๒๓

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ชื่อเอกสาร
: งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา

นางอรัญญา อางอน
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร

๒๔

กระบวนการ : ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทากับข้อมูลเพื่อให้ ผู้ใช้ได้รับ
ประโยชน์ สู งสุ ด ในความหมายนี้ จ ะเห็ นว่ าทุ กโรงเรียนจาเป็น ต้องมีร ะบบข้อ มูล และสารสนเทศเพื่ อ
ประกอบการบริหารและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

๒๕

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ.สพป
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์
๒. แบบคาร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ
๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ –
๒๕๕๖
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕61

๒๖
กระบวนการ : ๒. ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริห ารและการ
จัดการเรียนรู้
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุนการ
บริหารจัดการในสถานศึกษาทั้งในส่วนที่เป็น Back Office และ Front Office
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุนการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน
ออกแบบการติดตามการประเมินผล
เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

๒๗
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ออกแบบการติดตามและการประเมินผล
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการติดตามและประเมินผล
สรุปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ –
๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕61
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

๒๘
กระบวนการ : ๓. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
๒.
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา
และการเรีย นการสอนมีป ระสิ ทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผ ลสู ง
กว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบัน
มีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่
กาลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่น
วิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เหล่านี้

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ( Software และ Hardware )
ที่จาเป็นต้องใช้ในการพัฒนาสื่อ
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๗. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

๒๙
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

สรุปประเมินผลการดาเนินการ
และรายงานผล

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

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. เอกสาร/ตารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕61

