ประเภทเอกสาร :
ชื่อเอกสาร
:
:

คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

นายธีรภัทร เฉยแสง
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่ สาร

๒
กระบวนการ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการ
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ น การเกี่ย วกั บ การศึ กษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การศึกษาทางไกล (Distance Learning) ความหมาย คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกล ซึ่ง
ผู้เรียนจะเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศ฿กษาและสมัครเรียนได้โดยไม่
จาเป็นต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น สาเหตุและปัจจัยสาคัญที่ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ในรูปแบบของ “การศึกษาทางไกลหรือการศึกษาไร้พรมแดน”
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึง การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใช้
เทคโนโลยี ด้านต่าง ๆ ที่จ ะรวบรวม จั ดเก็ บใช้งาน ส่ งต่อ หรือสื่ อสารระหว่ างกันในระบบสารสนเทศนั้น
ประกอบด้วย 5 ส่ว นหลักๆ ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการทางารนซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และข้อมูล ปัจจุบัน
เทคโนโลยีมีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งด้านการติดต่อสื่อสารการเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ การ
ดาเนินธุรกิจและอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน
การสื่ อ สาร (Communication) หมายถึ ง กระบวนการถ่ า ยทอดข่ า วสาร ข้ อ มู ล ความรู้
ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็นความต้องการจากผู้ส่งสาร โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็นการพูด การ
เขียนสัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่
แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรือความจาเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้
ร่วมกัน และมีปฏิกิริ ยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการสื่ อสารที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้การ
สื่อสารสัมฤทธิ์ผล

๓
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
1. แต่งตั้งคณะทางาน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
3. เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
4 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนิ น การเกี่ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
6. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทำงำน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอแผนงาน ผอ.สพป.

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
1. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์/ระบบอินเทอร์เน็ต
2. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์
3. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :
1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ –
๒๕๕๖
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕61

๕

กระบวนการ : ๒. ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติด ตั้ ง ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษา และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบโทรคมนาคม ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

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

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบ
ทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทร
เลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. วางแผนการดาเนินงานการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิ วเตอร์
ระบบโทรคมนาคม
๓. เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางดาเนินการ
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบโทรคมนาคม
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

๖

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทำงำน
วางแผนการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
เสนอแผนงาน ผอ.สพป.

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกขอให้ดาเนินการ
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ –
๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕61

๗

กระบวนการ : ๓. ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียด
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง
๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การกาหนดรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะของระบบคอมพิว เตอร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจา

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

แต่งตั้งคณะทางาน
คณะทางานร่วมกาหนดคุณลักษณะ
เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ
ร่วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

ใน

๘

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

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ
ร่วมดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบการกาหนดคุณสมบัติ
๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕0 – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕61

๙

กระบวนการ : ๔. ระบบรักษาและความคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ดาเนิ น การเกี่ ย วกับ ระบบรั ก ษาและคุ้ ม ครองความปลอดภั ยข้ อ มู ล และการโต้ ต อบผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ :
๑.
เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตน
ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ
ตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน (Identity)
ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง
"ข้อมู ล จราจรทางคอมพิว เตอร์ " หมายความว่า ข้ อมู ล เกี่ ยวกับ การติด ต่อ สื่ อ สารของระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ
บริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

๑๐

Flow Chart การปฏิบัติงาน :

แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอ ผอ.สพป.

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป.

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

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕61

๑๑
กระบวนการ : ๕. พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒ นาบุ คลากรทางด้าน ระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนา
ความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๒. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษา
๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความสาคัญด้าน ICT และพัฒนา
ศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
แล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

๑๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอ ผอ.สพป.
ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ดาเนินการ

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป.

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

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

๑๓
กระบวนการ : ๖. ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหา
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ขอบเขตของงาน :
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า แก้ ไ ขปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมบารุง และปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของบุคลากร
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. สรุปประเมินผลการดาเนินงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

๑๔
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน
การดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอ ผอ.สพป.

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ
ดาเนินการ
สรุปผลเสนอ ผอ.สพป.

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบคาขอมีบัตรประจาตัวในการใช้งาน
๒. แบบบัตรประจาตัวผู้ใช้งานในระบบ
๓. แบบสรุปผลการดาเนินงาน

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

๑๕
กระบวนการ : ๗. ติดตาม ประเมินผล
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดารงชีวิตของมนุษย์
ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน
ออกแบบการติดตามการประเมินผล
เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

๑๖
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการประเมิน
ออกแบบการติดตาม ประเมินผล
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึ กษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ –
๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕61
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

๑๗

กระบวนการ : ๘. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรั บปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

คาจากัดความ :
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ
ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน ให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสพฐ.
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. รายงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

๑๘
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT
๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

๑๙
กระบวนการ : ๙. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software ) เข้ากับกระบวนการ
ทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

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

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์( Application Software )
เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ

คาจากัดความ :
โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่นามาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ผู้ใช้โดยสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
๔. ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
เข้ากับกระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
๕. สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. รายงานเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่

๒๐
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ

แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบสอบถาม
๒. แบบประเมิน

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

๒๑
กระบวนการ : ๑๐. พัฒนา ปรับปรุง และจัดทาเว็บไซต์
ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุง และจัดทาเว็บไซต์สานักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรู้ แก่
บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสานักงาน
๒. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และ
ผู้สนใจทั่วไป
ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดทาเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและ
ผู้สนใจทั่วไป
คาจากัดความ :
เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งที่สามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบข้อความ รูปภาพ
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีการนาเสนอ
ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานทุกปีงบประมาณ

๒๒
Flow Chart การปฏิบัติงาน :

กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์
ให้มีการนาเสนอ
ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกปีงบประมาณ
แบบฟอร์มที่ใช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
๒. แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานในรอบปี
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕61

