คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน

ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
ภายในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
ตามที่ ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ได้จ ัด ให้ มี ก ารจัด ตั้ง ศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน ๒๒๕ เขต เพื่อให้มี
การดาเนิ นการในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตามนโยบายการ
บริ หารบุคคลภาครัฐที่จากัดจานวนอัตราบุคลากร และงบประมาณ และสอดคล้องกับภารกิจและการ
ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ตามนโยบายทุกระดับให้มีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้
จัดทาคู่มือขั้นตอนการดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธันวาคม ๒๕๕๕

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
และดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการ

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม ของส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิ นการเกี่ ยวกับระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม
๓. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิ นการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิ นการเกี่ ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู ้ทางธรรมชาติวทิ ยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์
มาเป็ นวิธีการปฏิ บตั ิ และประยุกต์ใช้เพื่อช่ วยในการทางานหรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่ อให้เกิ ดวัสดุ
อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องจัก ร แม้ก ระทัง่ องค์ความรู ้ นามธรรมเช่ น ระบบหรื อกระบวนการต่า ง ๆ
เพื่อให้การดารงชีวติ ของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔ ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะทางาน
คณะทำงำน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ

สรุ ปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(ตามตารางแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๒.

๓.

๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
๓. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานในการจัดตั้ง สพฐ. ออกคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย
นาร่ อง ๗ เขต
คอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคมให้กบั สพป./สพม.นาร่ องทั้ง
๗ เขต
วางแผนการดาเนินการ
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม
-เสนอเลขาธิการ สพฐ. พิจารณาเห็นชอบ
-เสนอ ผอ.สพป./สพม. อนุมตั ิดาเนินการ
ตามแผน

เสนอแผนงานการดาเนินการต่อ เลขาธิการ กพฐ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และนาแผนดังกล่าว เสนอต่อ ผอ.สพป./สพม.นาร่ องทั้ง ๗
เขต เพื่ออนุมตั ิแผนการดาเนินงาน

ระยะ
เวลา
ธ.ค.
๒๕๕๓

ธ.ค.
๒๕๕๓

ม.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
กพร.สพฐ.
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่
คณะทางาน/
สพป./สพม.

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา
ม.ค.
๒๕๕๔

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนที่ระบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมตั ิจาก ผอ.สพป./สพม.

ก.พ.-ส.ค
๒๕๕๔.

๖.

สรุ ปผลการดาเนินการ

คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล จาก สพฐ. ดาเนินการกากับ
ติดตาม ประเมินผล สรุ ปผลการดาเนินการ เสนอต่อ เลขาธิการ กพฐ.
และผอ.สพป./สพม. เขตนาร่ องทั้ง ๗ เขต

ก.ย.
๒๕๕๔

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

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

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

ติดตั้ง ดูแล บารุ งรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม .
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๒. ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตั้ง ดูแล บารุ งรักษา และพัฒนาเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๒. บารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บารุ งรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่ อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึง
รู ปแบบทั้งหมดของการสื่ อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรื อปรับปรุ งให้สามารถสื่ อสารได้ระยะไกล
ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่ อสารข้อมูล และเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. วางแผนการดาเนิ นงานการติดตั้ง ดูแล บารุ งรักษา และพัฒนาเกี่ ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบแนวทางดาเนินการ

๕. ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา และพัฒ นาเกี่ ย วกับ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะทางาน
คณะทำงำน
วางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.

แจ้ งผู้ทเี่ กี่ยวข้ อง
ดาเนินการ

สรุ ปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอให้ดาเนินการ
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(ตามเอกสารแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ติดตั้ง ดูแล บารุ งรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่

๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๒. บารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

ตามคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน เพื่อดาเนินการติดตั้ง ดูแล
บารุ งรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม

๒.

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาภายใน สพป/สพม.
วางแผนการดาเนินการ

ระยะ
เวลา
ธ.ค.
๒๕๕๓

วางแผนการดาเนินการติดตั้ง ดูแล บารุ งรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม

ธ.ค.
๒๕๕๓

๓.

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.นาร่ องทั้ง ๗ เขต เพื่ออนุมตั ิดาเนินการ
ตามแผนงาน

ธ.ค.
๒๕๕๓

๑.

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
ผอ.
สพป./สพม.

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา
ม.ค.
๒๕๕๔

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนที่ระบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมตั ิจาก ผอ.สพป./สพม.

ก.พ.-ส.ค
๒๕๕๔.

๖.

สรุ ปผลการดาเนินการ

สรุ ปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม. เขตนาร่ องทั้ง ๗ เขต

ก.ย.
๒๕๕๔

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่/
คณะทางาน
สพป./สพม.
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

ศึกษา วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๓. ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียด

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุ ณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ได้อย่างถูกต้อง
๒. เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. การจัดซื้ อจัดจ้างเป็ นไปอย่างถูกต้อง

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
คุณลักษณะ หมายถึง เครื่ องหมายหรื อสิ่ งที่ช้ ีให้เห็นความดีหรื อลักษณะประจา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. คณะทางานร่ วมกาหนดคุณลักษณะ
๓. เสนอ ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ
๕. ร่ วมดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะทางาน

คณะทางานร่ วมกาหนดคุณลักษณะ
ไม่ ผ่าน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

แจ้ งผู้ทเี่ กี่ยวข้ องทราบถึงคุณลักษณะ
ร่ วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง

สรุ ปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบการกาหนดคุณสมบัติ
๒. แบบสรุ ปเปรี ยบเทียบคุณสมบัติ

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕0

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(ตามตารางแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบคอมพิวเตอร์ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๒.

๓.

๑. กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
๒. เป็ นที่ปรึ กษาให้กบั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาภายใน สพป/สพม.
กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

ตามคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางานเพื่อกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
คณะกรรมการ/คณะทางาน ร่ วมกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

เสนอคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
ต่อ ผอ.สพป./สพม.

เสนอคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ ต่อ ผอ.สพป./สพม.นาร่ องทั้ง ๗ เขต
เพื่ออนุมตั ิ

ระยะ
เวลา
ธ.ค.
๒๕๕๓
ม.ค.
๒๕๕๔

ม.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
ผอ.
สพป./สพม.

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนที่ระบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ร่ วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖.

สรุ ปผลการดาเนินการ

สรุ ปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม. เขตนาร่ องทั้ง ๗ เขต

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
๔. ระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕

ระยะ
เวลา
ม.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รู ปแบบเป็ นไป
ตามที่
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
กาหนด
ม.ค.-ก.ย. มีเอกสารอ้างอิง
๒๕๕๔.
ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.
๒๕๕๔

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุม้ ครอง
ความปลอดภัยข้อมูลและการโต้ตอบผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์กบั ผูใ้ ช้บริ การ

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๔. ระบบรักษาและความคุ้มครองความปลอดภัยข้ อมูล

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับระบบรักษาและคุ ม้ ครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบ
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์กบั ผูใ้ ช้บริ การ

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึ กษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิ นการเกี่ ยวกับระบบระบุ
ตัวตนผูใ้ ช้บริ การระบบอินเตอร์เน็ต
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิ นการเกี่ยวกับระบบการเก็บ
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการศึ กษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิ นการเกี่ ยวกับ
ระบบระบุ ตวั ตนผูใ้ ช้บ ริ ก ารระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และระบบระบบการเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพิสูจน์ตวั ตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน
(Identity) ที่แสดงว่าเป็ นบุคคลที่กล่าวอ้างจริ ง
"ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ " หมายความว่า ข้อมูลเกี่ ยวกับการติดต่อสื่ อสารของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งแสดงถึงแหล่งกาเนิ ด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริ มาณ ระยะเวลา
ชนิดของบริ การ หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่ อสารของระบบคอมพิวเตอร์ น้ นั

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิ นการเกี่ยวกับ
ระบบระบุ ตวั ตนผูใ้ ช้บ ริ ก ารระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และระบบระบบการเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

ประสานแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องให้ ทราบ
ดาเนินการ

สรุ ปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(ตามตารางแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุม้ ครองความปลอดภัยข้อมูล
และการโต้ตอบผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์กบั ผูใ้ ช้บริ การ

สพป./สพม.…....…………............…
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตวั ตนผูใ้ ช้บริ การระบบอินเตอร์เน็ต
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
๓. เพื่อปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา
ธ.ค.
๒๕๕๓

ตามคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน

๒.

แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาภายใน สพป/สพม.
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนฯ

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบุ
ผูใ้ ช้บริ การระบบอินเตอร์เน็ตของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ธ.ค.
๒๕๕๓

๓.

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.

เสนอแผนงาน ต่อ ผอ.สพป./สพม.นาร่ องทั้ง ๗ เขต เพื่ออนุมตั ิ

ธ.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
ผอ.
สพป./สพม.

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
ตามแผนที่ระบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมตั ิจาก ผอ.สพป./สพม.

๖.

สรุ ปผลการดาเนินการ

สรุ ปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม. เขตนาร่ องทั้ง ๗ เขต

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
เวลา
ม.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รู ปแบบเป็ นไป
ตามที่
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
กาหนด
ม.ค.-ก.ย. มีเอกสารอ้างอิง
๒๕๕๔.
ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.
๒๕๕๔

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครื อข่ายพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๕. พัฒนาบุคลากรด้ านระบบคอมพิวเตอร์

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒ นาบุ ค ลากรทางด้า น ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู้
๒. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเป็ นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษา
๓. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความสาคัญด้าน
ICT และพัฒนาศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็ นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ น การเกี่ ย วกับ พัฒนาบุ ค ลากรทางด้า น ระบบคอมพิ วเตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หมายถึ ง กระบวนการที่ มุ่งจะเปลี่ ยนแปลงวิธีการ
ทางาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็ นไปทางที่ดีข้ ึนเพื่อให้
บุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพัฒ นาแล้ ว นั้ น ปฏิ บ ัติ ง านได้ ผ ลตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหน่ ว ยงานอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
๕.ด าเนิ น การพัฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า น ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

ประสานแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องให้ ทราบ
ดาเนินการ

สรุ ปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคมของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๒.

๓.

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู ้ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู ้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
๒. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเป็ นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความสาคัญด้าน ICT และพัฒนาศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็ นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ ตามคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
ธ.ค.
สพป./สพม.
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
๒๕๕๓
(ทั้ง ๗ เขต)
การศึกษาภายใน สพป/สพม.
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนฯ
คณะทางานร่ วมศึกษา ออกแบบและจัดทาหลักสูตรแผนงาน
ธ.ค.
คณะ
๒๕๕๓
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.
เสนอแผนงาน ต่อ ผอ.สพป./สพม.นาร่ องทั้ง ๗ เขต เพื่ออนุมตั ิ
ธ.ค.
ผอ.
๒๕๕๔
สพป./สพม.

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามแผนที่ระบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมตั ิจาก ผอ.สพป./สพม.

๖.

สรุ ปผลการดาเนินการ

สรุ ปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม. เขตนาร่ องทั้ง ๗ เขต

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
เวลา
ม.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
รู ปแบบเป็ นไป
ตามที่
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
กาหนด
ม.ค.-ก.ย. มีเอกสารอ้างอิง
๒๕๕๔.
ถูกต้อง

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย.
๒๕๕๔

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

ให้คาปรึ กษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ
เครื อข่ายพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๖. ให้ คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก้ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกับ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้คาปรึ กษา แนะนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูเ่ สมอ

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับให้คาปรึ กษา แนะนา แก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

คาจากัดความ :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับให้คาปรึ กษา แนะนา แก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื่ องการซ่ อมบารุ ง
และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
สนับสนุนการบริ หารจัดการงานของบุคลากรและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. แจ้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบ
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิ นการเกี่ยวกับ
ระบบระบุ ตวั ตนผูใ้ ช้บ ริ ก ารระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และระบบระบบการเก็ บ รั ก ษาข้อ มู ล จราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงานเสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอ ผอ.สพป./สพม.

ประสานแจ้ งผู้เกี่ยวข้ องให้ ทราบ
ดาเนินการ

สรุ ปผลเสนอ ผอ.สพป./สพม.

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบคาขอมีบตั รประจาตัวในการใช้งาน
๒. แบบบัตรประจาตัวผูใ้ ช้งานในระบบ
๓. แบบสรุ ปผลการดาเนินงาน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ให้คาปรึ กษา แนะนา แก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๒.

๑. เพื่อให้คาปรึ กษา แนะนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องคอมพิวเตอร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทางานตามแนวทางการ ตามคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
ธ.ค.
สพป./สพม.
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
๒๕๕๓
(ทั้ง ๗ เขต)
การศึกษาภายใน สพป/สพม.
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนฯ
คณะทางานร่ วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทาแผนงาน
ธ.ค.
คณะ
๒๕๕๓
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะ
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพงาน
ธ.ค. - รู ปแบบเป็ นไป
๒๕๕๔ ตามที่
คณะกรรมการ/
คณะทางาน
กาหนด
-มีเอกสารอ้างอิง
ถูกต้อง
ธ.ค.
๒๕๕๓

ผู้รับผิดชอบ

๓.

เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม.

เสนอแผนงาน ต่อ ผอ.สพป./สพม.นาร่ องทั้ง ๗ เขต เพื่ออนุมตั ิ

๔.

ประสาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามแผนที่ระบุไว้

๕.

ดาเนินการ

ดาเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมตั ิจาก ผอ.สพป./สพม.

ม.ค.-ก.ย.
๒๕๕๔.

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

๖.

สรุ ปผลการดาเนินการ

สรุ ปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม. เขตนาร่ องทั้ง ๗ เขต

ก.ย. -มีการตรวจสอบ
๒๕๕๔ มาตรฐานงาน
ทุกกระบวนการ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ผอ.
สพป./สพม.

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๗. ติดตาม ประเมินผล

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมิ นผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปั ญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งพัฒนา
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและ
สถานศึกษา
๒. เพื่อประเมิ นความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปั ญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู ้ ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่ องมาถึ งวิทยาศาสตร์ มา
เป็ นวิธี ก ารปฏิ บ ัติแ ละประยุ ก ต์ใ ช้เพื่ อช่ วยในการท างานหรื อแก้ปั ญหาต่ า ง ๆ อันก่ อให้เ กิ ด วัส ดุ
อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องจัก ร แม้กระทัง่ องค์ความรู ้ นามธรรมเช่ น ระบบหรื อกระบวนการต่ าง ๆ
เพื่อให้การดารงชีวติ ของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการประเมิน
๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล
๓. เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
๕. รายงานผลการประเมินให้ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของการประเมิน

ออกแบบการติดตาม ประเมินผล
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้ องรับทราบ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. แบบรายงานสรุ ปผลการประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ติดตามประเมินผลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปั ญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อให้คาปรึ กษา แนะนา เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๑.

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
การติดตามและประเมินผล
ออกแบบการติดตาม ประเมินผล

ออกคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินการ
ร่ วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบแนวทางการติดตามและการประเมินผลการ
ดาเนินการ

๒.

ระยะ
เวลา
ธ.ค.
๒๕๕๓
ธ.ค.
๒๕๕๓

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอรู ปแบบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ ต่อ ผอ.สพป./
สพม.นาร่ องทั้ง ๗ เขต เพื่อให้ความเห็นชอบนาไปดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการต่อไป

๔.

ดาเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการดาเนินการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตาม
รู ปแบบที่ได้รับการเห็นชอบ

๕.

รายงานผลการประเมินให้ผบู ้ ริ หารและ
ผูเ้ กี่ยวข้องรับทราบ

สรุ ปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากับ ติดตาม ประเมินผล
จาก สพฐ. ผอ.สพป./สพม. เขตนาร่ องทั้ง ๗ เขต

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพงาน
ธ.ค. - รู ปแบบเป็ นไป
๒๕๕๔ ตามที่
คณะกรรมการ/
กาหนด
-มีเอกสารอ้างอิง
ถูกต้อง
ม.ค.-ก.ย.
๒๕๕๔.

ผู้รับผิดชอบ

ก.ย. -มีการตรวจสอบ
๒๕๕๔ มาตรฐานงาน
ทุกกระบวนการ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

ผอ.
สพป./สพม.

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ
บริ หารและการจัดการเรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๘. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ระบบข้อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การจัด การเรี ยนรู้ ข อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
การจัดการเรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทากับข้อมูลเพื่อให้
ผูใ้ ช้ได้รับประโยชน์สู งสุ ด ในความหมายนี้ จะเห็ นว่า ทุ กโรงเรี ยนจาเป็ นต้องมี ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อประกอบการบริ หารและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดาเนิ นการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
และการจัดการเรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์
๒. แบบคาร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ
๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๒. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
และการจัดการเรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๑. มีการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. มีการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
เวลา
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
ออกคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ธ.ค.
เพื่อการบริ หารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒๕๕๓

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอแผนงานศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ก.พ.–
มี.ค.
๒๕๕๔
เม.ย.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูล ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
สารสนเทศ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๕.

สรุ ปประเมินผล

สรุ ปประเมินผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
รายงานเสนอผูบ้ ริ หารให้รับทราบ
เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

ระยะ
เวลา
เม.ย.–
ก.ค.
๒๕๕๔.
ก.ย.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

พัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับ
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ.
สถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๙. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ ใช้ ICT

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน ให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้า กับ กระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

คาจากัดความ :
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในระบบ
สารสนเทศ ตั้ง แต่ ก ระบวนการจัด เก็ บ ประมวลผล และการเผยแพร่ ส ารสนเทศ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ไ ด้
สารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการ
ทางาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
สพฐ.
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT
๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึ กษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๒.

๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับ
ม.ค.
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงาน ๒๕๕๔
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเพื่อพัฒนา
ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบเพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับ
ก.พ.
และปรับปรุ ง การประยุกต์ใช้ ICT
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.
มี.ค.
๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ

หมายเหตุ

ลาดับที่
๓.

๔.

๕.

๖.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา
เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอแผนงานเพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการ เม.ย.
ทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
๒๕๕๔
การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.
ดาเนินการ
ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน
พ.ค.
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา สพฐ.
ก.ค.
๒๕๕๔
สรุ ปประเมินผล
สรุ ปประเมินผลการพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับ
ส.ค.
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงาน ๒๕๕๔
เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.
การรายงานผล
รายงานผลการดาเนินงาน ต่อผอ.สพป./สพม.
ก.ย.
๒๕๕๔

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

พัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
(Application Software) เข้ากับกระบวนการทางานของ.
หน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารงานและการให้บริ การ

:
:
:
:

… - ... - ...

.

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่
ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๐. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ ใช้ โปรแกรมประยุกต์

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์( Application Software ) เข้ากับ
กระบวนการทางานของหน่ วยงานเพื่ อนาไปใช้ในการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารงานและการ
ให้บริ การ

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software )
๒. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานและการให้บริ การของหน่วยงาน

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับพัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application
Software ) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่ วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารงานและการให้บริ การ

คาจากัดความ :
โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง เป็ นซอฟต์แวร์ ที่นามาใช้กบั งานด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้โดยสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

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

๔. ดาเนิ นการพัฒ นาปรั บปรุ งและประยุก ต์ใ ช้โปรแกรมประยุก ต์( Application
Software ) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่ วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารงานและการให้บริ การ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบสอบถาม
๒. แบบประเมิน

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

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application
Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้
ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานและการให้บริ การ

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.

๒.

๓.

๑. มีการพัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
๒. การบริ หารงานและการให้บริ การของหน่วยงานมีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
แต่งตั้งกรรมการ/คณะทางานเพื่อพัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรม
ม.ค.
ประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงาน ๒๕๕๔
เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานและการให้บริ การ
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเพื่อพัฒนา
ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
ก.พ.
และปรับปรุ ง การประยุกต์ใช้ ICT
(Application Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อ
นาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานและการให้บริ การ
มี.ค.
๒๕๕๔
เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอแผนงานเพื่อพัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
เม.ย.
(Application Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อ
๒๕๕๔
นาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารงานและการให้บริ การ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๔.

ดาเนินการ

๕.

สรุ ปประเมินผล

๖.

การรายงานผล

รายละเอียดงาน

ระยะ
เวลา
ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application เม.ย.
Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานและการให้บริ การ
ก.ค.
๒๕๕๔
สรุ ปผลการพัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application ส.ค.
Software) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิม่ ๒๕๕๔
ประสิ ทธิภาพการบริ หารงานและการให้บริ การ
รายงานผลการดาเนินงาน ต่อผอ.สพป./สพม.
ก.ย.
๒๕๕๔

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

พัฒนา ปรับปรุ ง จัดทาเว็บไซต์สานักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู ้แก่บุคลากรในสังกัด
และสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๑. พัฒนา ปรับปรุง และจัดทาเว็บไซต์

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุ ง และจัดทาเว็บไซต์สานักงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และฝึ กอบรม
ให้ความรู ้ แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและกิจกรรมของสานักงาน
๒. เพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้กบั บุคลากรในสังกัด และผูส้ นใจ
ทัว่ ไป

ขอบเขตของงาน :
ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบและจัด ท าเว็บ ไซต์ ใ ห้ เ ป็ น
ศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ของบุคลากรและผูส้ นใจทัว่ ไป

คาจากัดความ :
เว็บไซต์ หมายถึ ง แหล่ งที่ ส ามารถนาเสนอข้อมู ล ข่า วสาร กิ จกรรมในรู ปแบบ
ข้อความ รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. กาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีการนาเสนอ
๓. ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผูเ้ กี่ยวข้อง
๔. พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง
๕. สรุ ปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานทุกปี งบประมาณ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์
ให้ มีการนาเสนอ
ติดตาม ประเมินผลและรับข้ อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้ อง
พัฒนาตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะอย่างต่ อเนื่อง
สรุ ปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกปี งบประมาณ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผูเ้ กี่ยวข้อง
๒. แบบรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานในรอบปี

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนา ปรับปรุ งและจัดทาเว็บไซต์สานักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และฝึ กอบรมให้ความรุ ้แก่บุคลากรในสังกัด
และสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่

๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มุลข่าวสารและกิจกรรมของสานักงาน
๒. เพี่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้กบั บุคลากรในสังกัดและผูส้ นใจทัว่ ไป
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน

๑.

กาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบจัดทาพัฒนา
เว็บไซต์ให้มีการนาเสนอ

๓.

ติดตามประเมินผลและรับข้อเสนอแนะ
จากผูเ้ กี่ยวข้อง

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

ติดตาม ประเมินผล และรับฟังข้อเสนอแนะจากผูท้ ี่รับบริ การ และผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

ระยะ
เวลา
ม.ค.
๒๕๕๔
มิ.ย.
๒๕๕๔

ก.ค.–
ส.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๔.

พัฒนา ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะที่
ได้รับฟัง

ปรับปรุ ง พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เสถียรภาพยิง่ ขึ้น

๕.

สรุ ปประเมินผล

สรุ ปผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุก
ปี งบประมาณ

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ระยะ
เวลา
ส.ค.
๒๕๕๔
ก.ย.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริ หารและการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๒. ติดตาม ประเมินผล ระบบข้ อมูลสารสนเทศ

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปั ญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
และการจัดการเรี ยนรู้
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปั ญหาและอุปสรรคของ
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้

คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการบริ หารจัดการในสถานศึกษาทั้งในส่ วนที่เป็ น Back Office และ Front Office
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการประเมิน
๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล
๓. เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
๕. รายงานผลการประเมินให้ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ออกแบบการติดตามและการประเมินผล
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการติดตามและประเมินผล
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการ
จัดการเรี ยนรู้
๒. แบบรายงานสรุ ปผลการประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึ กษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและ

สพป./สพม.…....…………............…
การจัดการเรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.
๒.

๓.

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

๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปั ญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู ้
๒. เพี่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู ้
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและจัดการเรี ยนรู ้
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
เวลา
คุณภาพงาน
กาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ม.ค.
- ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
๒๕๕๔
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวิธีการ
ออกแบบวิธีการติดตามและประเมินผล
มิ.ย.
ติดตามและประเมินผล
๒๕๕๔

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอแบบติดตามและประเมินผลให้ ผอ.สพป/สพม. ให้ความเห็นชอบก่อน
นามาดาเนินการ

ส.ค.-ก.ย.
๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๔.

ดาเนินการติดตามและประเมินผล

๕.

สรุ ปประเมินผล

รายละเอียดงาน
นาแบบติดตามและประเมินผลที่ ผอ.สพป/สพม. เห็นชอบ มาดาเนินการ
ติดตามและประเมินผล
รายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

ระยะ
เวลา
ต.ค.
๒๕๕๔
ต.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๓. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมทางการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึ ง นวัตกรรมที่จะช่วยให้
การศึกษา และการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่งขึ้น ผูเ้ รี ยนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างรวดเร็ วมี
ประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิ ม เกิ ดแรงจูงใจในการเรี ยนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการ
เรี ยนได้อีกด้วย ในปั จจุบนั มีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่ งมีท้ งั นวัตกรรมที่ใช้กนั
อย่างแพร่ หลายแล้ว และประเภทที่กาลังเผยแพร่ เช่ น การเรี ยนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
(Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทศั น์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่ อหลายมิติ
( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็ นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการจัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์และสื่ อ ( Software และ Hardware )
ที่จาเป็ นต้องใช้ในการพัฒนาสื่ อ
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๗. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้เกีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
และรายงานผล

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. เอกสาร/ตารา/คู่มือการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญา
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.
๒.

๑. เพื่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริ มการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพี่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริ มการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
เวลา
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ
ธ.ค.
๒๕๕๓
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา ออกแบบวิธีการแนะนา การให้บริ การเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผูเ้ กี่ยวข้อง
ธ.ค.
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้อง
๒๕๕๓

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ

๔.

ดาเนินการ

ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ

ม.ค.
๒๕๕๔
ก.พ. –
ส.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดับที่
๕.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ

รายละเอียดงาน
สรุ ปผลการดาเนินการ

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

ระยะ
เวลา
ก.ย.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๔. พัฒนาบุคลากรด้ านการจัดทาสื่อนวัตกรรม

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
สนับ สนุ น การศึ ก ษาค้น คว้า วิเ คราะห์ วิจยั พัฒ นาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
สนับสนุน ส่ งเสริ มการ ดาเนิ นการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนาเอาสิ่ งใหม่ซ่ ึ ง
อาจจะอยูใ่ นรู ปของความคิดหรื อการกระทา รวมทั้งสิ่ งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อ
มุ่งหวังที่ จะเปลี่ ยนแปลงสิ่ งที่ มีอยู่เดิ มให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น ทาให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรี ยน
เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การใช้วีดิทศั น์เชิ งโต้ตอบ(Interactive Video) สื่ อหลายมิติ
(Hypermedia) และอินเตอร์ เน็ต เหล่านี้เป็ นต้น
“เทคโนโลยีท างการศึกษา” (Educational Technology) ตามรู ปศัพท์ เทคโน
(วิธีการ) + โลยี (วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ ที่วา่ ด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนาวิธีการ

มาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ ๓
ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ (boonpan edt01.htm)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเครื่ องมือ อุปกรณ์และสื่ อ ( Software และ Hardware ) ที่จาเป็ นต้องใช้
ในการพัฒนาสื่ อ
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๗. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
รายงานผล

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.
๒.

๓.
๔.

๑. เพื่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพี่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ
ธ.ค.
สพป./สพม.
๒๕๕๓
(ทั้ง ๗ เขต)
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา ออกแบบวิธีการแนะนา การให้บริ การเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผูเ้ กี่ยวข้อง
ธ.ค.
คณะ
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้อง
๒๕๕๓
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ
ม.ค.
เจ้าหน้าที่
๒๕๕๔
ผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการ
ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
ก.พ. –
เจ้าหน้าที่
ส.ค.
ผูร้ ับผิดชอบ
๒๕๕๔

หมายเหตุ

ลาดับที่
๕.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ

รายละเอียดงาน
สรุ ปผลการดาเนินการ

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

ระยะ
เวลา
ก.ย.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๕. การจัดการศูนย์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่ อ สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ ก ารการจัด การศู น ย์สื่ อ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.
เพื่ อสนับ สนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ ก ารการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ให้บริ การ ส่ งเสริ มสนับสนุน การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ศูนย์สื่อ หมายถึง เป็ นสถานที่ที่ครู อาจารย์ และผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใช้บริ การ ศึกษาหา
ความรู้คน้ คว้าด้วยตนเอง อีกทั้งเป็ นแหล่งความรู ้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อกระบวนการเรี ยนการสอน โดยศูนย์
สื่ อจะเป็ นส่ วนหนึ่งของห้องสมุด หรื อแยกเป็ นเอกเทศก็ได้
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีใช้มา
ก่อน หรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ให้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น เมื่อนา
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ดว้ ย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ

สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
รายงานผล

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.
๒.

๓.
๔.

๑. เพื่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพี่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ
ธ.ค.
สพป./สพม.
๒๕๕๓
(ทั้ง ๗ เขต)
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา ออกแบบวิธีการแนะนา การให้บริ การเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผูเ้ กี่ยวข้อง
ธ.ค.
คณะ
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้อง
๒๕๕๓
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ
ม.ค.
เจ้าหน้าที่
๒๕๕๔
ผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการ
ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
ก.พ. –
เจ้าหน้าที่
ส.ค.
ผูร้ ับผิดชอบ
๒๕๕๔

หมายเหตุ

ลาดับที่
๕.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ

รายละเอียดงาน
สรุ ปผลการดาเนินการเสนอ ผูเ้ กี่ยวข้อง

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

ระยะ
เวลา
ก.ย.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๖. พัฒนาบุคลากรด้ านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการจัด ท าสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ ก ษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ การการพัฒนาบุ คลากรด้านการจัดทาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ การการสื่ อ/อุปกรณ์ในการจัดพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดทาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึก ษา ของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาและ
สถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการจัด ท าสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ ก ษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง หมายถึง วิธีการหรื อกระบวนการ หรื อกิจกรรมต่างๆ
ที่นามาพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน หรื อองค์กรเพื่อเพิ่มพูนให้บุค ลากรในหน่ วยงาน หรื อใน
องค์กรเกิ ดความรู ้ ความสามารถ และเกิ ดทักษะในการทางานมีความก้าวหน้าในอาชี พการทางานมี
เจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบตั ิอยูบ่ รรลุเป้ าหมาย ที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทาง
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

ลาดับที่
๑.
๒.

๓.
๔.

๑. เพื่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพี่อศึกษา สนับสนุน ส่งเสริ มการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ
ธ.ค.
สพป./สพม.
๒๕๕๓
(ทั้ง ๗ เขต)
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา ออกแบบวิธีการแนะนา การให้บริ การเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผูเ้ กี่ยวข้อง
ธ.ค.
คณะ
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้อง
๒๕๕๓
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ
ม.ค.
เจ้าหน้าที่
๒๕๕๔
ผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการ
ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
ก.พ. –
เจ้าหน้าที่
ส.ค.
ผูร้ ับผิดชอบ
๒๕๕๔

หมายเหตุ

ลาดับที่
๕.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ

รายละเอียดงาน
สรุ ปผลการดาเนินการเสนอ ผูเ้ กี่ยวข้อง

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

ระยะ
เวลา
ก.ย.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

พัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๗. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ ายคอมพิวเตอร์

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ การการพัฒนาปรั บปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู ้
ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS

คาจากัดความ :
การจัดการเรี ย นรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลอย่า งค่ อนข้า ง
ถาวร อันเป็ นผลมาจากการฝึ กฝนหรื อการมีประสบการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน พัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

สพป./สพม.…....…………............…
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

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

ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน
ลาดับที่
๑.
๒.

๓.
๔.

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริ มและให้บริ การการพัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ระยะ
มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ
เวลา
คุณภาพงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน
คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อดาเนินการตามโครงการ
ธ.ค.
สพป./สพม.
๒๕๕๓
(ทั้ง ๗ เขต)
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการแนะนา วิเคราะห์รูปแบบความเหมาะสมที่เป็ นไปได้และสามารถนามาบูรณาการได้
ธ.ค.
คณะ
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้อง
๒๕๕๓
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป./สพม. พิจารณาเห็นชอบ
ม.ค.
เจ้าหน้าที่
๒๕๕๔
ผูร้ ับผิดชอบ
ดาเนินการ
เผยแพร่ ในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทัว่ กัน
ก.พ. –
เจ้าหน้าที่
ส.ค.
ผูร้ ับผิดชอบ
๒๕๕๔

หมายเหตุ

ลาดับที่
๕.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
สรุ ปและรายงานผลการดาเนินการ

รายละเอียดงาน
สรุ ปผลการดาเนินการเสนอ ผูเ้ กี่ยวข้อง

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐

ระยะ
เวลา
ก.ย.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ประเภทเอกสาร

:

คู่มอื ขั้นตอนการดาเนินงาน

ชื่อเอกสาร

:

ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

รหัสเอกสาร
แก้ไขครั้งที่
วันที่บังคับใช้
สาเนาที่

:
:
:
:

… - ... - ...

ผู้จัดทา

ผู้ทบทวน

ผู้อนุมัติ

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๘. ติดตามประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และ
สถานศึกษา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ การการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS

คาจากัดความ :
การจัดการเรี ย นรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลอย่า งค่ อนข้า ง
ถาวร อันเป็ นผลมาจากการฝึ กฝนหรื อการมีประสบการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)

โครงสร้ างและส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพฐ.
ชื่องาน ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สพป./สพม.…....…………............…
ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวชี้วดั ทีส่ าคัญของกระบวนงาน

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

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริ มและให้บริ การการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๑.

แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน

คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ

๒.

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเครื่ องมือ

ออกแบบเก็บข้อมูลติดตามผลการใช้สื่อฯ

๓.

เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ ตามแบบจัดทาเครื่ องมือที่ได้ออกแบบจัดเก็บ

๔.

ดาเนินการ

ประสานงานเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบของกลุ่มงาน/สถานศึกษา

ระยะ
เวลา
ธ.ค.
๒๕๕๓
ธ.ค.
๒๕๕๓

ม.ค.
๒๕๕๔
ก.พ. –
ส.ค.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
สพป./สพม.
(ทั้ง ๗ เขต)
คณะ
กรรมการ/
คณะทางาน
ตามคาสัง่ ฯ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลาดับที่

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

๕.

สรุ ป

จัดทาแบบติดตาม/ จัดเก็บข้อมูลผลการใช้จากเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง/สภานศึกษาที่มารับ
บริ การ

๖.

และรายงานผลการดาเนินการ

สรุ ปรายงานผล ผอ.สพป/ สพม.ทราบ

ระยะ
เวลา
ก.ย.
๒๕๕๔

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

ก.ย.
๒๕๕๔

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

เอกสารอ้ างอิง : (ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง)
๑. แบบติดตามผลการใช้........................................................
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

หมายเหตุ :
คาอธิบายสั ญลักษณ์ผังขั้นตอน

จุดเริ่ มต้นหรื อสิ้ นสุ ดกระบวนงาน
ทิศทางหรื อการเคลื่อนไหวของงาน

กิจกรรมงานหรื อการปฏิบตั ิ

การตัดสิ นใจ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

หมายเหตุ

