรมเชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใหการดํารงชีวิตของ

มนุษย งายและสะดวกยิ่งข้ึน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน / ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป.  

๔. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 

๕. ดําเนินการเ ก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยสีมัยใหม 

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๒๐ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  

๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ แบบแจงซอมออนไลน  

๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ 

 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๕o - โฮ๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 



ห น้ า  | ๒๑ 
 
๒.๓ ช่ืองาน : ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
วัตถุประสงค : ๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม  

๒. บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม  

๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร  

ระบบโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารใหมีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบ 

ท้ังหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ท่ีมีการดัดแปลงหรือปรับปรุงใหสามารถสื่อสารไดระยะไกล ซ่ึงรวมถึง วิทยุ โทรเลข 

โทรทัศน โทรศัพท การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน 

๒. วางแผนการดําเนินงานการติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 

ระบบโทรคมนาคม 

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป.  

๔. แจงผูท่ีเก่ียวของทราบแนวทางดําเนินการ 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับการติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร  

ระบบโทรคมนาคม 

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๒๒ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใหดําเนินการ 

๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ/แบบแจงซอมออนไลน  

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๒๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 



ห น้ า  | ๒๓ 
 
๒.๔ ช่ืองาน : ศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร 
วัตถุประสงค : ๑. กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอรไดอยางถูกตอง  

๒. เปนท่ีปรึกษาใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

๓. การจัดซ้ือจัดจางเปนไปอยางถูกตอง 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ใน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งท่ีชี้ใหเห็นความดีหรือลักษณะประจํา 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. คณะทํางานรวมกําหนดคุณลักษณะ  

๓. เสนอ ผอ.สพป.  

๔. แจงผูท่ีเก่ียวของทราบถึงคุณลักษณะ  

๕. รวมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๒๔ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบการกําหนดคุณสมบัติ 

๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ  

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๕o - ๒๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

 



ห น้ า  | ๒๕ 
 
๒.๕ ช่ืองาน :  ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยขอมูล และการโตตอบผานส่ือ 
อิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบระบุตัวตน ผูใชบริการ

ระบบอินเตอรเน็ต 

๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบการเก็บรักษาขอมูล

จราจรทาง 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบระบุ 

ตัวตนผูใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

การพิสูจนตัวตน (Authentication) คือ ข้ันตอนการยืนยันความถูกตองของหลักฐาน 

(Identity) ท่ีแสดงวาเปนบุคคลท่ีกลาวอางจริง 

ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสื่อสารของระบบ 

คอมพิวเตอร ซ่ึงแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ บริการ 

หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป.  

๔. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบ  

ระบุตัวตนผูใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 



ห น้ า  | ๒๖ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  

๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ แบบแจงซอมออนไลน  

๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 



ห น้ า  | ๒๗ 
 
๒.๖ ช่ืองงาน : พัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบส่ือสาร 
โทรคมนาคม 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจและสามารถนําความรูท่ี

ไดมาใชในการจัดการเรียนรู 

๒. เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคลากรดาน ICT ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา ซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาการศึกษา 

๓. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดาน ICT ไดเล็งเห็นความสําคัญดาน ICT และพัฒนา

ศักยภาพในดาน ICT ใหมีความเปนเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับพัฒนาบุคลากรทางดาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

 

คําจํากัดความ : 

การพัฒนาบุคลากรดาน ICT หมายถึง กระบวนการท่ีมุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ความรู

ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรดาน ICT ใหเปนไปทางท่ีดีข้ึนเพ่ือใหบุคลากรท่ีไดรับการ พัฒนาแลว

นั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป.  

๔. แจงผูท่ีเก่ียวของทราบ 

๕. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางดาน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๒๘ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  

๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ/ แบบแจงซอมออนไลน  

๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

 



ห น้ า  | ๒๙ 
 
๒.๗ ช่ืองาน :  ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือใหคําปรึกษา แนะนํา เ ก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๒. เพ่ือแกไขปญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ ระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๓. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ 

สถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดํา เนินการเ ก่ียว กับให คําปรึกษา แนะนํา  แก ไขปญหาเ ก่ียว กับระบบคอมพิวเตอร   

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

ดํา เนินการเ ก่ียว กับให คําปรึกษา แนะนํา  แก ไขปญหาเ ก่ียว กับระบบคอมพิวเตอร   

ระบบ เครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การชวยเหลือในเรื่องการซอมบํารุง และปรับปรุง 

ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขต 

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของบุคลากร 

และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป.  

๔. แจงผูท่ีเก่ียวของทราบ 

๕. ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบ  

ระบุตัวตนผูใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ของ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบคําขอมีบัตรประจําตัวในการใชงาน  

๒. แบบบัตรประจําตัวผูใชงานในระบบ  

๓. แบบสรุปผลการดําเนินงาน 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๕o - ฮ๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ ) 

พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
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๒.๘ ช่ืองาน : ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบส่ือสาร 
โทรคมนาคม 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือทราบความกาวหนา ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ 

เครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๒. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการติดตามและประเมินความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนา 

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูทางธรรมชาติวิทยาและตอเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร  

มาเปนวิธีการปฏิบัติและประยุกตใชเพ่ือชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ อันกอใหเกิดวัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ เครื่องจักร แมกระท่ังองคความรูนามธรรมเชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพ่ือใหการดํารงชีวิตของ

มนุษย งายและสะดวกยิ่งข้ึน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมิน  

๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล  

๓. เสนอผูบริหารเพ่ือใหความเห็นชอบ  

๔. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล  

๕. รายงานผลการประเมินใหผูบริหารและผูเก่ียวของ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐  

๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๓. งานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

๓.๑ ช่ืองาน : การประสานงานและสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
วัตถุประสงค : เพ่ือประสานความรวมมือและสรางเครือขายการดําเนินการขอมูลสารสวนเทศของ สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ การ

จัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

ระบบขอมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทํากับขอมูลเพ่ือใหผูใชไดรับ

ประโยชนสูงสุด ในความหมายนี้จะเห็นวาทุกโรงเรียนจําเปนตองมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ ประกอบการ

บริหารและการดําเนินงานดานตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 

๔. ดําเนินการเก่ียวกับการประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ และสรางเครือขายระบบขอมูล 

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกการประสานความรวมมือ  

๒. แบบรายงานขอมูลสารสนเทศ 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๓.๒ ช่ืองาน : ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด การศึกษา 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี การศึกษา

และสถานศึกษา 

๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาและสถานศึกษา 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ

เรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

คําจํากัดความ : 

ระบบขอมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทํากับขอมูลเพ่ือให ผูใชไดรับ 

ประโยชนสูงสุด ในความหมายนี้จะเห็นวาทุกโรงเรียนจําเปนตองมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือ ประกอบการ

บริหารและการดําเนินงานดานตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 

๔. ดํา เนินการเ ก่ียวกับการศึกษา วิ เคราะห  ระบบขอมูลสารสนเทศเ พ่ือการบริหาร 

และการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห  

๒. แบบคํารองขอเขาถึงระบบขอมูลสารสนเทศ 

๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห  

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 

๒. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
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๓.๓ ช่ืองาน :  การจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู 

๒. เพ่ือนําเสนอและรายงานผลการดําเนินการดานขอมูลสารสนเทศ  

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู  

 

คําจํากัดความ : 

ขอมูล (Data or raw data) หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ (fact) ท่ีเกิดข้ึน ท่ีมีอยูในโลกใชแทน

ดวยตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณท่ียังไมมีการปรุงแตงหรือประมวลไดๆ) ถาเห็นนคําวาขอมูลในทาง คอมพิวเตอร 

จะหมายถึงขอเท็จจริงท่ีมีการรวบรวมไวและมีความหมายในตัวเอง 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนําเสนอขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไว มาผานกระบวนการ 

(process) เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจ หรือหมายถึงขอมูลท่ีไดถูกกระทําใหมีความสัมพันธ  

หรือมีความหมายนําไปใชประโยชนได 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ระบบขอมูลสารสนเทศ  

๓. เสนอแผนงานผูบริหาร  

๔. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๕. เสนอผูบริหารและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบประมลผลขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู  

๒. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๒๒ - ๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  

๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๓.๔ ช่ืองาน :  ติดตาม ประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือทราบความกาวหนา ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ  

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู 

๒. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ 

จัดการเรียนรู 

๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู  

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการติดตามและประเมินความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการ  

พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู  

 

คําจํากัดความ : 

ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการสนับสนุน  

การบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังในสวนท่ีเปน Back Office และ Front Office 

ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกสท่ีใชในการสนับสนุน  

การเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมิน  

๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล  

๓. เสนอผูบริหารเพ่ือใหความเห็นชอบ  

๔. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล  

๕. รายงานผลการประเมินใหผูบริหารและผูเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ๔๐ 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู  

๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๕o - ๒๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ )  

พ.ศ. ๒๕๕๒ - โ๒๕๕๖ 

๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  

๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๓.๕ ช่ืองาน :  พัฒนาปรับปรุง และจัดทําเว็บไซตสํานักงาน เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของสํานักงาน  

๒. เพ่ือเปนศูนยการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับบุคลากรในสังกัด และผูสนใจท่ัวไป 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบและจัดทําเว็บไซตใหเปนศูนยกลางในการ 

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรม และเปนศูนยกลางในการเรียนรู แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรและ  

ผูสนใจท่ัวไป 

 

คําจํากัดความ : 

เว็บไซต หมายถึง แหลงท่ีสามารถนําเสนอขอมูลขาวสาร กิจกรรมในรูปแบบขอความ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผานทางอินเตอรเน็ต 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  

๑. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ จัดทําและพัฒนาเว็บไซต ใหมีการนําเสนอ  

๓. ติดตาม ประเมินผลและรับขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของ  

๔. พัฒนาตามผลการประเมินและขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง  

๕. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานทุกปงบประมาณ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับขอเสนอแนะจากผูเก่ียวของ  

๒. แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบป 

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  

๒. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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๓.๖ ช่ืองาน :  การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับระบบ 
สารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ  

ระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๒. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ  

ระบบขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

๓. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ  

ระบบขอมูลสารสนเทศของ สพฐ. 

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานให 

สอดคลองกับระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และสพฐ. 

 

คําจํากัดความ : 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในระบบ สารสนเทศ 

ตั้งแตกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศเพ่ือชวยใหไดสารสนเทศท่ีมี ประสิทธิภาพและ

รวดเร็วทันตอเหตุการณ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ : 

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 

๔. ดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน  

ใหสอดคลองกับระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และสพฐ. 

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
 

แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรบัปรุง และประยุกตใช ICT 

๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยกุตใช ICT  

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 

๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประ เทศไทย (ฉบับ ท่ี  ๒ ) 

 พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 
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๓.๗ ช่ืองาน : พัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software ) เขากับ
กระบวนการทํางานของหนวยงานเพ่ือนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ 
วัตถุประสงค : ๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software ) 

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการของหนวยงาน  

 

ขอบเขตของงาน : 

ดําเนินการเก่ียวกับพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต( Application Software ) 

เขากับกระบวนการทํางานของหนวยงานเพ่ือนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและ การใหบริการ 

 

คําจํากัดความ : 

โปรแกรมประยุกต หมายถึง เปนซอฟตแวรท่ีนํามาใชกับงานดานตาง ๆ ตามความตองการ  

ของผูใชโดยสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยตรง 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ :  

๑. แตงตั้งคณะทํางาน  

๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  

๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 

๔. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software )  

เขากับกระบวนการทํางานของหนวยงานเพ่ือนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ 

๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  

๖. เสนอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : 

 

 
แบบฟอรมท่ีใช : 

๑. แบบสอบถาม 

๒. แบบประเมิน  

 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔  

 

หมายเหตุ : คําอธิบายสัญลักษณผังข้ันตอน  

จุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดกระบวนงาน 

กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 

การตัดสินใจ  

ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

จุดเชื่อมตอระหวางหนา (ถาไมจบภายใน ๑ หนา) 
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คณะผูจัดทํา 
 

ท่ีปรึกษา : 

นายจรัญ แจงมณี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

นางณัฏฐกันย ใจกันทา  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

นายพิสิฐ ไชยชนะ  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 

 

คณะทํางาน มีหนาท่ีจัดทํารายละเอียดคูมือการปฏิบัติงานกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวย 

๑. นายวรวุฒิ  วุฒิอาภรณ นั กประชาสั ม พันธ  ชํ านาญการ พิ เศษ  ปฏิบั ติ หน า ท่ี

ผู อํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. นายหัสดิน  เชื้อเมืองพาน เจาหนาท่ีธุรการ 

๓. นางสาวเบญญา  กําลังหาญ เจาหนาท่ีธุรการ 
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	๑.๖ ชื่องาน : พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

	๒. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	๒.๒ ชื่องาน : จัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน
	๒.๒ ชื่องาน : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
	๒.๓ ชื่องาน : ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
	๒.๔ ชื่องาน : ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
	๒.๕ ชื่องาน :  ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
	๒.๖ ชื่องงาน : พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคม
	๒.๗ ชื่องาน :  ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
	๒.๘ ชื่องาน : ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคม

	๓. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
	๓.๑ ชื่องาน : การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
	๓.๒ ชื่องาน : ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด การศึกษา
	๓.๓ ชื่องาน :  การจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
	๓.๔ ชื่องาน :  ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
	๓.๕ ชื่องาน :  พัฒนาปรับปรุง และจัดทําเว็บไซต์สํานักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
	๓.๖ ชื่องาน :  การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทํางานให้สอดคล้องกับระบบ สารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
	๓.๗ ชื่องาน : พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software ) เข้ากับกระบวนการทํางานของหน่วยงานเพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
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