
คูม่ือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



คำน า  

 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดให้มีกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสสื่อสาร เพื่อการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๒๒๕ 
เขต เพ่ือให้มี การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ตามนโยบาย
การ บริหารบุคคลภาครัฐที่จ ากัดจัานวนอัตราบุคลากร และงบประมาณ และสอดคล้องกับภารกจิและการ 
ขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสารสนเทศ และการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได้ จัดท าคู่มือขั้นตอนการด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน   

ชื่อเอกสาร : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน 

  และด าเนินการเกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์ 

  ระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร 

  โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 

  สถานศึกษา   

รหัสเอกสาร : … - ... - ...   

แก้ไขครั้งท่ี :     

วันที่บังคับใช้ :     

ส าเนาที่ :     
      

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ   
      

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ  

 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการ   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือศกึษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 
๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนและด าเนินการเกี่ยวกบัระบบสื่อสาร  

โทรคมนาคม 
๓. เพ่ือศกึษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกบัระบบเทคโนโลยี 

สมัยใหม่ 
 

ขอบเขตของงาน : 
 

ด าเนินการเกีย่วกบัการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกีย่วกบั ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยี สมัยใหม่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 
ค าจ ากัดความ: 

 
เทคโนโลยีหมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มา

เป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ 
 

อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทังองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้
การด ารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 
 

๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. ประสานงานกบัผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
๕. ด าเนินการเกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่  
๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 

 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน:  
 

แต่งตั้งคณะท างาน 
 
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
 

ไม่ผ่าน 
 

 
เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 

 
 
 
 
 

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง   
 
 

ด าเนินการ 
 
 
 
 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป. 



แบบฟอร์มที่ใช้: 
 

๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 

๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์  
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง: 

 
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๕๐. – ๒๕๕๔ 
 

๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

๓. พระราชบัญญัติวาด้วยการกระท่าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 
 

(ตามตารางแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
 

ชื่องาน ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกีย่วกบั
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3  
กล่มุ  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

 รหัสเอกสาร: ………………......  

        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       
 ๑.  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนและด าเนินการเกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์     
 ๒. เพ่ือศกึษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบสื่อสารโทรคมนาคม     
 ๓. เพ่ือศกึษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่     
        

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานในกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 

สพป. ออกค าสั่งมอบหมายงานให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานและรับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบวางแผน

และด าเนินการเกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมให้กับสพป.นา 

ก.ย.
๒๕๖๑ 

 

สพป. 

 
       

๒. วางแผนการด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบเครือขายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 

ก.ย.
๒๕๖๑ 

 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ตาม

ค าสั่ง  
       

๓. -เสนอ ผอ.สพป.พิจารณาเห็นชอบ เสนอแผนงานการด าเนินการต่อ ผอ.สพป. พิจารณาให้ความ ต.ค.  คณะท างาน/  



 -เสนอ ผอ.สพป. อนุมัติด าเนินการ เห็นชอบ และน าแผนดังกล่าว เสนอต่อ ผอ.สพป. ๒๕๖๑  สพป.  
        



 
 

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ประสาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน พ.ย.  เจ้าหน้าที่/  
  ตามแผนที่ระบุไว้ ๒๕๖๑  คณะท างาน  
     สพป.  
       

๕. ด าเนินการ ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป. ม.ค.  เจ้าหน้าที่/  
   ๒๕๖๒  คณะท างาน  
     สพป.  
       
       

๖. สรุปผลการด าเนินการ 
คณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการด าเนินการ เสนอ
ต่อ ผอ.สพป.   

เจ้าหน้าที่/
คณะท างาน

สพป.  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ๓. พระราชบัญญัติวาด้วยการกระท่าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  

ชื่อเอกสาร : ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกบั 

  ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายระบบ 

  คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม. 

  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :    

วันที่บังคับใช้ :    

ส าเนาที่ :    

     

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน  ผู้อนุมัติ 
     

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๒. ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนา   
 
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑.  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม 

 
๒. บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม  
๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ด าเนินการเกีย่วกบัการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกบัระบบ

คอมพิวเตอร์ระบบโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ: 
 

โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมถึง 
รูปแบบทั้งหมดของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่อสารได้ระยะไกล ซึ่ 
งรวมถึง วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑. แต่งตั้งคณะท างาน 

 
๒. วางแผนการด าเนินงานการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกบัระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม  
๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
๔.  แจ้งผู้ที่เกีย่วข้องทราบแนวทางด าเนินการ 
๕. ด าเนินการเกีย่วกับการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบ 

คอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม  
๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน:   
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 
 
 
 
 

 
วางแผนการด าเนินการ 

 
ไม่ผ่าน 

 
เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 

 
 
 
 
 

แจ้งผูท้ี่เกี่ยวข้อง 
 
 

ด าเนินการ 
 
 
 
 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป. 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้: 

 
๑. แบบบันทึกขอให้ด าเนินการ  
๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 

 



๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๕๐. – ๒๕๕๔ 

 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.

๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบคอมพิวเตอร์ พ.ศ๒๕๕๐. 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(ตามเอกสารแนวนอน) 



 
 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษาและพัฒนาเกีย่วกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กล่มุ  ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

รหัสเอกสาร:… 

  
        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       
 ๑.  ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ระบบโทรคมนาคม      
 ๒. บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม      
 ๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรคมนาคม      
        

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน 
ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ  

๑. จัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือการศึกษาภายใน สพป. 

บ ารุงรักษา และพัฒนาเกีย่วกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
โทรคมนาคม 

  

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามค าสั่ง  

       
๒. วางแผนการด าเนินการ วางแผนการดาเนินการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกบั

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม   

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามคาสั่งฯ  

       
๓. เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป. เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป. เพ่ืออนุมัติด าเนินการตามแผนงาน   ผอ.สพป.  



        



 
 

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ประสาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน   เจ้าหน้าที่  
  ตามแผนที่ระบุไว้   ผู้รับผิดชอบ  

       

๕. ด าเนินการ ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป.   เจ้าหน้าที่/  
     คณะท างาน  
     สพป.  
       

๖. สรุปผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล   เจ้าหน้าที่  
  จาก  ผอ.สพป.   ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ๓. พระราชบัญญัติวาด้วยการกระท่าความผิดเก่ียวกบคอมพิวเตอร์ีพ.ศ.๒๕๕๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน   

ชื่อเอกสาร : ศึกษา  วิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 

  เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพ้ืนที่ 

  การศึกษาและสถานศึกษา   

รหัสเอกสาร : … - ... - ...   

แก้ไขครั้งท่ี :     

วันที่บังคับใช้ :     

ส าเนาที่ :     

      

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน  ผู้อนุมัติ  
      

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

  



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๓. ศึกษา วิเคราะห์  และก าหนดรายละเอียด   
 
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

ศึกษา วิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ด าเนินการเกีย่วกบัการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 

ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ: 
 

คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ า 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 
 

๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
๒. คณะท างานร่วมก าหนดคุณลักษณะ 
๓.  เสนอ ผอ.สพป. 
๔.  แจ้งผู้ที่เกีย่วข้องทราบถึงคุณลักษณะ  
๕.  ร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 



Flow Chart การปฏิบัติงาน:   
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 
 
 
 
 

 
คณะท างานร่วมก าหนดคุณลักษณะ 

 
ไม่ผ่าน 

 
 

เสนอ ผอ.สพป. 
 
 
 
 
 

แจ้งผ้ท่ีเกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ 
 
 

 
ร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป. 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้: 
 

๑.  แบบการก าหนดคุณสมบัติ 
๒.  แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 
 

๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๕.0 – ๒๕๕๔ 

 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.

๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 



 
(ตามตารางแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องาน ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กลุ่ม  ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

รหัสเอกสาร:… 

  
        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       
 ๑.  ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง     

 
๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง     

        

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ 
เวลา 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานตามแนว
ทางการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายใน สพป 

ตามค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะท างานเพ่ือกาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

  

สพป. 

 
       

๒. ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ คณะกรรมการ/คณะท างานร่วมกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา   

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามค าสั่งฯ  

       
๓. เสนอคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ต่อ เสนอคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ผอ.สพปเพ่ืออนุมัติ   ผอ.สพป.  



ผอ.สพป. 
        



 
 

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ประสาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เก่ียวข้องในการดาเนินงานตาม
แผนที่ระบุไว้  

รูปแบบเป็นไป
ตามท่ี 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  

    คณะกรรมการ   

    
/คณะท างาน

ก าหนด   
       

๕. ด าเนินการ ร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง  มีเอกสารอ้างอิง เจ้าหน้าที่  
    ถูกต้อง ผู้รับผิดชอบ  

       

๖. สรุปผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล   เจ้าหน้าที่  
  จาก  ผอ.สพป.   ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐  



๔. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๕   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  

ชื่อเอกสาร : ด าเนินการเกีย่วกบัระบบรักษาและคุ้มครอง 

  ความปลอดภัยข้อมูลและการโต้ตอบผ่านสื่อ 

  อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ  

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :    

วันที่บังคับใช้ :    

ส าเนาที่ :    

     

ผู้จัดทำ  ผู้ทบทวน  ผู้อนุมัติ 
     

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๔. ระบบรักษาและความคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล   
 
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

ด าเนินการเกีย่วกบัระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบ 
ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัระบบระบ ุตัวตน

ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต 
 

๒. เพ่ือศึกษาวิคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบการเกบ็ 
รักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ด าเนินการเกีย่วกบัการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกบั 

ระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
ค าจ ากัดความ: 

 
การพิสูจน์ตัวตน(Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน 

(Identity) ที่แสดงวาเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง 
 

"ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกบัการติดตั้อสื่อสารของ 
ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 

 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
๔. ประสานงานกบัผู้ที่เก่ียวข้อง 

 



๕. ด าเนินการเกีย่วกบัการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกีย่วกบั
ระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป.ทราบ 
 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน:   

 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 
 
 
 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 

 
ไม่ผ่าน 

 
 

เสนอ ผอ.สพป. 
 
 
 
 
 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 
 
 

 
ด าเนินการ 

 
 
 
 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป. 
 

แบบฟอร์มที่ใช้: 
 

๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 

๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์  
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 

 



เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง:  
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(ตามตารางแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องาน ด าเนินการเก่ียวกบัระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัย
ข้อมูลและการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

รหัสเอกสาร: 
  

        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       
 ๑.  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกีย่วกบัระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต     
 ๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกีย่วกบัระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์     
 ๓. เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐     
        

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

    เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานตามแนว
ทางการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายใน สพป 

ตามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน 

  

สพป. 

 
       

๒. ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบวางแผนฯ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนและด าเนินการเก่ียวกับระบผุู้ใช้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา   

คณะกรรมการ
/คณะท างาน  

     ตามคาสั่งฯ  
       



๓. เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป./สพม. เสนอแผนงาน ต่อ ผอ.สพป.   ผอ.สพป.  
        



 
 

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ประสาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานแจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เก่ียวข้องในการดาเนินงาน  รูปแบบเป็นไป เจ้าหน้าที่  
  ตามแผนที่ระบุไว้  ตามท่ี ผู้รับผิดชอบ  
    คณะกรรมการ/   
    คณะท างาน   
    ก าหนด   
       

๕. ด าเนินการ ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป. 
 

มีเอกสาร 
อ้างอิงถูกต้อง 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  

       

๖. สรุปผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการน าเสนอ คณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล   เจ้าหน้าที่  
  จาก ผอ.สพป.   ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง)  
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน   

ชื่อเอกสาร : พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ 

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...   

แก้ไขครั้งท่ี :     

วันที่บังคับใช้ :     

ส าเนาที่ :     

      

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน  ผู้อนุมัติ  
      

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

  



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๕. พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

พัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความ เข้าใจ
และสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 
๒. เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านICT ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา 
 

๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความส าคัญด้าน ICT และ
พัฒนาศักยภาพในด้านICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ด าเนินการเกีย่วกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

 
ค าจ ากัดความ: 

 
การพัฒนาบุคลากรด้านICT หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ 

 
ท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้านICTให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพ่ือให้ 
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 
 

๑.  แต่งตั้งคณะทางาน 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน 
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
๔. แจ้งผู้ที่เกีย่วข้องทราบ 



 
๕ . ด าเนินการพัฒนา บุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบ บเครือข่า ย 

คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป.ทราบ 

 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน:   
 

แต่งตั้งคณะท างาน 
 
 
 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 

 
ไม่ผ่าน 

 
 

เสนอ ผอ.สพป./สพม. 
 
 
 
 
 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 
 
 

 
ด าเนินการ 

 
 
 
 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป. 
 
แบบฟอร์มที่ใช้: 

 
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 

 
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์  
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 

 



๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๕๐. – ๒๕๕๔ 

 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่)  

พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
๓.  พระราชบัญญัติวาด้วยการกระท่าความผิดเก่ียวกบคอมพิวเตอร์ีพ.ศ.๒๕๕๐ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(เอกสารตามแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องาน พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

รหัสเอกสาร: 

  
        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       

 
๑.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 
๒. เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคลากรด้านICT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งเป็น
รากฐานที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษา     

 
๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความส าคัญด้านICTและพัฒนาศักยภาพในด้านICT ให้มีความเป็นเลิศ
ทัดเทียมกบันานาประเทศ   

        

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานตามแนว
ทางการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารภายใน สพป 

ตามค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะท างาน 

  

สพป. 

 
       



๒. ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบวางแผนฯ คณะท างานร่วมศึกษา ออกแบบและจัดท าหลักสูตรแผนงาน   คณะ  
      กรรมการ  



 
ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ 

เวลา 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหตุ 

       

๓. เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป เสนอแผนงาน ต่อ ผอ.สพป.   ผอ.สพป.  

๔. ประสาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เกีย่วข้องในการด าาเนินงานตามแผนที่
ระบุไว้  รูปแบบเป็นไป เจ้าหน้าที่  

    ตามท่ี ผู้รับผิดชอบ  
    คณะกรรมการ/   
    คณะท างาน   
    ก าหนด   
       

๕. ด าเนินการ ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป.  
มี
เอกสารอ้างอิง เจ้าหน้าที่  

    ถูกต้อง ผู้รับผิดชอบ  

       

๖. สรุปผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการน าเสนอ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล   เจ้าหน้าที่  
  จาก ผอ.สพป.   ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  

ชื่อเอกสาร : ให้ค าปรึกษา  แนะน า แกไ้ขปัญหาเกี่ยวกบัระบบ 

  เครือข่ายพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :    

วันที่บังคับใช้ :    

ส าเนาที่ :    

     

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน  ผู้อนุมัติ 
     

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๖. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา  
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกีย่วกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าเกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
๓. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 

ขอบเขตของงาน : 
 

ด าเนินการเกีย่วกบัให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกบระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 

 
ค าจ ากัดความ 

 
ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์ 

ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมบารุง และ
ปรับปรุ ง 
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร โทรคมนาคมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการงานของบุคลากรและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 
 

๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 



 ๔. แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกับ 

ระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

๖.  สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอ ผอ.สพป.ทราบ 
Flow Chart การปฏิบัติงาน:   

 
แต่งตั้งคณะท างาน 

 
 
 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 

 
ไม่ผ่าน 

 
 

เสนอ ผอ.สพป. 
 
 
 
 
 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 
 
 

 
ด าเนินการ 

 
 
 
 

สรุปผลเสนอ ผอ.สพป. 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้: 

 
๑. แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวในการใช้งาน  
๒.  แบบบัตรประจ าตัวผู้ใช้งานในระบบ 
๓.  แบบสรุปผลการด าเนินงาน 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 



 
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๕๐. – ๒๕๕๔ 
 

๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 
 

(เอกสารตามแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องาน ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

รหัสเอกสาร: 

   
         

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน        

 
๑.  เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า เกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  

 
๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  

 
๓. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ    

         

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ  หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน    

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ท างานตามแนว
ทางการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายใน สพป 

ตามค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ คณะท างาน 

  

สพป. 

  

๒. ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบวางแผนฯ คณะทางานร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดท าแผนงาน   คณะ   
      กรรมการ/   



      คณะท างาน   
      ตามค าสั่งฯ   



 
ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   เวลา คุณภาพงาน   
       

๓. เสนอแผนงานต่อ ผอ.สพป. เสนอแผนงาน ต่อ ผอ.สพป. เพ่ืออนุมัติ  - รูปแบบเป็นไป ผอ.  
    ตามท่ี สพป.  
    คณะกรรมการ   
    ก าหนด   
       

๔. ประสาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจ้งหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เก่ียวข้องในการดาเนินงานตามแผนที่
ระบุไว้   

เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ  

       

๕. ด าเนินการ ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจาก ผอ.สพป.   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  

       

๖. สรุปผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการน าเสนอคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล  -มีการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่  
  จาก ผอ.สพป.  มาตรฐานงาน ผู้รับผิดชอบ  
    ทุกกระบวนการ   
       

เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)     
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔     
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖     
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐     



       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  

ชื่อเอกสาร : ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์  ระบบ 

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร 

  โทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  และสถานศึกษา  

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :    

วันที่บังคับใช้ :    

ส าเนาที่ :    

     

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ  
     

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๗. ติดตาม ประเมินผล   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร 
โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 

 
๒.เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความกัาวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการ 

พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษา 

 
ค าจ ากัดความ: 

 
เทคโนโลยีหมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์มา 

เป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ 
 

อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั้งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ 
เพ่ือให้การด ารงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึน้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 
 

๑.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน  
๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล 
๓.  เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ 



๔.  ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล 
๕.  รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน:  

 
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ของการประเมิน   
 
 
 

ออกแบบการติดตาม ประเมินผล 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 

รายงานผลการประเมินให้  
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

 
 
แบบฟอร์ มที่ใช้: 

 
๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๒.  แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 

 
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๕๐. – ๒๕๕๔ 
 



๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ 
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(เอกสารตามแนวนอน) 



 
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องาน ติดตามประเมินผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

รหัสเอกสาร: 

  
        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       

 
๑.  เพ่ือทราบความกา้วหน้า ปัญหา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
๒. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  

 
๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า 
เกีย่วกบัระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

        

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของการติดตามและประเมินผล 

ออกค าสังแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการ   สพป.  

       
๒. ออกแบบการติดตาม ประเมินผล ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบแนวทางการติดตามและการ

ประเมินผลการด าเนินการ   
คณะกรรมการ
คณะท างาน  



      ตามค าสั่งฯ  



ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ เสนอรูปแบบการติดตาม และประเมินผลการดาเนินการ ต่อ ผอ.
สพป.เพ่ือให้ความเห็นชอบน าไปด าเนินการติดตามประเมินผลการ

ด าเนินการต่อไป 

 

- รูปแบบเป็น 
ไปตามที่
คณะกรรมการ/
ก าหนด 
-มี
เอกสารอ้างอิง
ถูกต้อง 

ผอ.สพป. 

 
       

๔. ด าเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตาม   เจ้าหน้าที่  
  รูปแบบที่ได้รับการเห็นชอบ   ผู้รับผิดชอบ  

       
๕. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร

และผู้เกีย่วข้องรับทราบ 
สรุปผลการดาเนินการนาเสนอ คณะกรรมการกากบั ติดตาม 

ประเมินผลจาก สพฐ. ผอ.สพป. 
 

-มีการตรวจสอบ
มาตรฐานงานทุก

กระบวนการ 

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

 
       

       
       

เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)     
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔     

๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖     



๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐     
       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน   

ชื่อเอกสาร : ศึกษา  วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนศเทพ่ือการ 

  บริหารและการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขตพ้ืนที่ 

  การศึกษาและสถานศึกษา   

รหัสเอกสาร : … - ... - ...   

แก้ไขครั้งท่ี :     

วันที่บังคับใช้ :     

ส าเนาที่ :     

      

ผู้จัดทำ  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ   
      

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

  



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๘. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

ศึกษา วิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริ หารและการจัดการเรียบรู้
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา 
 

๒ . เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรี ยนรู้ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและ การจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ: 
 

ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระท ากับข้อมูล
เพ่ือให้ ผู้ใช้ได้รับประโยชน์สูงสุดในความหมายจะเห็นว่าทุกโรงเรียนจ าเป็นต้องมีระบบข้อมูล
และ สารสนเทศเพ่ือประกอบการบริหารและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  แต่งตั้งคณะทางาน 

 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 

 
๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และ

การจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  
๖. เสนอ ผอ.สพป.ทราบ 
 



 
 
 
 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน:   

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินการ 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

 
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
 
 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 

น าเสนอ 
ผอ.สพป 
รับทราบ 

 
แบบฟอร์ มที่ใช้: 

 
๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์ 

 
๒. แบบค าร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ ๓. 
แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 

 



๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  

๒.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐ 
 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 
 

(เอกสารตามแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพฐ. 

 
ชื่องานศึกษา วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  สพป. 

กลุ่ม  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 รหัสเอกสาร:   
และการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา   

 
  

           

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน          

 
๑.  มีการศึกษา วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา      

 
๒. มีการศึกษา วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา     

           

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน    รายละเอียดงาน  ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
       เวลา คุณภาพงาน   
        

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน ออกค าสังแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ    สพป.  

  
เพ่ือการบริหาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      

๒. ศึกษา วิเคราะห์  ระบบข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของ    คณะ  
 สารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา    กรรมการ/  
         คณะท างาน  



         ตามคาสั่งฯ  
        

๓. 
เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความ
เห็นชอบ 

เสนอแผนงานศึกษา วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ  เม.ย.  เจ้าหน้าที่  

  เรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ๒๕๕๔  ผู้รับผิดชอ  
           



 
 

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ 
เสนอแผนงานศึกษา วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา    

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

       

๔. 
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์  ระบบ
สารสนเทศ 

ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   เจ้าหน้าที่  

     ผู้รับผิดชอบ  

       

๕. สรุปประเมินผล สรุปประเมินผลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์  ระบบข้อมูลสารสนเท   เจ้าหน้าที่  
  การจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   ผู้รับผิดชอบ  
  รายงานเสนอผู้บริหารให้รับทราบ     
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ชื่อเอกสาร : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ICTเข้ากับ กระบวนการ
ท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล สารสนเทศ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ สถานศึกษา 

 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :   

วันที่บังคับใช้ :   

ส าเนาที่ :   

    

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๙. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ICT เข้ากับกระบวนการท างาน ให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICTเข้ากับกระบวนการท างานให้ 

สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๒. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ICTเข้ากับกระบวนการทางานให้ 
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

 
๓. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICTเข้ากับกระบวนการท างานให้ 

สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ขอบเขตของงาน : 
 

ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ICT เข้ากับกระบวนการ
ท างาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  

 
ค าจ ากัดความ: 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบ 

สารสนเทศ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพ่ือช่วยให้ได้ 
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  แต่งตั้งคณะทางาน 

 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน ๓. 
เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม. 

 
๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาี ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ICT เข้ากบกระบวนการั 

ทางาน ให้สอดคล้องกบระบบข้อมูลสารสนเทศของสัานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ. 
 

๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 



๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ 
 
 
 
 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน:   
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินการ 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการ 

 
 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 

น าเสนอ 
ผอ.สพป 
รับทราบ 

 
แบบฟอร์มที่ใช้: 

 
๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ICT  
๒.  แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ICT 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 

 
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๕๐. – ๒๕๕๔ 
 



๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(เอกสารตามแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

ชื่องานพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ICT เข้ากับกระบวนการ
ท างานให้สอดคล้องกบระบบข้อมูลสารสนเทศของสัานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ. 

สพป. 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร  

รหัสเอกสาร: 

  
         

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน        

 
๑. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICTเข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสัานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา   

 
๒. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICTเข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกบระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา    

 
๓. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICTเข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกบระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของสพฐ     

         

ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน  ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
     เวลา คุณภาพงาน   
        

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน แต่งตั้งคณะทางานเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICT เข้ากับ    สพป.  

  
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา       

        

๒. 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง การประยุกต์ใช้ICT 

ศึกษาวิเคราะห์ออกแบบเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICTเขา
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของ    

คณะท างาน
 



ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา สพฐ. ตามคาสั่งฯ 



 
ล าดับที ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   เวลา คุณภาพงาน   
       

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ 

เสนอแผนงานเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICTเข้ากบั
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.   เจ้าหน้าที่  

     ผู้รับผิดชอบ  
       

๔. ด าเนินการ 
ด าเนินการพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICTเข้ากบกระบวนการ
ท างานให้สอดคล้องกบระบบข้อมูลสารสนเทศของสัานักงานเขตพ้ืนที่   เจ้าหน้าที่  

  การศึกษาสถานศึกษา สพฐ.   ผู้รับผิดชอบ  
       

๕. สรุปประเมินผล 

สรุปประเมินผลการพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ICTเข้ากบั
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา สพฐ.   
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  

       

๖. การรายงานผล รายงานผลการด าเนินงานต่อผอ.สพป./สพม.   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง)  
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  



๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 

ชื่อเอกสาร : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 

  (ApplicationSoftware) เข้ากับกระบวนการท างานของ. 

.  หน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  การบริหารงานและการให้บริการ 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...   

แก้ไขครั้งท่ี :    

วันที่บังคับใช้ :    

ส าเนาที่ :    

     

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ  

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๑๐. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software ) เข้ากับ 
กระบวนการทางานของหน่วยงานเพ่ือนาไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑.  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software )  
๒.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์( ัApplication 

Software ) เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
บริหารงานและการให้บริการ 

 
ค าจ ากัดความ: 

 
โปรแกรมประยุกต์หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้กับงานด้านต่างๆ ตามความ 

ต้องการของผู้ใช้โดยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน:  
๑.  แต่งตั้งคณะทางาน 

 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าาเนินงาน  
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
๔.ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application 

Software ) เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพ่ือนาไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
บริหารงานและการให้บริการ 

 
๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  
๖. เสนอ ผอ.สพป.ทราบ 
 
 
 



 
 
 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน:   

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินการ 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

 
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
 
 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 

น าเสนอ 
ผอ.สพป 
รับทราบ 

 
แบบฟอร์ มที่ใช้: 

 
๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบประเมิน 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 

 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง 

ศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๕๐. – ๒๕๕๔ 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 
 

(เอกสารตามแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

ชื่องานพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
Application(Software) เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อ
น าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 

สพป. 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร  

รหัสเอกสาร: 

  
          

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน         
 ๑. มีการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์Application( Software)     
 ๒. การบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น     
          

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน    รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
      เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน 

แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้
โปรแกรมประยุกต์ Application (Software)  เข้ากับกระบวนการ
ท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการให้บริการ   สพป.  

       

๒. 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุง การประยุกต์ใช้ICT 

ศึกษาวิเคราะห์เพ ื่อพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 
Application(Softwe)เข้ากบกระบวนการทัางานของหน่วยงานเพ่ือ
น าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ   

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามคาสั่งฯ  

       

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ 
เสนอแผนงานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 

Application (Software)เข้ากบกระบวนการทัางานของหน่วยงานเพื่อนา   
เจ้าหน้า

ผู้รับผิดชอบ  



ไปใช้ในการเพิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ่ 
          



 
 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ด าเนินการ 

ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
Application(Software)เข้ากบักระบวนการท างานของหน่วยงาน
เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
ให้บริการ   

เจ้าหน้า
ผู้รับผิดชอบ 

 
       

๕. สรุปประเมินผล 

สรุปผลการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์
Application(Software)เข้ากบักระบวนการท างานของหน่วยงาน
เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
ให้บริการ   

เจ้าหน้า
ผู้รับผิดชอบ 

 
       

๖. การรายงานผล รายงานผลการด าเนินงานต่อผอ.สพป.   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ชื่อเอกสาร : พัฒนา ปรับปรุงจัดทาเว็บไซต์ส านักงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
และอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา 

 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :   

วันที่บังคับใช้ :   

ส าเนาที่ :   

    

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๑๑. พัฒนา ปรับปรุง และจัดท าเว็บไซต์   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

พัฒนาปรับปรุง และจัดท าเว็บไซต์ส านักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม ให้
ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของส านักงาน 
๒. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กบบุคลากรในสังกัด และผู้สนใจ  

ทัว่ไป 
 

ขอบเขตของงาน : 
 
 ด าเนินการเกีย่วกับการศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ให้เป็น ศูนย์กลาง
ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ของบุคลากร 
และผู้สนใจทัวไป 
 

ค าจ ากัดความ: 
 

เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งที่สามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบ ข้อความ 
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๒. ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าาและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีการน าเสนอ  
๓. ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  
๔. พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง  
๕.  สรุปผลการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 



 
Flow Chart การปฏิบัติงาน :   

 
 

ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 

 
ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มี

การน าเสนอ 
 
 
 

ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง   
 
 

พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
สรุปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการ  

ด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้: 
 

๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
๒. แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 

 
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง:  
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 

แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 
 

(เอกสารตามแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 

ชื่องาน พัฒนา ปรับปรุงและจัดท าเว็บไซต์ส านักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดและ
สถานศึกษา  

สพป. 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร  

รหัสเอกสาร: 

  
          

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน         
 ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมุลข่าวสารและกิจกรรมของส านักงาน กงาน     
 ๒. เพ่ีอเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้สนใจทั่วไป     
          

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน    รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
      เวลา คุณภาพงาน   
        

๑. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ - แต่งตั้งคณะกรรมการ   สพป./สพม.  
  - ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์   (ทั้ง ๗ เขต)  
       

๒. 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบจัดท า
พัฒนาเว็บไซต์ให้มีการน าเสนอ 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

  

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามคาสั่งฯ  

       

๓. 
ติดตามประเมินผลและรับ
ข้อเสนอแนะจากผู้เกีย่วข้อง 

ติดตาม ประเมินผล และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ที่รับบริการ และ
เกยีวข้อง   

เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  



          



 
 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน   
        

 ๔. พัฒนา ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือให้เสถียรภาพยิ่งขึน้   เจ้าหน้าที่  
  ได้รับฟัง    ผู้รับผิดชอบ  

        

 ๕. สรุปประเมินผล สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุก   เจ้าหน้าที่  
   ปีงบประมาณ   ผู้รับผิดชอบ  
       

เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)     
๑. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐      
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐     

        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  

ชื่อเอกสาร : ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ 

  การบริหารและการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :    

วันที่บังคับใช้ :    

ส าเนาที่ :    

     

ผู้จัดทำ  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ  
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๑๒. ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับ

ปรุงั พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
 

๒. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร และการจัดการเรียนรู้  

๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความกัาวหน้า ปัญหาและ

อุปสรรคของ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 
 

ค าจ ากัดความ 
 

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริ หาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ 
สนับสนุนการบริหารจัดการในสถานศึกษาท้ังในส่วนที่เป็น Back Office และ Front Office 

 
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หมายถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ 

สนับสนุนการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน  
๒.  ออกแบบการติดตามการประเมินผล 
๓.  เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
๔.  ด าเนินการติดตาม  ประเมินผล 
๕.  รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 

 



 
 
 
 
Flow Chart การปฏิบัติงาน:   

 
 

ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย   
 
 
 

ออกแบบการติดตามและการประเมินผล 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 

น าเสนอ ผอ.สพป 
รับทราบ 

 
แบบฟอร์มที่ใช้: 

 
                  ๑.แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ  

จัดการเรียนรู้ 
๒.  แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 

 



๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๕๐. – ๒๕๕๔ 

 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.

๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(เอกสารตามแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

ชื่องานติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ สพป.  รหัสเอกสาร:   

การจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร   

         

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน        

 
๑. เพ่ือทราบความกาวหน้า ปัญหา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้   

 ๒. เพ่ีอประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้     
 ๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการเรียนรู้     
         

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน   รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
     เวลา คุณภาพงาน   
        

๑. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ - แต่งตั้งคณะกรรมการ   สพป.  
  - ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์     
       

๒. ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบวิธีการ
ติดตามและประเมินผล 

ออกแบบวิธีการติดตามและประเมินผล 

  

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามคาสั่งฯ  

       

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ 
เสนอแบบติดตามและประเมินผลให้ผอ.สพป ให้ความเห็นชอบก่อน 
น ามาด าเนินการ   

เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ  



         



 
 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน  ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
     เวลา คุณภาพงาน   
        

๔. ด าเนินการติดตามและประเมินผล น าแบบติดตามและประเมินผลที่ ผอ.สพป. เห็นชอบ มาด าเนินการ    เจ้าหน้าที่  
   ติดตามและประเมินผล    ผู้รับผิดชอบ  
        

๕. สรุปประเมินผล 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ    เจ้าหน้าที่  

       ผู้รับผิดชอบ  
        

เอกสารอ้างอิง:(ระบุกฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง)     

 
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
– ๒๕๕๔     

 ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖     
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐     
 ๔. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐     
         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน   

ชื่อเอกสาร : พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...   

แก้ไขครั้งท่ี :     

วันที่บังคับใช้ :     

ส าเนาที่ :     

      

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ   
      

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

  



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๑๓. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน):  
พัฒนาสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ : 
 

๑. เพ่ือสนับสนุนงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 
 

๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ 
 

“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วย
ให้ การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
มี ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการ 
เรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามยหลยอยาง่ ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กนั อย่าง
แพร่หลายแล้ว และประเภทที่กาลังเผยแพร่เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(Computer Aids Instruction) การใช้แผนวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ่ (Interactive Video) สื่อหลายมิต ิ

 
( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต[Internet] เหล่านี้เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm) 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 

 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
๔. ประสานงานกบัผู้ที่เก่ียวข้อง 

 



๕. ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ(Software และHardware ) 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาสื่อ 

 
๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  
๗. เสนอ ผอ.สพป.ทราบ 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน:   

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

 
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

ด าเนินการ 
 
 
 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 
และรายงานผล 

 
 
แบบฟอร์ มที่ใช้: 

 
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  
๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อSoftware 

 
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 
 



๑. เอกสาร/ตารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ๒. 
พระราชบัญญัติเก่ียวกบลิขสิทธิีีทรัพย์สินทางปัญญา ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(เอกสารตามแนวนอน) 



 
โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 

ชื่องาน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

สพป. 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร  

รหัสเอกสาร: 

  
         

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน        
 ๑. เพ่ือศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
 ๒. เพ่ีอศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา     
         

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน  ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
     เวลา คุณภาพงาน   
        

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน ค าสังแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อด าเนินการตามโครงการ    สพป.  
        

๒. ศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบการแนะน า
ให้บริการ เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 

ออกแบบวิธีการแนะน า การให้บริการเจ้าหน้าที่บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 

   

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามคาสั่งฯ  

        

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป.  พิจารณาเห็นชอบ    เจ้าหน้าที่  
       ผู้รับผิดชอบ  
        



 
 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ด าเนินการ ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  

       

๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  

๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ๒. พระราชบัญญัติลขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน   

ชื่อเอกสาร : การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 

  เทคโนโลยีทางการศึกษา  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาและสถานศึกษา   

รหัสเอกสาร : … - ... - ...   

แก้ไขครั้งท่ี :     

วันที่บังคับใช้ :     

ส าเนาที่ :     

      

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ   

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

  
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๑๔. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อนวัตกรรม   
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาสื่อ

นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา 
ขอบเขตของงาน : 

 
สนับสนุน ส่งเสริมการ ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
ค าจ ากัดความ 

 
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การ

น าเอาสิ่งใหม่ซึ่ง อาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระท า รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามา
ใช้ในระบบการศึกษา เพื่อ มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผู้เรียน สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้
วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเตอร์เน็ต 
เหล่านี้เป็นต้น 

 
“เทคโนโลยีทางการศึกษา” (Educational Technology) ตามรูปศัพท์ 

เทคโน (วิธีการ)+ โลยี(วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุม
ระบบการน าวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษา
ครอบคลุมองค์ประกอบ ๓ ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ(boonpan edt01.htm) 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  แต่งตั้งคณะทางาน 

 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป 
๔. ประสานงานกบัผู้ที่เก่ียวข้อง  



๕. ด าเนินการเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ(Software และ Hardware ) ที่จ าเป็นต้องใช้ 
 

ในการพัฒนาสื่อ  
๖. สรุปประเมินผลการด าาเนินงาน 
๗. เสนอ ผอ.สพป.ทราบ 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน:   

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

 
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
 
 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 

รายงานผล 
 
 
แบบฟอร์ มที่ใช้: 

 
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  
๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อSoftware 

 
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 
 



๑ . แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๔๐.-๒๕๔๔ 

 
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๒-๒๕๕๖ 
 

๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ๔. 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(เอกสารตามแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 

สพป.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร  

รหัสเอกสาร: 

  
        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       

 
๑. เพ่ือศึกษาสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา   

 ๒. เพ่ีอศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัยพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา   
        

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อด าเนินการตามโครงการ   สพป.  
        
       

๒. 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการ
แนะน าให้บริการ เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกีย่วข้อง 

ออกแบบวิธีการแนะน า การให้บริการเจ้าหน้าที่บุคลากร และ
ผู้เกีย่วข้อง   

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามคาสั่งฯ  

       

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป.  พิจารณาเห็นชอบ   เจ้าหน้าที่  
      ผู้รับผิดชอบ  



       



 
 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ด าเนินการ ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   เจ้าหน้าที่  

     ผู้รับผิดชอบ  

       

๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการ   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  

๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ๒. พระราชบัญญัติลขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  

ชื่อเอกสาร : การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

  ทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  และสถานศึกษา  

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :    

วันที่บังคับใช้ :    

ส าเนาที่ :    

     

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ  
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

กระบวนการ : ๑๕. การจัดการศูนย์ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

การจัดการศูนย์สื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑ . เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรม

และ เทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการจัดการศูนย์สื่อ 
นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
ให้บริการ ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศูนย์สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทาง การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ 
 

ศูนย์สื่อ หมายถึง เป็ นสถานที่ที่ครูอาจารย์ และผู้เรียนสามารถเข้าใช้บริการ ศึกษาห 
ความรู้ค้นคว้าด้วยตนเองทั้งเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อกระบวนการเรียนการสอน โดยศูนย์ สื่อจะ
เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด หรือแยกเป็นเอกเทศก็ได้ 

 
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่

เคยมีใช้มา ก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแล้ว่ ให้ทันสมัยและใช้
ได้ผลดียิ่งขึน้ เมื่อน า นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกวาเดิม่ ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑. แต่งตั้งคณะทางาน 

 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  
๓. ประสานงานกบผู้ที่เกี่ัยวข้อง  
๔. ด าเนินการ 



๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  
๖. เสนอ ผอ.สพป.ทราบ 

 
 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน   
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 
 

 
ด าเนินการ 

 
 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 
 
 
 

รายงานผล 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้: 

 
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  
๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อSoftware 

 
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 
 

๑ . แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๔๐.-๒๕๔๔ 

 



๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ๔. 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(เอกสารตามแนวนอน) 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องานการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยีทางการศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
สพป. 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร  

รหัสเอกสาร: 

  
        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       

 
๑. เพ่ือศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา   

 ๒. เพ่ีอศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา   
        

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อด าเนินการตามโครงการ   สพป.  
        
       

๒. 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการ
แนะน าให้บริการ เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกีย่วข้อง 

ออกแบบวิธีการแนะน า การให้บริการเจ้าหน้าที่บุคลากร และ
ผู้เกีย่วข้อง   

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามค าสั่งฯ  

       

๓. 
เสนอ ผอ.สพป./สพม. ให้ความ
เห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป./สพม.  พิจารณาเห็นชอบ ม.ค.  เจ้าหน้าที่  



    ๒๕๕๔  ผู้รับผิดชอ  
       



 
 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ด าเนินการ ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  

       

๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการดาเนินการเสนอ ผู้เกี่ยวข้อง   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  

๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
๒. พระราชบัญญัติลขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

          ชื่อเอกสาร : พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทสื่อา นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :   

วันที่บังคับใช้ :   

ส าเนาที่ :   

    

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
กระบวนการ : ๑๖. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา   

 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
๑. เพ่ือสนับสนุนงเสริมและให้บริการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการสื่อ/อุปกรณ์ในการจัดพัฒนาบุคลากร 

 
ด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 

 
ขอบเขตของงาน : 

 
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ค าจ ากัดความ 
 

การพัฒนาบุคลากรหมายถึง หมายถึงวิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่น า มาพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน หรือองค์กรเพ่ือเพ่ิมพูนให้บุคลากรในหน่วยงาน 
หรือในองค์กรเกิดความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการทางานมีความก้าวหน้าในอาชีพ
การท างานมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานที่ปฏิบัติอยูบ่รรลุเป้าหมาย ที่วางไว้อยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 

 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน 
๓. ประสานงานกบัผู้ที่เก่ียวข้อง  
๔. ด าเนินการ 
๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 



๖.  เสนอ ผอ.สพป.ทราบ 
 
 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน   

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

 
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ด าเนินการ 
 
 
 

สรุปและรายงานผลการ 
ด าเนินการ 

 
แบบฟอร์มที่ใช้: 

 
๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  
๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อSoftware 

 
 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 
 

๑ . แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเ พ่ือการศึกษา ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๔๐.-๒๕๔๔ 

 



๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที๒่) พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๕๖ 

 
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ๔. 
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(เอกสารตามแนวนอน) 



 
 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องาน พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

สพป. 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร  

รหัสเอกสาร: 

  
        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       
 ๑. เพ่ือศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ๒. เพ่ีอศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสถานศึกษา   
        

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท าาน คาสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อด าเนินการตามโครงการ   สพป.  
        
       

๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการ
แนะน าให้บริการ เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกีย่วข้อง 

ออกแบบวิธีการแนะน า การให้บริการเจ้าหน้าที่ บุคลากร และ 
ผู้เก ียวข้อง 

  

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามค าสั่งฯ  

       

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป.  พิจารณาเห็นชอบ   เจ้าหน้าที่  
      ผู้รับผิดชอบ  



       



 
 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ด าเนินการ ประสานงาน วิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   เจ้าหน้าที่  

     ผู้รับผิดชอบ  

       

๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการเสนอ ผู้เกี่ยวข้อง   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง)  

๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ๒. พระราชบัญญัติลขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน   

ชื่อเอกสาร : พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย 

  คอมพิวเตอร์   

รหัสเอกสาร : … - ... - ...   

แก้ไขครั้งท่ี :     

วันที่บังคับใช้ :     

ส าเนาที่ :     

      

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ   
      

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

  



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
กระบวนการ : ๑๗. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์   

 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน):  
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่าน

ระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

ขอบเขตของงาน : 
 

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ LMS 
 

ค าจ ากัดความ 
 

การจัดการเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้าง ถาวร 
อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 

 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 
๓. ประสานงานกบัผู้ที่เก่ียวข้อง  
๔. ด าเนินการ 
๕.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
๖. เสนอ ผอ.สพป.ทราบ 



Flow Chart การปฏิบัติงาน:   
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

 
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ด าเนินการ 
 
 
 

สรุปและรายงานผลการ 
ด าเนินการ 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้: 
 

๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  
๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อSoftware 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 

 
๑ . แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ของ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๔๐.-๒๕๔๔ 
 

๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๕๖  

๓.  พระราชบัญญัติวาด้วยการกระท่าความผิดเก่ียวกบคอมพิวเตอร์ีพ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 



แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 
 

(เอกสารตามแนวนอน) 



 
 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของสพป. 

 
ชื่องาน พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

สพป. 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
รหัสเอกสาร: 

  

    
        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       

 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา  

        

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อด าเนินการตามโครงการ   สพป.  
        
       

๒. 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบการ
แนะน าให้บริการ เจ้าหน้าที่และ
ผู้เกีย่วข้อง 

วิเคราะห์รูปแบบความเหมาะสมที่เป็ นไปได้และสามารถน ามาบูรณา 

  

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามค าสั่งฯ  

       

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป. พิจารณาเห็นชอบ   เจ้าหน้าที่  



      ผู้รับผิดชอบ  
       



 
 

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ด าเนินการ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกนั   เจ้าหน้าที่  

     ผู้รับผิดชอบ  

       

๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ สรุปผลการด าเนินการเสนอ ผู้เกีย่วข้อง   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  

๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ๒. พระราชบัญญัติลขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗๐  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  

ชื่อเอกสาร : ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม 

  และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

รหัสเอกสาร : … - ... - ...  

แก้ไขครั้งท่ี :    

วันที่บังคับใช้ :    

ส าเนาที่ :    

     

ผู้จัดท า  ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ  
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 
นายศักดิ์ชัย แสนโยธา 
นายนรากร บุญเกิด 

 นายสุนทรา หันชัยศรี นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ 

 
 



คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
กระบวนการ : ๑๘. ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา   
 
 
 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน): 
 

ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา 

 
วัตถุประสงค์ : 

 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 

ขอบเขตของงาน : 
 

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ LMS 
 

ค าจ ากัดความ 
 

การจัดการเรียนรู้ หมายถึงกรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอย่างค่อนข้าง ถาวร 
อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนหรือการมีประสบการณ์ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน: 

 
๑.  แต่งตั้งคณะท างาน 
๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  
๓.  ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
๔.  ด าเนินการ 

 
๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  
๖. เสนอ ผอ.สพป.ทราบ 



 
Flow Chart การปฏิบัติงาน:   

 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน   
 
 
 

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการด าเนินงาน 
 

ไม่ผ่าน 
 
 

 
เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 

ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ด าเนินการ 
 
 
 

สรุปและรายงานผลการ 
ด าเนินการ 

 
 
 

แบบฟอร์มที่ใช้: 
 

๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อSoftware 

 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 

 
๑ . แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารเพ่ือการศึกษา ของ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ๒๕๔๐.-๒๕๔๔ 
 

๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๒-๒๕๕๖  

๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



 
แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน : 

 
(เอกสารตามแนวนอน) 



 
 

โครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป. 
 

ชื่องาน ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

สพป. 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร  

รหัสเอกสาร: 

  
        

ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน       

 
เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและให้บริการการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

สถานศึกษา  
        

ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน  รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
    เวลา คุณภาพงาน   
       

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทางาน ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ   สพป.  
        
       

๒. ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเครื่องมือ ออกแบบเกบ็ข้อมูลติดตามผลการใช้สื่อฯ 

  

คณะกรรมการ
/คณะท างาน
ตามค าสั่งฯ  

       

๓. เสนอ ผอ.สพป. ให้ความเห็นชอบ เสนอ ผอ.สพป.ทราบ ตามแบบจัดท าเครื่องมือที่ได้ออกแบบจัดเก็บ   เจ้าหน้าที่  
      ผู้รับผิดชอบ  



       



 
ล าดับที่ ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน ระยะ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

   เวลา คุณภาพงาน   
       

๔. ด าเนินการ ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่มงาน/สถานศึกษา   เจ้าหน้าที่  

     ผู้รับผิดชอบ  

       

๕. สรุป 
จัดท าแบบติดตาม/จัดเก็บข้อมูลผลการใช้จากเจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วข้อง/
สภานศึกษาท่ีมารับบริการ   เจ้าหน้าที่  

     ผู้รับผิดชอบ  
       

๖. และรายงานผลการด าเนินการ สรุปรายงานผล ผอ.สพป.ทราบ   เจ้าหน้าที่  
     ผู้รับผิดชอบ  
       
เอกสารอ้างอิง:(ระบุ กฎ ระเบียบแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง)  

๑. แบบติดตามผลการใช้  
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔   

 
 

หมายเหตุ :    

ค าอธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนงาน กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ การตัดสินใจ   
 



 ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน  จุดเชื่อมต่อระหวางหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)  



 


