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คำนำ 
 

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา พ.ศ.2560 เพื่อให้การดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้จัด
ให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานในสำนักงานเขตเป็น 10 กลุ่ม และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นอีกหนึ่งกลุ่มงานท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อให้มีการดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการส่ือสาร ตามนโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐท่ีจำกัด
จำนวนอัตราบุคลากร และงบประมาณ และสอดคล้องกับภารกิจ และการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ตามนโยบายทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ    
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
ฉบับนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาโดยรวมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดต่อไป 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
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ผู้รับผิดชอบประจำกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 

 

 
 

นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ 
ศึกษานิเทศก์  

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการจัดการศึกษาทางไกล 

 

 
 

นางชิญนารถ สุดานิช 
ศึกษานิเทศก์  

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา 

 

 
 

นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน ์
นักจัดการงานทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์ และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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         ภารกิจกลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     
  1. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด การศึกษา   
  3. ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา   
  4. ดำเนินการวิเคราะห์ และป ฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร   
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย   
 
          ผู้รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย  
 
1. นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ปฏบิัติหน้าที่     
   ผูอ้ำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ  
   หัวหน้ากลุ่มงานบริการจัดการศึกษาทางไกล รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้
 1.1 ปฏิบัติงานโดยกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์สูงมาก ในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการใหม่ ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบในกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ ให้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1.1.1 งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
  1.1.2 และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  
  1.1.3 งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  
  1.1.4 งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  1.1.5 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
 1.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา  
 1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร  
 1.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 1.6 จัดระบบการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 1.7 ติดตาม ควบคุม กำกับภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ให้เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 1.8 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาให้ได้รับความสะดวก  
มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
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 1.9 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วิจัย ให้คำปรึกษา กำหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรท่ีจะนำมาใช้เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการสำเร็จตามเปา้หมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะและประเมินผลแผนงานโครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.10 พัฒนาคู่มือ เอกสารวิชาการ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและ
วิธีการเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
 1.11 พัฒนาเพื่อปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา 
 1.12 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือท่ีผู้บังคับ 
บัญชามอบหมาย 
 
2. นางชิญนารถ สุดานิช ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าท่ี  
   หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้
 2.1 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 2.2 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.4 การติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเท เพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
 2.5 การพัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
 2.6 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.7 การพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื ่อนำไปใช้ ในการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหารงานและ  
การให้บริการ 
 2.8 จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.9 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด 
 2.10 งานรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในส่วนของ
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 2.11 งานรายงานคุณธรรมและความโปร ่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในส ่วนของกลุ ่มส ่ง เสริ มการศ ึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 2.12 งานติดตาม การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
 2.13 งานระบบควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 
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3. นายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที ่
   หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การสื่อสาร รับผิดชอบและปฏบิัติหน้าที่  
   ดังนี้ 
 3.1 วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร โทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.2 ติดต้ัง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.3 ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ระบบคอมพิวเตอร์ใน
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 3.4 ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มและครองความปลอดภัยของข้อมูล และการโต้ตอบ
ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์กับผู้รับบริการ  
 3.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 3.6 พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 3.7 ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 3.8 บริหารจัดการระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 3.9 บริหารจัดการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.10 พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.11 บริหารจัดการช่องทางติดต่อส่ือสารสังคมออนไลน์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบติดต้ังการใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุมทางไกล
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.13 งานรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองของการปฏิบัติราชการในส่วนของ
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 3.14 งานรายงานคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในส ่วนของกลุ ่มส ่งเสร ิมการศ ึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 3.15 งานติดตามการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนของงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและจัดการศึกษา 
 3.16 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง หรือท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

 กระบวนการ 1 : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และดำเนินการ  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
 ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 และสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
 2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบส่ือสารโทรคมนาคม  
 ๓. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา  
คำจำกัดความ :  
 การศึกษาทางไกล (Distance Learning) คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนจะ
เรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศึกษาและ สมัครเรียนได้โดยไม่
จำเป็นต้องเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาเท่านั้น สาเหตุและปัจจัยสำคัญท่ีทำก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาในรูปแบบของ “การศึกษาทางไกล หรือการศึกษาไร้พรมแดน”  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้นเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ท่ีจะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือส่ือสารระหว่าง
กันในระบบสารสนเทศนั้นประกอบ ด้วย ๕ ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการทำงานซอฟตแ์วร์ 
ฮาร์ดแวร์ และข้อมูล ปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งด้าน 
การติดต่อส่ือสารการเป็นแหล่งข้อมูลความรู้การดำเนิน ธุรกิจและอื่น ๆ อีกนับไม่ถ้วน  
 การสื่อสาร (communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูลความรู้  
ประสบการณ์ ความรู้สึกความคิดเห็นความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป็นการพูด  
การเขียนสัญลักษณ์อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารซึ่งอาจจะใช้กระบวนการ
ส่ือสารท่ีแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม หรือความจำเป็นของตนเองและคู่ส่ือสาร โดยมีวัตถุประสงค์
ให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นปัจจัย
สำคัญท่ีจะช่วยให้การส่ือสารสัมฤทธิ์ผล  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี  
 ๔. ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีทราบ  
แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์/ระบบอินเตอร์เน็ต/พื้นท่ีจัดเก็บเว็บไซต์  
 ๒. แบบแจ้งซ่อม  
 3. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/ส่ือ Software  
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :  
 1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔  
 2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖  
 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนการดำเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง 

ดำเนินการ 

สรุป และนำเสนอ 

ผอ.สพม.รอ รับทราบ 

ไม่ผ่าน 
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 กระบวนการ 2 : ติดต้ัง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนา  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 ติดต้ัง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม  
 ๒. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม  
 ๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
คำจำกัดความ :  
 โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบ
ทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึง 
วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การส่ือสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. วางแผนการดำเนินงานการติดต้ัง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบโทรคมนาคม  
 ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด 
 ๔. แจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบแนวทางดำเนินการ  
 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต้ัง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบโทรคมนาคม  
 ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ร้อยเอ็ดทราบ  
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แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบบันทึกขอให้ดำเนินการ  
 ๒. แบบบันทึกขอจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
 3. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์  
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

แต่งต้ังคณะทำงาน 

วางแผนการดำเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง 

ดำเนินการ 

สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอ 

ผอ.สพม.รอ รับทราบ 

ไม่ผ่าน 
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 กระบวนการ 3 : ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียด  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ใน 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง  
 ๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 ๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์  
 ระบบ Server ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
คำจำกัดความ :  
 คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือส่ิงท่ีให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. คณะทำงานร่วมกันกำหนดคุณลักษณะ  
 ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
 ๔. แจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ  
 ๕. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีทราบ  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบกำหนดคุณลักษณะ  
 ๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
 

แต่งต้ังคณะทำงาน 

คณะทำงานร่วมกำหนด
คุณลักษณะ 

เสนอ ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 

แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบถึงคุณลักษณะ 

ร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอ 

ผอ.สพม.รอ รับทราบ 

ไม่ผ่าน 
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 กระบวนการ 4 : ระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัย 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัย และการโต้ตอบผ่าน 
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินการเกีย่วกับระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการ
ระบบ อินเตอร์เน็ต  
 ๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ
ตัวตน ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
คำจำกัดความ :  
 การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั ้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน 
(Identity) ที่แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูล
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของ ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง 
เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร์นั้น  
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
 ๔. ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบ
ระบุตัวตน ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
ของสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาและสถานศึกษา  
 ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีทราบ  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  
 ๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์  
 ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
 
 
 

แต่งต้ังคณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนการดำเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 

ประสานแจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 

ดำเนินการ 

สรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอ 

ผอ.สพม.รอ รับทราบ 

ไม่ผ่าน 
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 กระบวนการ 5 : พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร 
 โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
 ๒. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานท่ีสำคัญในการพัฒนาการศึกษา  
 ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความสำคัญด้าน ICT และพัฒนา
ศักยภาพใน ด้าน ICT เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และ ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
คำจำกัดความ :  
 การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งจะเปล่ียนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาแล้ว นั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
 ๔. แจ้งผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
 ๕. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบส่ือสาร โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีทราบ  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  
 ๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์  
 ๓. แบบบนัทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  

แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนการดำเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 

ประสานงาน/แจ้งผู้เก่ียวข้องทราบ 

ดำเนินการ 

สรุปผล ประเมินผลการดำเนินงาน  
และนำเสนอ ผอ.สพม.รอ รับทราบ 

ไม่ผ่าน 
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  กระบวนการ 6 : ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปญัหา 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบส่ือสาร โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสาร 
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 ๓. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและ
สถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 
เครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
คำจำกัดความ :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือ ในเรื่องการซ่อมบำรุงและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน 
การบริหารจัดการงานของบุคลากรและสถานศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
 ๔. ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตและสถานศึกษา  
 ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีทราบ  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวในการใช้งาน  
 ๒. แบบบัตรประจำตัวผู้ใช้งานในระบบ  
 ๓. แบบสรุปผลการดำเนินงาน  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  

แต่งต้ังคณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนการดำเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง 

ดำเนินการ 

สรุปผล ประเมินผลการดำเนินงาน  
และนำเสนอ ผอ.สพม.รอ รับทราบ 

ไม่ผ่าน 
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   กระบวนการ 7 : ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 ติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร 
 โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 ๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ 
ส่ือสาร โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 ๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  
คำจำกัดความ :  
 เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่อง มาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็น
วิธีการปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหา ต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรม เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ  เพื่อให้การดำรง 
ชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวก ยิ่งขึ้น  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน  
 ๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล  
 ๓. เสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบ  
 ๔. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล  
 ๕. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 ๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
 ๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  
 

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของการประเมิน 

ออกแบบการติดตาม 
ประเมินผล 

ดำเนินการติดตาม ประเมินผล 

สรุปผล ประเมินผลการดำเนินงาน  
และนำเสนอ ผอ.สพม.รอ รับทราบ 

ไม่ผ่าน 

เสนอ ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 
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  กระบวนการ 8 : ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ 
 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา  
 ๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด 
การเรียนรู้ของ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
คำจำกัดความ :  
 ระบบข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึง ระบบการเก็บ และการจัดกระทำ กับข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้
ได้รับประโยชน์สูงสุด  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
 ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด 
การเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน  
 ๖. รายงานเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์  
 ๒. แบบคำร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ  
 ๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
 ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
 

แต่งต้ังคณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนการดำเนินงาน 

เสนอ ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์
ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

สรุปผล ประเมินผลการดำเนินงาน 

รายงานเสนอ ผอ.สพม.รอ รับทราบ 

ไม่ผ่าน 
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  กระบวนการ 9 : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT 
 
ชือ่งาน (กระบวนงาน) :  

 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับ 
 ระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.  
วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ
ข้อมูล สารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และสพฐ.  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.  
คำจำกดัความ :  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ 
ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ได้สารสนเทศที ่มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
 ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงาน 
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.  
 ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน  
 ๖. นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT  
 ๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
 

แต่งต้ังคณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนการดำเนินงาน 

เสนอแผนงาน ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ
ประยุกต์ใช้ ICT 

สรุปผล ประเมินผลการดำเนินงาน 

นำสนอ ผอ.สพม.รอ 

ไม่ผ่าน 
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 กระบวนการ 10 : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ 
 กระบวนการทำงานของหน่วยงานเพือ่นำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารงาน 
 และการให้บริการ  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)  
 ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการให้บริการของหน่วยงาน  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี ่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ โปรแกรมประยุกต์ (Application 
Software) เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการให้บริการ  
คำจำกัดความ :  
 โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี  
 ๔. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) 
เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงานเพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ 
การให้บริการ  
 ๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  
 ๖. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบสอบถาม  
 ๒. แบบประเมิน  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
 
 
 

แต่งต้ังคณะทำงาน 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนการดำเนินงาน 

เสนอแผนงาน ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง และ
ประยุกต์ใช้ Application Software 

สรุปผล ประเมินผลการดำเนินงาน 

นำสนอ ผอ.สพม.รอ 

ไม่ผ่าน 
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 กระบวนการ 11 : พัฒนา ปรับปรุง และจัดทำเว็บไซต์  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 พัฒนา ปรับปรุง และจัดทำเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 และฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 ๒. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้สนใจ  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลาง 
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร
และผู้สนใจท่ัวไป  
คำจำกัดความ :  
 เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งท่ีสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบข้อความ รูปภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีการนำเสนอ  
 ๓. ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  
 ๔. พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง  
 ๕. สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานทุกปีงบประมาณ  
แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบติดตาม ประเมินผล และรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  
 ๒. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
 2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  
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กำหนดเปา้หมายและวัตถุประสงค์ 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาเว็บไซด์ ให้มีการนำเสนอ 

สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผล
การดำเนินงานทุกปงีบประมาณ 

ทุกปงีบประมราณ

ติดตาม ประเมินผล  
และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เก่ียวข้อง 

พฒันาตามผลการประเมิน และรายงานผล 
การดำเนินงานทุกปีงบประมาณ 
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 กระบวนการ 12 : ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ 
 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาข้อมูล
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู้  
 ๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  และ 
การจัดการเรียนรู้  
 ๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้  
คำจำกัดความ :  
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการในสถานศึกษาท้ังในส่วนที่เป็น Back Office และ Front Office ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 
การเรียนรู้ หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ในการสนับสนุน การเรียนการสอนในสถานศึกษา  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน  
 ๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล  
 ๓. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีเพื่อให้ความเห็นชอบ  
 ๔. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล  
 ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน  
 ๖. รายงานผลการประเมินให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
รับทราบ  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้  
 ๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖  
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
 ๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐  

ออกแบบการติดตาม 
ประเมินผล 

สรุปผล ประเมินผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการประเมิน  
นำเสนอ ผอ.สพม.รอ/ผู้เก่ียวขอ้งรับทราบ 

ไม่ผ่าน 

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของการประเมิน 

ดำเนินการติดตาม ประเมินผล 

เสนอ ผอ.สพม.รอ 
ให้ความเห็นชอบ 
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 กระบวนการ 13 : พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  
 พัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 และสถานศึกษา  
วัตถุประสงค์ :  
 ๑. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษา  
 ๒. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา  
ขอบเขตของงาน :  
 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
คำจำกัดความ :  
 นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วย ให้การศึกษา 
และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผล
สูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกดว้ย 
ในปัจจุบันมีการใช้ นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีท้ังนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย 
และประเภทที่กำลังเผยแพร่ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนบนเว็บ ห้องเรียน/ชั้นเรียน 
ออนไลน์ ส่ือมัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
 ๑. แต่งต้ังคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 ๔. ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๕. ดำเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และส่ือ (Software และ Hardware)  
 ๖. สรุปผลการดำเนินงาน  
 ๗. เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ  
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Flow Chart การปฏิบัติงาน : กระบวนการที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบฟอร์มที่ใช้ :  
 ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  
 ๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์เอกสาร ส่ือ Software  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
 ๑. เอกสาร/ตำรา/คู่มือการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ๒. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา  
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ 
วางแผนการดำเนินงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

รายงานผลการประเมิน  
นำเสนอ ผอ.สพม.รอ รับทราบ 

ไม่ผ่าน 

แต่งต้ังคณะทำงาน 

ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 

เสนอ ผอ.สพม.รอ ให้ความเห็นชอบ 

ดำเนินการจัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสื่อ 
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