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คู่ม ือการปฏิบตัิงาน 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์เขต � 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื�อง การแบ่งกลุ่มราชการภายในสํานักงานเขตพื�นที�

การศึกษา พ.ศ. ���� เผยแพร่ในราชกจิจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทั �วไป เล่ม ��� ตอนพเิศษ 
��� ง ลงวนัที� �� พฤศจกิายน ���� ไดก้ําหนดอํานาจหน้าที�กลุ่มส่งเสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสาร ไวด้งันี� 

 ๑. งานส่งเสริมการจดัการศ ึกษาทางไกล 

   ๑.๑ งานการจดัการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) 
   ๑.๒ งานส่งเสรมิการพฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา (DLIT) 
   ๑.๓ งานส่งเสรมิการศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลย ี
ทางการศกึษา 

   ๑.๔ งานส่งเสรมิการจดัการศูนยส์ื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
   ๑.๕ งานพฒันาบุคลากรดา้นการจดัทําสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา     
   ๑.๖ งานพฒันาปรบัปรุงระบบการจดัการเรยีนรู ้ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์

   ๑.๗ งานตดิตามประเมนิผลการใชส้ื�อนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา  

      ๒. งานระบบคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

   ๒.๑ จดัทําแผนแม่บทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร ของหน่วยงาน 
   ๒.๒ งานศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละระบบสื�อสารโทรคมนาคม 

   ๒.๓ งานตดิตั �ง ดูแล บํารุงรกัษา และพฒันาเกี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร ์ ระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอรแ์ละระบบสื�อสารโทรคมนาคม 
   ๒.๔ งานศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ

คอมพวิเตอร ์
   ๒.๕ งานดําเนินการเกี�ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการ
โต้ตอบขอ้มูลข่าวสารผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกสก์บัผูใ้ชบ้รกิาร 

   ๒.๖ งานพฒันาบุคลากรทางดา้นระบบคอมพวิเตอร ์ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
และระบบสื�อสารโทรคมนาคม 
   ๒.๗ งานใหค้ําปรกึษา แนะนํา แก้ไขปัญหาเกี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร์ ระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอร ์และระบบสื�อสารโทรคมนาคม 

   ๒.๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื�อสารโทรคมนาคม 
 



๒ 

 

 �. งานข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบริหารและการจดัการศ ึกษา 

 �.๑ การประสานงานและสรา้งเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 �.๒ การศกึษา วเิคราะห ์วจิยั และพฒันาขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและ 

การจดัการศกึษา 
 �.๓ การจดัทําขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจดัการศกึษา 
 �.๔ การตดิตามประเมนิผลระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื�อการบรหิารและการจดัการศกึษา  
 �.๕ การพฒันาปรบัปรุง และจดัการเวบ็ไซต์สํานักงาน เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

ขอ้มูลสารสนเทศ 
 �.๖ การพฒันา ปรบัปรุงและประยุกต์ใช ้ICT เขา้กบักระบวนการทํางานใหส้อดคลอ้งกบั
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา สถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั �นพื�นฐาน     
 �.๗ การพฒันาปรบัปรุงและประยุกต์ใชโ้ปรแกรมประยุกต์ (Application Software)  
เข้ากบักระบวนการทํางานของหน่วยงานเพื�อนําไปใช้ในการเพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารงานและการ

ใหบ้รกิาร 

 

�. งานส่งเสริมการจดัการศึกษาทางไกล (DLTV) 
 

กระบวนการ 1 งานจดัการศ ึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

  1. พฒันาคุณภาพการศกึษา 
 �. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็หรอืปรบัเปลี�ยนกระบวนการเรยีนการสอน การจดัสภาพ 
 3. เพื�อสนับสนุนการจดัการเรยีนรูข้องครูและนักเรยีน 

 �. ลดความเหลื�อมลํ�าทางการศกึษา ลดช่องว่างและเพิ�มโอกาสในการเข้าถงึการศึกษาที�
มคีุณภาพ 
 

ขอบเขตของงาน  : 

    ดําเนินการเกี�ยวกบัการศึกษา ออกแบบ พัฒนาสื�อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษาให้มีความเสมอภาคทางการศึกษา ขยายมิติการใช้
ประโยชน์ทางการศึกษาสู่โรงเรยีนปลายทางทั �วประเทศ เพื�อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรยีน 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งโรงเรยีนขนาดเลก็ที�ขาดแคลนครู นักเรยีนไดเ้รยีนรูสู้่โลกการศกึษาในมติใิหม่ โดยใช้

สื�อการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 
 
 

 



๓ 

 

คาํจาํกดัความ  : 

  “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรยีนรู้เพื�อความเจรญิงอกงามของบุคคลและ
สงัคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสบืสานทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง

ความก้าวหน้าทางวชิาการ การสรา้งองคค์วามรู้อนัเกดิจากการจดัสภาพแวดล้อม สงัคม การเรยีนรู้และ
ปัจจยัเกื�อหนุนใหบุ้คคลเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�องตลอดชวีติ 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด ็จพระเจ้าอยู่ห ัว ร ชักาลที� 9 ที�ทรง

ห่วงใยเรื�องการศกึษาโดยเฉพาะการจดัการศึกษาใหแ้ก่เด็กและเยาวชนในถิ�นทุรกนัดารและด้อยโอกาส 
ได้มคีวามเสมอภาคทางการศึกษา จึงได้เกิดโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของไทย ด้วย

เงินทุนประเดิมพระราชทานจํานวน 50 ล้านบาท ซึ�งได้เริ�มต้นการออกอากาศเฉลิมพระเกียรติพระ
เจา้อยู่หวัเป็นปฐมฤกษ์ เมื�อวนัที� 5 ธนัวาคม 2538 และขยายมติกิารใชป้ระโยชน์ทางการศกึษาสู่โรงเรยีน
ปลายทางทั �วประเทศ เพื�อพฒันาการเรยีนการสอนของโรงเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิ�งโรงเรยีนขนาดเล็กที�

ขาดแคลนครู นักเรยีนได้เรยีนรู้สู่โลกการศึกษาในมติิใหม่ โดยใช้สื�อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
นับเป็นการให้บรกิารโทรทศัน์ทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที�สนใจให้สามารถเข้า
รบัชมการเรยีนรู้และพฒันาตนเองตามศกัยภาพและตามอธัยาศัยของโลกไร้พรมแดน ปัจจุบนัการเร่ง
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั �นพื�นฐานมีความ

ตื�นตัวและเข้มข้นมากขึ�นเพื�อรองรับการประเมินคุณภาพ นอกจากสํานักงานรองรับมาตรฐาน และ
ประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขณะเดยีวกนัโรงเรยีนที�ยงัไม่ได้รบัรองมาตรฐานการศึกษาหรือมผีล
การประเมนิไม่ผ่านเกณฑ ์ในจํานวนนี�ส่วนหนึ�งเป็นโรงเรยีนขนาดเล็กที�ประสบปัญหาการขาดแคลนครู 

ขาดการนําสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชเ้พื�อพฒันาการเรยีนการสอน รวมถงึการพฒันาการเรยีนการ
สอน ยงัไม่มปีระสทิธิภาพ และเน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัตามตวับ่งชี�ในมาตรฐานที�กําหนด ขณะเดียวกนัมี
โรงเรยีนขนาดเล็กที�จดัการศึกษาได้ตามมาตรฐานของ สมศ.มอียู่จํานวนไม่น้อย เช่นเดียวกนัที�มกีาร

พฒันาการของคุณภาพการศึกษาสูงขึ�นเมื�อเทียบกบัผลการประเมนิภายนอกรอบแรก ส่งผลให้การจดั
การศกึษาบรรลุเป้าหมายและไดม้าตรฐานคุณภาพ สมศ. การแสวงหาทางเลอืกเพื�อแก้ปัญหาการศึกษา
ของโรงเรยีนขนาดเลก็ที�เป็นผลจากการขาดแคลนครู มกีารตื�นตวัและใหค้วามสําคญักบัการจดัการศกึษา
โดยใช้สื�อทางไกลผ่านดาวเทียมที�ดําเนินการถ่ายทอดสดการจดัการเรยีนรู้จากโรงเรียนวงัไกลกังวล 

จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ซึ�งเป็นเสมอืนโรงเรยีนต้นแบบในการสาธิตการสอนแบบครูมอือาชีพ และการ
จัดการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญัตามหลกัสูตรการศึกษาขั �นพื�นฐานที�ปรบัให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของทอ้งถิ�น เพื�อใหเ้กดิผลตามจุดมุ่งหมายการจดัการศึกษา คอื เดก็ด ีมสีุข และเก่ง รวมถงึการ

ดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดหน่วยการเรีบนรู้แบบสหบูรณาการ 
(Interdisplinary) ผ่านกระบวนการเรยีนรู้ที�หลากหลาย เช่น การเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมของนักเรยีนทั �ง
นักเรียนต้นทางและปลายทาง การเรียนรู้แบบทั �งเป็นกลุ่มและรายบุคคล การเรียนรู้ที�เน้นความ

สนุกสนาน จูงใจให้นักเรยีนสนใจบทเรยีน การเรยีนรู้โดยการฝึกปฏิบตัิ และการเรยีนรู้โดยสอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรมและการสรา้งวนิัยในตนเอง เป็นต้น 
 
 



๔ 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน / ตวัชี�วดัความสาํเรจ็  : 
   ๑.  แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อขับเคลื�อนการดําเนินงานด้านการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทยีม (DLTV) 
  ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
   ๔.  ประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวข้อง และสรา้งเครอืข่ายสนับสนุนการจดัการศกึษาทางไกล
ผ่านดาวเทยีม 
            ๕.  ดําเนินการจดัเตรยีมและสนับสนุนเครื�องมอื อุปกรณ์ที�จําเป็นต้องใช้ในการพฒันา
ระบบการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) 
   6.  นิเทศ กําหบั ตดิตาม และประเมนิผล 
   7.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
   8.  เสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 
 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้เกี�ยวข้อง 

ดําเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอผู้บริหารรับทราบ 

 

นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมนิผล 



๕ 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.  แบบบนัทกึผลการใชง้าน 
 ๒.  แบบบนัทกึนิเทศ กํากบั ตดิตามและประเมนิผล 
 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.  เอกสาร/ตํารา/แผนปฏบิตักิารประจําปี 
  ๒.  เอกสารมาตรฐานการจดัการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม (DLTV) สพฐ. ���� 
  ๓.  พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ. ๒๕�� 

 

 

กระบวนการ  : 2 งานส่งเสริมพฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศ ึกษา (DLIT) 

 

ชื�องาน (กระบวนงาน)  : 

  พัฒนาสื�อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของสํานักงานเขตพื�นที�

การศกึษาและสถานศกึษา 

วตัถปุระสงค ์ : 

   ๑.  เพื�อสนับสนุน ส่งเสรมิการพฒันาสื�อ นวตักรรมทางการศกึษา (DLIT) ของสํานักงาน

เขตพื�นที�การศกึษา และสถานศกึษา 

   ๒.  เพื�อสนับสนุน  ส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยทีางการศกึษา (DLIT) ของสํานักงาน

เขตพื�นที�การศกึษา และสถานศกึษา 

 

ขอบเขตของงาน  : 

    ดําเนินการเกี�ยวกบัการศกึษา พฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา (DLIT) 

ของสํานักงาน เขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

คาํจาํกดัความ  : 

             “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที�จะช่วยให้

การศึกษา และการเรยีนการสอนมปีระสทิธิภาพดียิ�งขึ�น ผู้เรยีนสามารถเกิดการเรยีนรู้อย่างรวดเร็วมี
ประสทิธผิลสูงกว่าเดมิ เกดิแรงจูงใจในการเรยีนดว้ยนวตักรรมการศึกษา และประหยดัเวลาในการเรียน
ได้อีกด้วย ในปัจจุบนัมกีารใช้นวตักรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ�งมทีั �งนวตักรรมที�ใช้กนัอย่าง

แพร่หลายแลว้ และประเภทที�กําลงัเผยแพร่ เช่น การเรยีนการสอนที�ใชค้อมพวิเตอรช์่วยสอน (Computer 
Aids Instruction) การใช้แผ่นวดิีทศัน์เชงิโต้ตอบ (Interactive Video) สื�อหลายมติิ ( Hypermedia ) และ
อนิเทอรเ์น็ต [Internet] เหล่านี� เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm) 



๖ 

 

 การจดัการศึกาทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (DLIT) คอืเครื�องมอืที�มเีนื�อหาและ
เทคโนโลยสีําหรบัการพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างครบวงจร ตั �งแต่การวางแผน การจดัการเรยีนรู ้การ

จดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาฯ การจดัการเรยีนการสอนเพิ�มเติม การสอบที�มี
ประสทิธภิาพ และการพฒันาวชิาชพีอย่างยั �งยนื (http://www.dlit.ac.th) 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน / ตวัชี�วดัความสาํเรจ็  : 

   ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
  ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 

   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
   ๔.  ประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
            ๕.  ดําเนินการจดัเตรยีมเครื�องมอื อุปกรณ์และสื�อ ( Software และ Hardware )  

ที�จําเป็นต้องใชใ้นการพฒันาสื�อ 
   ๖.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
   ๗.  เสนอผูอํ้านวยการเขตพื�นที�การศกึษา 
 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้เกี�ยวข้อง 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ดําเนนิการ 



๗ 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.   แบบบนัทกึขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบนัทกึขอยมืวสัดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื�อ Software 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.  เอกสาร/ตํารา/คู่มอืการพฒันาสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 
  ๒.  พระราชบญัญตัเิกี�ยวกบัลขิสทิธิ �ทรพัยส์นิทางปัญญา 
  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 

กระบวนการ 3 งานส่งเสริมการศ ึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศ ึกษา 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

   ๑.  เพื�อสนับสนุน ส่งเสรมิการการศกึษาคน้ควา้ วเิคราะห ์วจิยั พฒันาสื�อนวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา 
   ๒. เพื�อสนับสนุน ส่งเสรมิการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื�อนวัตกรรม     
และเทคโนโลยทีางการศกึษา ของสถานศกึษา 

 

ขอบเขตของงาน  : 

   สนับสนุน ส่งเสริมการ ดําเนินการเกี�ยวกับการศึกษา พัฒนาสื�อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษาของสํานักงาน เขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

คาํจาํกดัความ  : 

   “นวัตกรรมทางการศึกษา”  (Educational Innovation) หมายถึง การนําเอาสิ�งใหม่ซึ�ง
อาจจะอยู่ในรูปของความคดิหรอืการกระทํา รวมทั �งสิ�งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื�อ

มุ่งหวังที�จะเปลี�ยนแปลงสิ�งที�มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น ทําให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรยีนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการเรยีน และช่วยให้ประหยดัเวลาในการเรยีน 
เช่น การสอนโดยใช้คอมพวิเตอร์ช่วยสอน การใช้วดีิทศัน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื�อหลายมิติ 
(Hypermedia) และอนิเตอรเ์น็ต เหล่านี�เป็นต้น  

                 “เทคโนโลยทีางการศกึษา”  (Educational Technology) ตามรูปศพัท์ เทคโน (วธิีการ) + 
โลย ี(วทิยา) หมายถึง ศาสตร์ที�ว่าด้วยวธิกีารทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนําวธิกีาร มาปรบัปรุง
ประสทิธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ�นเทคโนโลยทีางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ ๓ ประการ คอื 

วสัดุ อุปกรณ์ และวธิกีาร (boonpan edt01.htm) 



๘ 

 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

             ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 

  ๒. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
  ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
             ๔. ประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
   ๕. ดําเนินการเครื�องมอื อุปกรณ์และสื�อ ( Software และ Hardware ) ที�จําเป็นต้องใชใ้น

การพฒันาสื�อ 
   ๖. สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
   ๗. เสนอผูอํ้านวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 
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แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ดําเนนิการ 

สรุปประเมินผลการดําเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 



๙ 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.   แบบบนัทกึขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบนัทกึขอยมืวสัดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื�อ Software 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑ .   แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื� อส าร เพื� อก ารศึกษ าข อง
กระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย  (ฉบับที�  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  ๔.  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ �  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 

 

 

 

 

กระบวนการ 4 งานส่งเสริมการจดัการศนูยส์ ื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศ ึกษา 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

   ๑. เพื�อสนับสนุน ส่งเสรมิและให้บรกิารการจดัการศูนย์สื�อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา      
   ๒.  เพื�อสนับสนุน ส่งเสรมิและให้บรกิารการจดัการศูนย์สื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา ของสถานศกึษา  

 

ขอบเขตของงาน  : 

   ใหบ้รกิาร ส่งเสรมิสนับสนุน การจดัการศูนยส์ื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีาง 
การศกึษา ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

คาํจาํกดัความ  : 

   ศูนยส์ื�อ หมายถงึ เป็นสถานที�ที�ครูอาจารย ์และผูเ้รยีนสามารถเขา้ใชบ้รกิาร ศกึษาหา 
ความรูค้น้ควา้ดว้ยตนเอง อกีทั �งเป็นแหล่งความรูท้ี�มคีุณค่ายิ�งต่อกระบวนการเรยีนการสอน โดยศูนยส์ื�อ
จะเป็นส่วนหนึ�งของหอ้งสมุด หรอืแยกเป็นเอกเทศกไ็ด ้

                  นวตักรรม  หมายถงึ ความคดิ การปฏบิตั ิหรอืสิ�งประดษิฐ์ใหม่ ๆ  ที�ยงัไม่เคยมใีชม้ากอ่น 
หรอืเป็นการพฒันาดดัแปลงมาจากของเดมิที�มอียู่แลว้ ใหท้นัสมยัและใชไ้ดผ้ลดยีิ�งขึ�น  เมื�อนํานวตักรรม



๑๐ 

 

มาใชจ้ะช่วยใหก้ารทํางานนั �นไดผ้ลดมีปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงกว่าเดมิ ทั �งยงัช่วย ประหยดัเวลา
และแรงงานไดด้ว้ย 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

    ๑.   แต่งตั �งคณะทํางาน 
    ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
    ๓.  ประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

    ๔.  ดําเนินการ 
     ๕.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
    ๖.  เสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ดําเนนิการ 

สรุปประเมินผลการดําเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 



๑๑ 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.  แบบบนัทกึขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบนัทกึขอยมืวสัดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื�อ Software 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑ .   แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื� อส าร เพื� อก ารศึกษ าข อง
กระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย  (ฉบับที�  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  ๔.  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ �  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 

 

 

 

 

กระบวนการ � งานพฒันาบุคลากรดา้นการจดัทําสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

๑.  เพื�อสนับสนุน ส่งเสรมิและใหบ้รกิารการพฒันาบุคลากรด้านการจดัทําสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลย ี
ทางการศกึษา ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

   ๒.  เพื�อสนับสนุน ส่งเสรมิและให้บรกิารการสื�อ/อุปกรณ์ในการจดัพฒันาบุคลากรดา้น
การจดัทําสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

ขอบเขตของงาน  : 

   พฒันาบุคลากรดา้นการจดัทําสื�อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศกึษา ของสํานักงาน

เขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

คาํจาํกดัความ  : 

    การพฒันาบุคลากร หมายถงึ  หมายถงึ วธิกีารหรอืกระบวนการ หรอืกจิกรรมต่างๆ  ที�
นํามาพฒันาบุคลากรในหน่วยงาน  หรอืองค์กรเพื�อเพิ�มพูนให้บุคลากรในหน่วยงาน  หรอืในองค์กร
เกิดความรู้ความสามารถ  และเกิดทกัษะในการทํางานมคีวามก้าวหน้าในอาชพีการทํางานมเีจตคตทิี�ดใีน

การปฏบิตังิาน เพื�อใหง้านที�ปฏบิตัอิยู่บรรลุเป้าหมาย ที�วางไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

 



๑๒ 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

  ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
  ๒. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 

  ๓. ประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
  ๔. ดําเนินการ 
  ๕.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
  ๖.  เสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.   แบบบนัทกึขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบนัทกึขอยมืวสัดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื�อ Software 

 
 

แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้ที�เกี�ยวข้อง 

ดําเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 



๑๓ 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑ .   แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื� อส าร เพื� อก ารศึกษ าข อง
กระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 

  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย  (ฉบับที�  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
  ๔.  พระราชบญัญตัลิขิสทิธิ �  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

 

 

 

กระบวนการ � พฒันาปรบัปรงุระบบการจดัการเร ียนร ู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

 

วตัถปุระสงค ์ : 

   เพื�อสนับสนุน ส่งเสรมิและใหบ้รกิารการพฒันาปรบัปรุงระบบการจดัการเรยีนรู ้ 

ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

ขอบเขตของงาน  : 

   พฒันาปรบัปรุงระบบการจดัการเรยีนรู ้ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์

 

คาํจาํกดัความ  : 

   การจดัการเรยีนรู ้หมายถงึการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมของบุคคลอย่างค่อนขา้งถาวร อนั
เป็นผลมาจากการฝึกฝนหรอืการมปีระสบการณ์ 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

   ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
    ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
    ๓.  ประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
    ๔.  ดําเนินการ 

    ๕.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
    ๖.   เสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

 

 



๑๔ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.   แบบบนัทกึขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบนัทกึขอยมืวสัดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื�อ Software 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑ .   แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื� อส าร เพื� อก ารศึกษ าข อง
กระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 

  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย  (ฉบับที�  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

  

แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้ที�เกี�ยวข้อง 

ดําเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 



๑๕ 

 

กระบวนการ 7  ติดตามประเมินผลการใช้ส ื�อ นวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศ ึกษา  

ของสาํนักงานเขตพื�นที�การศ ึกษา และสถานศึกษา 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

   เพื�อสนับสนุน ส่งเสรมิและให้บรกิารการติดตามประเมนิผลการใช้สื�อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีางการศกึษา ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา และสถานศกึษา 
 

ขอบเขตของงาน  : 

    พฒันาปรบัปรุงระบบการจดัการเรยีนรู ้ผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์
 

คาํจาํกดัความ  : 

   การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้าง
ถาวร อนัเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรอืการมปีระสบการณ์ 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

    ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
    ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 

     ๓.  ประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
    ๔.  ดําเนินการ 
    ๕.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 

    ๖.  เสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



๑๖ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.   แบบบนัทกึขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบนัทกึขอยมืวสัดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื�อ Software 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑ .   แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื� อส าร เพื� อก ารศึกษ าข อง
กระทรวงศกึษาธกิาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐-๒๕๔๔ 

  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย  (ฉบับที�  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ประสานงานกับผู้ที�เกี�ยวข้อง 

ดําเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 



๑๗ 

 

�. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
 

กระบวนงาน 1 จดัทาํแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของหน่วยงาน 

 

วตัถปุระสงค ์

 �. เพื�อใช้เป็นกรอบการดําเนินงานด้านนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของ
หน่วยงานและสถานศกึษา 
 2. เพื�อใหห้น่วยงาน สถานศกึษาสามารถนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

 �. เพื�อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารของ
กระทรวงศกึษาธกิารและประเทศ 

 

ขอบเขตของงาน  :   

   ดําเนินการเกี�ยวกบัการศกึษา วเิคราะห ์และจดัทําแผนแม่บทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื�อสารของหน่วยงานและสถานศกึษา เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บทดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสารของกระทรวงศกึษาธกิารและรองรบัไทยแลนด์ �.� ตามนโยบายของรฐับาล  
 

คาํจาํกดัความ  : 

   แผนแม่บท หมายถึง การวางแผนงานในอนาคต และเป็นแผนงานหลักที�องค์กรจะ

ดําเนินงาน เป็นแผนการหรอืนโยบายหลกัที�ใชเ้ป็นต้นแบบซึ�งแผนการย่อยต่าง ๆ ที�ม ีอยู่จะต้องมคีวาม
สอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนักบัแผนแม่บท แผนหลกั การจดัทําแผนแม่บทเป็นสิ�งจําเป็นและสําคญัใน
การดําเนินการของหน่วยงานหรอืองค์กรปรษิัทต่าง ๆ และจะบรรลุวตัถุประสงค์ก็ต่อเมื�อบุคลากรที�ใช้

เหน็ความสําคญัและสามารถใชง้านไดจ้รงิ รวมถงึผลลพัธ์ทั �งเชงิปรมิาณ และคุณภาพ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที�ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยทีี�
เกี�ยวขอ้งตั �งแต่การนําเขา้ขอ้มูล และการแสดงผล เทคโนโลยสีารสนเทศยงัรวมถงึเทคโนโลยทีี�ทําให้เกิด

ระบบการใหบ้รกิาร การใช ้และการดูแลรกัษาขอ้มูลดว้ย 
 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

   ๑.  แต่งตั �งคณะทํางานเพื�อจดัทําแผนแม่บท 
   ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงานตามแผนแม่บท 

   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
  �.  ตดิตาม ประเมนิผลการดําเนินงานตามแผน 
  5.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 

 

 



๑๘ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

            ๑.  แบบตดิตามการดําเนินงาน 

   ๒.  แบบสอบถามความคดิเหน็ 
 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓. พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 

 

 

แตงตั้งคณะทำงาน
คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผน 
การดำเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานตามแผน 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ไมผาน 



๑๙ 

 

กระบวนงาน �. ศ ึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาํเนินการเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร ์

                     ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละระบบสื�อสารโทรคมนาคม 

 

ขอบเขตของงาน  :   

   ดําเนินการเกี�ยวกบัการศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี�ยวกบัระบบ
คอมพวิเตอร ์ ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ระบบสื�อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ ของ
สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา  

 

คาํจาํกดัความ  : 

   เทคโนโลย ีหมายถึง การนําความรู้ทางธรรมชาติวทิยาและต่อเนื�องมาถึงวทิยาศาสตร์ 
มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื�อช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื�องมอื เครื�องจกัร แมก้ระทั �งองคค์วามรูน้ามธรรมเช่น ระบบหรอืกระบวนการต่าง ๆ เพื�อให้
การดํารงชวีติของมนุษยง์่ายและสะดวกยิ�งขึ�น 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

   ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
   ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  

   ๔  ประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 
   ๕. ดําเนินการเกี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร์  ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ระบบสื�อสาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
   ๖. สรุปประเมนิผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

            ๑.   แบบบนัทกึขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 

   ๒.  แบบแจง้ซ่อมวสัดุอุปกรณ์/แบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 
  ๓.   แบบบนัทกึขอยมืวสัดุอุปกรณ์ 

 

เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓. พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐ 

กระบวนการ �  ติดต ั �ง ด ูแล บาํร ุงรกัษา และพฒันาเกี�ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย

คอมพวิเตอรแ์ละระบบสื�อสารโทรคมนาคม 

 

แตงตั้งคณะทำงาน
คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผน 
การดำเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกบัผูที่เกี่ยวของ 

ดำเนินการ 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

 

ไมผาน 



๒๑ 

 

วตัถปุระสงค ์ :   

  ๑.  ตดิตั �งระบบคอมพวิเตอร ์ ระบบโทรคมนาคม 
   ๒.  บํารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร ์ ระบบโทรคมนาคม 

   ๓.  พฒันาระบบคอมพวิเตอร ์ ระบบโทรคมนาคม 

 

ขอบเขตของงาน  : 

   ดําเนินการเกี�ยวกบัการติดตั �ง ดูแล บํารุงรกัษา และพฒันาเกี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร์  
ระบบโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา  

 

คาํจาํกดัความ  : 

  โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื�อสารให้มผีลในระยะไกล รวมถึง

รูปแบบทั �งหมดของการสื�อสารดั �งเดิม ที�มกีารดดัแปลงหรอืปรบัปรุงให้สามารถสื�อสารได้ระยะไกล ซึ�ง
รวมถงึ วทิยุ โทรเลข โทรทศัน์ โทรศพัท์ การสื�อสารขอ้มูล และเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

  ๑.   แต่งตั �งคณะทํางาน 
   ๒.  วางแผนการดําเนินงานการติดตั �ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี�ยวกับระบบ

คอมพวิเตอร ์ ระบบโทรคมนาคม  
   ๓.   เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 
  ๔.   แจง้ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทราบแนวทางดําเนินการ 

   ๕. ดําเนินการเกี�ยวกบัการตดิตั �ง ดูแล บํารุงรกัษา และพฒันาเกี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร ์ 
ระบบโทรคมนาคม 
   ๖.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

            ๑.   แบบบนัทกึขอใหด้ําเนินการ 
   ๒.  แบบแจง้ซ่อมวสัดุอุปกรณ์/แบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

   ๑ .   แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื� อสาร เพื� อก ารศึกษ า ของ

กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.   แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 

 

แตงตั้งคณะทำงาน
คณะทำงาน 

วางแผนการดำเนินการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

แจงผูที่เก่ียวของ 

ดำเนินการ 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ไมผาน 



๒๓ 

 

กร ะบวนการ  �  ศ ึกษา วิ เค ร าะห์ แล ะกําหนด รายล ะเอียดค ุณล ักษณะเฉพาะของระบบ

คอมพิวเตอร ์

 

วตัถปุระสงค ์ :   

    ๑.  กําหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพวิเตอรไ์ดอ้ย่างถูกต้อง 
    ๒. เป็นที�ปรกึษาใหก้บัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 
    ๓. การจดัซื�อจดัจา้งเป็นไปอย่างถูกต้อง 

 

ขอบเขตของงาน  : 

   ดําเนินการเกี�ยวกบัการกําหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะของระบบคอมพวิเตอร ์ ใน
สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

คาํจาํกดัความ  : 

  คุณลกัษณะ หมายถงึ เครื�องหมายหรอืสิ�งที�ชี�ใหเ้หน็ความดหีรอืลกัษณะประจํา 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

    ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 

    ๒.  คณะทํางานร่วมกําหนดคุณลกัษณะ 
    ๓.  เสนอ ผอ.สพป./สพม.  
    ๔.  แจง้ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทราบถงึคุณลกัษณะ 
    ๕.  ร่วมดําเนินการจดัซื�อจดัจา้ง 

    ๖.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



๒๔ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  :   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

        ๑.  แบบการกําหนดคุณสมบตั ิ
        ๒.  แบบสรุปเปรยีบเทยีบคุณสมบตั ิ

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

 ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๕๔ 

 ๒.   แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕0 

 

 

 

 

แตงตั้งคณะทำงาน 

คณะทำงานรวมกำหนดคุณลักษณะ 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

แจงผูที่เก่ียวของทราบถึงคุณลักษณะ 

รวมดำเนินการจัดซื้อจัดจาง 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ไมผาน 



๒๕ 

 

กระบวนการ 5  ด ําเนินการเกี�ยวก ับระบบรกัษาและค ุ้มครองความปลอดภยัข้อมูล  และการ

โต้ตอบผ่านสื�ออิเลก็ทรอนิกส์กบัผู้ใช้บริการ  

  

วตัถปุระสงค ์ : 

     ๑.  เพื�อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี�ยวกับระบบระบุตัวตน
ผูใ้ชบ้รกิารระบบอนิเตอรเ์น็ต 

     ๒.  เพื�อศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี�ยวกบัระบบการเกบ็รักษา
ขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์

 

ขอบเขตของงาน  :   

   ดําเนินการเกี�ยวกบัการศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี�ยวกบัระบบ

ระบุตวัตนผูใ้ชบ้รกิารระบบอนิเตอรเ์น็ต และระบบระบบการเกบ็รกัษาขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร ์ของ
สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

คาํจาํกดัความ  :   

   การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั �นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน 
(Identity) ที�แสดงว่าเป็นบุคคลที�กล่าวอา้งจรงิ 

  "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี�ยวกับการติดต่อสื�อสารของ
ระบบคอมพวิเตอร์ ซึ�งแสดงถงึแหล่งกําเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วนัที� ปรมิาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบรกิาร หรอือื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการตดิต่อสื�อสารของระบบคอมพวิเตอรน์ั �น 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

  ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 

  ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔.  ประสานงานกบัผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง 

  ๕.  ดําเนินการเกี�ยวกบัการศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี�ยวกบั
ระบบระบุตวัตนผูใ้ชบ้รกิารระบบอนิเตอรเ์น็ต และระบบระบบการเกบ็รกัษาขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ 
ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

  ๖.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงานเสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  :   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

        ๑.   แบบบนัทกึขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 

        ๒.  แบบแจง้ซ่อมวสัดุอุปกรณ์/แบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 
        ๓.  แบบบนัทกึขอยมืวสัดุอุปกรณ์ 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

 พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐ 
และที�แก้ไขเพิ�มเตมิทุกฉบบั 

 

 

แตงตั้งคณะทำงาน 

ศึกษา  วิเคราะห  ออกแบบ วางแผน 
การดำเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานแจงผูเกี่ยวของใหทราบ 

ดำเนินการ 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ไมผาน 



๒๗ 

 

กระบวนการ 6  พฒันาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และ

ระบบสื�อสารโทรคมนาคม 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

  ๑.  เพื�อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื�อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และ
สามารถนําความรูท้ี�ไดม้าใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

     ๒.  เพื�อยกระดบัความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา
และสถานศกึษา ซึ�งเป็นรากฐานที�สําคญัในการพฒันาการศกึษา 
     ๓.  เพื�อส่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากรดา้น ICT ไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัดา้น ICT และ

พฒันาศกัยภาพในดา้น ICT ใหม้คีวามเป็นเลศิทดัเทยีมกบันานาประเทศ  

 

ขอบเขตของงาน  : 

   ดําเนินการเกี�ยวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอรแ์ละระบบสื�อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

คาํจาํกดัความ  : 

   การพฒันาบุคลากรด้าน ICT  หมายถึง กระบวนการที�มุ่งจะเปลี�ยนแปลงวธิีการทํางาน 

ความรู้ความสามารถ ทกัษะและทศันคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที�ดีขึ�นเพื�อให้บุคลากรที�
ไดร้บัการพฒันาแลว้นั �นปฏบิตังิานไดผ้ลตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็   

                 ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
                 ๒. ศกึษา วเิคราะห ์วางแผนการดําเนินงาน 

                 ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
                ๔. แจง้ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทราบ 
                 ๕. ดําเนินการพฒันาบุคลากรทางดา้น ระบบคอมพวิเตอร ์ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 

และระบบสื�อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 
        ๖. สรุปประเมนิผลการดําเนินงานเสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  :   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

        ๑.  แบบบนัทกึขอใชว้สัดุอุปกรณ์ 
        ๒.  แบบแจง้ซ่อมวสัดุอุปกรณ์/แบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 
        ๓.  แบบบนัทกึขอยมืวสัดุอุปกรณ์ 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวง 

ศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

แตงตั้งคณะทำงาน 

ศึกษา  วิเคราะห  ออกแบบ วางแผน 
การดำเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานแจงผูเกี่ยวของใหทราบ 

ดำเนินการ 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ไมผาน 



๒๙ 

 

กระบวนการ � ให้ค าํปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาเกี�ยวกบัระบบคอมพิวเตอร ์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์และระบบสื�อสารโทรคมนาคม 

   

วตัถปุระสงค ์ : 

   ๑.  เพื�อให้คําปรกึษา แนะนํา เกี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร์ ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 
และระบบสื�อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

   ๒.  เพื�อแก้ไขปัญหาเกี�ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื�อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 
   ๓.  เพื�อปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื�องคอมพวิเตอรข์องสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและ

สถานศกึษาใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ 

 

ขอบเขตของงาน  : 

   ดําเนินการเกี�ยวกบัใหค้ําปรกึษา แนะนํา แก้ไขปัญหาเกี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร ์ระบบ 
เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และระบบสื�อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

คาํจาํกดัความ  : 

 ดําเนินการเกี�ยวกบัใหค้ําปรกึษา แนะนํา แก้ไขปัญหาเกี�ยวกบัระบบคอมพวิเตอร ์ระบบ 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื�อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื�องการซ่อมบํารุง และ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบคอมพวิเตอร ์ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์และระบบสื�อสารโทรคมนาคมของ
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเครื�องมอืในการสนับสนุนการบรหิาร

จดัการงานของบุคลากรและสถานศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

                  ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
                  ๒. ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
                  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  

                  ๔.  แจง้ผูท้ี�เกี�ยวขอ้งทราบ 
  ๕.  ดําเนินการเกี�ยวกบัการศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี�ยวกบั
ระบบระบุตวัตนผูใ้ชบ้รกิารระบบอนิเตอรเ์น็ต และระบบระบบการเกบ็รกัษาขอ้มูลจราจรทางคอมพวิเตอร์ 

ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 
  ๖.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงานเสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

 

 

 



๓๐ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

   
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

        ๑.   แบบคําขอมบีตัรประจําตวัในการใชง้าน 

        ๒.  แบบบตัรประจําตวัผูใ้ชง้านในระบบ 
        ๓.  แบบสรุปผลการดําเนินงาน 
 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวง 

ศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 

แตงตั้งคณะทำงาน 

ศึกษา  วิเคราะห  ออกแบบ วางแผน 
การดำเนนิงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานแจงผูเกี่ยวของใหทราบ 

ดำเนินการ 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ไมผาน 



๓๑ 

 

กระบวนการ  8 ติ ดตามประเมินผลระบบคอ มพิวเต อร ์ ร ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอ ร ์แ ล ะ

ระบบสื�อสารโทรคมนาคม 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

 ๑.  เพื�อทราบความก้าวหน้า  ปัญหา  ขอ้จํากดัและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงพฒันาระบบ
เครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละระบบสื�อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 
 ๒.  เพื�อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

ระบบสื�อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 
 ๓.  เพื�อรายงานผลการพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื�อสารโทรคมนาคม 
ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

ขอบเขตของงาน  : 

 ดําเนินการเกี�ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า  ปัญหาและอุปสรรคของการ
พฒันาระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และระบบสื�อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและ
สถานศกึษา 

 

คาํจาํกดัความ  : 

      เทคโนโลย ีหมายถึง การนําความรู้ทางธรรมชาติวทิยาและต่อเนื�องมาถึงวทิยาศาสตร์ มา
เป็นวธิีการปฏิบตัิและประยุกต์ใชเ้พื�อช่วยในการทํางานหรอืแก้ปัญหาต่าง ๆ  อนัก่อให้เกิดวสัดุ อุปกรณ์ 

เครื�องมือ เครื�องจักร แม้กระทั �งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื�อให้การ
ดํารงชวีติของมนุษยง์่ายและสะดวกยิ�งขึ�น 
 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

 ๑.  กําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการประเมนิ 

 ๒.  ออกแบบการตดิตามการประเมนิผล 
 ๓.  เสนอผูบ้รหิารเพื�อใหค้วามเหน็ชอบ 
 ๔.  ดําเนินการตดิตาม  ประเมนิผล 

 ๕.  รายงานผลการประเมนิใหผู้บ้รหิารและผูเ้กี�ยวขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  :   

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

        ๑.  แบบตดิตาม  ประเมนิผลระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์และระบบสื�อสารโทรคมนาคม  

ของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 
        ๒.  แบบรายงานสรุปผลการประเมนิ 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐ 

  ๔.  พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสาร  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

 

กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของการประเมิน 

ออกแบบการติดตาม  ประเมินผล 

เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 

ดำเนินการติดตามและประเมินผล 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

ไมผาน 



๓๓ 

 

3. งานข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบริหารและการจดัการศ ึกษา 

 

กระบวนการ � การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสวนเทศ 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

  เพื�อประสานความร่วมมอืและสร้างเครือข่ายการดาํเนินการข้อมูลสารสวนเทศของ

สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

ขอบเขตของงาน  : 

   ดําเนินการเกี�ยวกบัการศกึษา วเิคราะห ์ระบบเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบรหิาร
และการจดัการเรยีนรูข้องสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา  

 

คาํจาํกดัความ  : 

  ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็คอืระบบการเก็บและการจัดกระทํากบัข้อมูลเพื�อให้ ผู้ใช้

ไดร้บัประโยชน์สูงสุด  ในความหมายนี�จะเหน็ว่าทุกโรงเรยีนจําเป็นต้องมรีะบบข้อมูลและสารสนเทศเพื�อ
ประกอบการบรหิารและการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

  ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
  ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 

  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔.  ดําเนินการเกี�ยวกับการประสานหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และสร้างเครอืข่ายระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจดัการเรยีนรูข้องสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

  ๕.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
  ๖.  เสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  :   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

        ๑.  แบบบนัทกึการประสานความร่วมมอื 

 �.  แบบรายงานขอ้มุลสารสนเทศ 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  1. พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสาร พ.ศง ���� 
  2. แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

  3. พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 

 

 

แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบวางแผนการดำเนินการ 

เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 

ดำเนินการ 

สรุปประเมินผลการดำเนินการ 

ไมผาน 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 

 



๓๕ 

 

 

กระบวนการ � ศ ึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบริหาร 

                         และการจดัการศ ึกษา 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

  ๑.  เพื�อศึกษา วเิคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารของสํานักงานเขตพื�นที�
การศกึษาและสถานศกึษา 
  ๒. เพื�อศกึษา วเิคราะห ์ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการจดัการเรยีนรู้ของสํานักงานเขต

พื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

 

ขอบเขตของงาน  : 

   ดําเนินการเกี�ยวกบัการศกึษา วเิคราะห ์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการ
จดัการเรยีนรูข้องสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา  

 

คาํจาํกดัความ  : 

  ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็คอืระบบการเก็บและการจัดกระทํากบัข้อมูลเพื�อให้ ผู้ใช้

ไดร้บัประโยชน์สูงสุด  ในความหมายนี�จะเหน็ว่าทุกโรงเรยีนจําเป็นต้องมรีะบบข้อมูลและสารสนเทศเพื�อ
ประกอบการบรหิารและการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ ภายในโรงเรยีน 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

  ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
  ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 

  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔.  ดําเนินการเกี�ยวกบัการศกึษา วเิคราะห ์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและ
การจดัการเรยีนรูข้องสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาและสถานศกึษา 

  ๕.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
  ๖.  เสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  :   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

        ๑.   แบบบนัทกึการศกึษาวเิคราะห ์
        ๒.  แบบคํารอ้งขอเขา้ถงึระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

 ๓.  แบบรายงานผลการศกึษาวเิคราะห ์

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

  ๒.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 

 

แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห ออกแบบวางแผนการดำเนินการ 

เสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 

ดำเนินการ 

สรุปประเมินผลการดำเนินการ 

ไมผาน 

นำเสนอ ผอ.สพป/สพม. 
รับทราบ 



๓๗ 

 

กระบวนการ � การจดัทาํข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบริหารและการจดัการศ ึกษา 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

   ๑. เพื�อพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจดัการเรยีนรู ้
   2.  เพื�อนําเสนอและรายงานผลการดําเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศ 

ขอบเขตของงาน  : 

    ดําเนินการเกี�ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจดัการ
เรยีนรู ้      

คาํจาํกดัความ  : 

 ข้อมูล  ( Data or raw data)  หมายถึง ข้อเท็จจรงิต่างๆ (fact)  ที�เกิดขึ�น ที�มอียู่ในโลก 

ใช้แทนด้วยตวัเลข ภาษา หรอืสญัลกัษณ์ที�ยงัไม่มกีารปรุงแต่งหรอืประมวลไดๆ) ถ้าเห็นนคําว่าข้อมูล
ในทางคอมพวิเตอร ์จะหมายถงึขอ้เทจ็จรงิที�มกีารรวบรวมไวแ้ละมคีวามหมายในตวัเอง 
  สารสนเทศ  (Information)  หมายถึง  การนําเสนอข้อมูลที�เก็บรวบรวมไว้  มาผ่าน
กระบวนการ (process)  เพื�อให้ได้ผลลัพธ์ที�มีประโยชน์ต่อการตัดสนิใจ  หรือหมายถึงข้อมูลที�ได้ถูก

กระทําใหม้คีวามสมัพนัธ์  หรอืมคีวามหมายนําไปใชป้ระโยชน์ได ้
             สารสนเทศมคีวามสําคญัและเป็นประโยชน์ต่อการจดัการทุกระดบัขององค์การ  ทั �งใน
การปฏิบตัิงาน และการบรกิาร ใช้ช่วยในนการตดัสนิใจ การวางแผน และการประเมนิผลเปรยีบเทียบ

ช่วยเพิ�มระดบัความรู ้(Knoeladge)  ความเขา้าใจเกี�ยวกบัขอ้เทจ็จรงิ  สารสนเทศจะมคี่าหรอืความหมาย
มากขึ�นเมื�อมีการใช้งานมากขึ�นและสารสนเทศนั �นส่งผลกระทบถถึงการตัดสินใจหรือการกระทําที�
ดําเนินการ 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

  ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
  ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ ระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
  ๓.  เสนอแผนงานผูบ้รหิาร 

  4.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
  5.  เสนอผูบ้รหิารและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.  แบบประมลผลขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจดัการเรยีนรู ้
  ๒.  แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒)  พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ๔.  พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

แต่งตั�งคณะทํางาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

สรุปประเมินผลการดําเนนิการ 

 

ไม่ผ่าน 

นําเสนอผู้บริหาร 

และเผยแพรข่้อมูล

สารสนเทศ 



๓๙ 

 

กระบวนการ � ติดตาม  ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื�อการบริหารและการจดัการศ ึกษา 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

   ๑.  เพื�อทราบความก้าวหน้า  ปัญหา  ข้อจํากดัและข้อเสนอแนะในการปรบัปรุงพฒันา
ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจดัการเรยีนรู ้

   ๒. เพื�อประเมนิความพงึพอใจต่อการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและ
การจดัการเรยีนรู ้
   ๓. เพื�อรายงานผลการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจดัการเรยีนรู ้

ขอบเขตของงาน  : 

    ดําเนินการเกี�ยวกบัการติดตามและประเมนิความก้าวหน้า  ปัญหาและอุปสรรคของการ
พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจดัการเรยีนรู ้      

คาํจาํกดัความ  : 

  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบริหาร  หมายถึง  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที�ใช้ในการ
สนับสนุนการบรหิารจดัการในสถานศกึษาทั �งในส่วนที�เป็น  Back Office  และ  Front Office   

  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการเรียนรู้  หมายถึง  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที�ใช้ในการ
สนับสนุนการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

  ๑.  กําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการประเมนิ 

  ๒.  ออกแบบการตดิตามการประเมนิผล 
  ๓.  เสนอผูบ้รหิารเพื�อใหค้วามเหน็ชอบ 
  ๔.  ดําเนินการตดิตาม  ประเมนิผล 
  ๕.  รายงานผลการประเมนิใหผู้บ้รหิารและผูเ้กี�ยวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.   แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจดัการ
เรยีนรู ้
  ๒.  แบบรายงานสรุปผลการประเมนิ 
 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวง 
ศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒)  พ.ศ.

๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ๔.   พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

กําหนดวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย 

ออกแบบการตดิตามและการประเมินผล 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ดําเนนิการตดิตามและประเมินผล 

สรุปประเมินผลการดําเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอผู้บริหารรับทราบ 



๔๑ 

 

กระบวนการ �  พฒันาปรบัปรงุ และจดัทาํเวบ็ไซต์สาํนักงาน เผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ 

                          ข้อมูลสารสนเทศ 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

   ๑.  เพื�อประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและกจิกรรมของสํานักงาน 
   ๒. เพื�อเป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้ และแลกเปลี�ยนเรยีนรูใ้หก้บับุคลากรในสงักดั และ 
ผูส้นใจทั �วไป 

 

ขอบเขตของงาน  : 

    ดําเนินการเกี�ยวกบัการศึกษา  วเิคราะห ์ ออกแบบและจดัทําเว็บไซต์ใหเ้ป็นศูนยก์ลาง
ในการประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  และเป็นศูนย์กลางในการเรยีนรู ้ แลกเปลี�ยนเรยีนรูข้อง
บุคลากรและผูส้นใจทั �วไป       

 

คาํจาํกดัความ  : 

    เวบ็ไซต์  หมายถงึ  แหล่งที�สามารถนําเสนอขอ้มูลข่าวสาร  กจิกรรมในรูปแบบขอ้ความ  

รูปภาพ  ภาพเคลื�อนไหว  และเสยีง  ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

   ๑.  กําหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
   ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ จดัทําและพฒันาเวบ็ไซต์  ใหม้กีารนําเสนอ 
   ๓.  ตดิตาม  ประเมนิผลและรบัขอ้เสนอแนะจากผูเ้กี�ยวขอ้ง 

   ๔.  พฒันาตามผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะอย่างต่อเนื�อง 
   ๕.  สรุปผลการดําเนินงาน  และรายงานผลการดําเนินงานทุกปีงบประมาณ 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  : 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

  ๑.   แบบตดิตาม  ประเมนิผลและรบัขอ้เสนอแนะจากผูเ้กี�ยวขอ้ง 

   ๒.  แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 
 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.   พระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๒.  พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระทําความผดิเกี�ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

 

 

 

 

กําหนดเป้าหมายและวัตถปุระสงค์ 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ จัดทําและพฒันาเว็บไซต์   

ให้มีการนําเสนอ 

ติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี�ยวข้อง 

พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื�อง 

สรุปผลการดําเนินงาน  และรายงานผลการ 

ดําเนนิงานทุกปีงบประมาณ 



๔๓ 

 

กระบวนการ �  การพฒันา  ปรบัปรงุและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากบักระบวนการทาํงานให้สอดคล ้อง  

                                              กบัระบบสารสนเทศของสาํนักงานเขตพื�นที�การศ ึกษา สถานศึกษา  

                                              และสาํนักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั �นพื�นฐาน  

 

วตัถปุระสงค ์ : 

  ๑.  เพื�อพฒันา  ปรบัปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากบักระบวนการทํางานให้สอดคล้อง
กบัระบบขอ้มูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา 
  ๒.  เพื�อพฒันา  ปรบัปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากบักระบวนการทํางานให้สอดคลอ้ง

กบัระบบขอ้มูลสารสนเทศของสถานศกึษา 
  ๓.  เพื�อพฒันา  ปรบัปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากบักระบวนการทํางานให้สอดคลอ้ง
กบัระบบขอ้มูลสารสนเทศของ สพฐ. 

 

ขอบเขตของงาน  : 

   ดําเนินการเกี�ยวกบัพฒันา ปรบัปรุง และประยุกต์ใช ้ICT   เขา้กบักระบวนการทํางานให้

สอดคลอ้งกบัระบบขอ้มูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา สถานศกึษา และ สพฐ. 

 

คาํจาํกดัความ  : 

   เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง  การประยุกต์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาใช้ในระบบ
สารสนเทศ ตั �งแต่กระบวนการจดัเกบ็ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื�อช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศ

ที�มปีระสทิธภิาพและรวดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์  

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

  ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
  ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  

  ๔.  ดําเนินการเกี�ยวกบัการพฒันา ปรบัปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากบักระบวนการ
ทํางาน ใหส้อดคลอ้งกบัระบบขอ้มูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา สถานศกึษา และสพฐ. 
  ๕.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 

  ๖.  เสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  :   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

         ๑.   แบบบนัทกึพฒันา ปรบัปรุง และประยุกต์ใช ้ICT 
  ๒.  แบบรายงานผลการพฒันา ปรบัปรุง และประยุกต์ใช ้ICT 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศึกษาของกระทรวง 

ศกึษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารของประเทศไทย (ฉบบัที� ๒)  พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

 

 

 

แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนนิการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ดําเนนิการ 

สรุปประเมินผลการดําเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 

ผู้บริหารรับทราบ 



๔๕ 

 

กระบวนการ 7   พฒันาปรบัปรงุและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software )  

                           เข้ากบักระบวนการทาํงานของหน่วยงานเพื�อนําไปใช้ในการเพิ�มประสิทธิภาพ 

                           การบริหารงานและการให้บริการ 

 

วตัถปุระสงค ์ : 

  ๑.  เพื�อพฒันาปรบัปรุงและประยุกต์ใชโ้ปรแกรมประยุกต์ (Application Software )      
  ๒.  เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารงานและการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 

ขอบเขตของงาน  : 

  ดําเนินการเกี�ยวกับพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application 

Software ) เขา้กบักระบวนการทํางานของหน่วยงานเพื�อนําไปใชใ้นการเพิ�มประสทิธภิาพการบรหิารงาน
และการใหบ้รกิาร 

 

คาํจาํกดัความ  : 

  โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง  เป็นซอฟต์แวร์ที�นํามาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผูใ้ชโ้ดยสามารถนํามาใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยตรง 

 

ข ั �นตอนการปฏิบตัิงาน : ตวัชี�วดัความสาํเรจ็ 

  ๑.  แต่งตั �งคณะทํางาน 
  ๒.  ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 

  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.  
  ๔. ดําเนินการพฒันาปรบัปรุงและประยุกต์ใชโ้ปรแกรมประยุกต์(Application Software ) 
เข้ากบักระบวนการทํางานของหน่วยงานเพื�อนําไปใช้ในการเพิ�มประสทิธิภาพการบรหิารงานและการ
ใหบ้รกิาร 

  ๕.  สรุปประเมนิผลการดําเนินงาน 
  ๖.  เสนอผูอ้ํานวยการเขตพื�นที�การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

Flow Chart การปฏิบตัิงาน  :   

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอรม์ที�ใช้  : 

         ๑.  แบบสอบถาม 

  ๒.  แบบประเมนิ 

เอกสาร/ หลกัฐานอ้างอิง : 

  แผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเพื�อการศกึษาของกระทรวง ศกึษาธกิาร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

หมายเหตุ  : คาํอธิบายสญัลกัษณ์ผงัข ั �นตอน 

         จุดเริ�มต้นหรอืสิ�นสุดกระบวนงาน 

         กจิกรรมงานหรอืการปฏบิตั ิ

การตดัสนิใจ                      

ทศิทางหรอืการเคลื�อนไหวของงาน 

จุดเชื�อมต่อระหว่างหน้า (ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า) 

แต่งตั�งคณะกรรมการ/คณะทํางาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนนิการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเหน็ชอบ 

ดําเนนิการ 

สรุปประเมินผลการดําเนนิการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอผู้บริหารรับทราบ 

 


