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ค ำน ำ 
 

ตามทีไกระทรวงศึกษาธิการเดຌมีประกาศ รืไอง การบงสวนราชการภาย฿นส านักงานขตพืๅนทีไ 
การศึกษา พ.ศ. โ5ๆเ พืไอ฿หຌการด านินการบงสวนราชการภาย฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาป็นเปดຌวย 
ความหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ ละคุณภาพการจัดการศึกษา฿นตละขตพืๅนทีไการศึกษา เดຌจัด฿หຌมีการ
จัดตัๅงกลุมงาน฿นส านักงานขตป็น ้ กลุมงาน ละกลุมสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละ
การสืไอสาร ป็นกลุมงานทีไจัดตัๅงขึๅน พืไอ฿หຌมีการด านินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌทคนลยีสารสนทศ 
พืไอการศึกษาละการสืไอสาร ตามนยบายการบริหารบุคคลภาครัฐทีไจ ากัดจ านวนอัตราบุคลากร ละ 
งบประมาณ ละสอดคลຌองกับภารกิจละการขับคลืไอนดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ตาม
นยบายทุกระดับ฿หຌมีประสิทธิภาพ จึงเดຌจัดท าคูมือปฏิบัติงานของกลุมสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยี
สารสนทศละการสืไอสาร  

  
  กลุมสงสริมการศึกษาทางเกลทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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สำรบัญ 

 

นืๅอหา                    หนຌา 
ค าน า                      แ 

สารบัญ             โ 

องค์ประกอบ กลุมสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร      ใ 
กระบวนการ แ ศึกษา วิคราะห์ ออกบบ วางผนคูมือปฏิบัติการด านินงาน      ็ 
กระบวนการ โ ติดตัๅง ดูล บ ารุงรักษา ละพัฒนา         ้  
กระบวนการ ใ ศึกษา วิคราะห์ ละก าหนดรายละอียด      แแ 

กระบวนการ ไ ระบบรักษาละความคุຌมครองความปลอดภัยขຌอมูล     แโ 

กระบวนการ 5 พัฒนาบุคลากรดຌานระบบคอมพิวตอร์      แใ 

กระบวนการ ๆ ฿หຌค าปรึกษา นะน า กຌเขปัญหา       แ5 

กระบวนการ ็ ติดตาม ประมินผล        แ็ 

กระบวนการ ่ ศึกษา วิคราะห์ ระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหาร    แ้ 

กระบวนการ ้ พัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต์฿ชຌ ICT      20 

กระบวนการ 10 พัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต์฿ชຌปรกรมประยุกต์     22 

กระบวนการ 11 พัฒนา ปรับปรุง ละจัดท าวใบเซต์      23 

กระบวนการ 12 ติดตาม ประมินผลระบบขຌอมูลสารสนทศ      24 

กระบวนการ 13 พัฒนาสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา     26 

กระบวนการ 14 พัฒนาบุคลากรดຌานการจัดท าสืไอนวัตกรรม      28 

กระบวนการ 15 การจัดการศูนย์สืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา    30 

กระบวนการ 16 พัฒนาบุคลากรดຌานการจัดท าสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา  32 

กระบวนการ 17 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการรียนรูຌผานระบบครือขายคอมพิวตอร์  34 

กระบวนการ 18 ติดตามประมินผลการ฿ชຌสืไอ นวัตกรรม ละทคนลยีทางการศึกษา    35 

                    ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา        
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กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

มีอ านาจหนຌาทีไดังตอเปนีๅ   
ิกี ศึกษา วิคราะห์ ด านินการ ละสงสริมการจัดการศึกษาทางเกล   
ิขี ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ละพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการศึกษา 

ิคี ด านินงานสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการศึกษา   
ิงี ด านินการวิคราะห์  ละปฏิบัติงานระบบคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ ละการสืไอสาร   
ิจี สงสริม สนับสนุน ละด านินงานบริการทคนลยีสารสนทศ   
ิฉี ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌอง หรือ ทีไเดຌรับมอบหมาย 

 

ประกอบดຌวยซึไงมีบุคลากร฿นการปฏิบัติงาน ดังตอเปนีๅ 
แ. นำยมนตรี นันเชย ต าหนงนักวิชาการคอมพิวตอร์ช านาญการ ต าหนงลขทีไ อ โ5  

ปฏิบัติหนຌาทีไ ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร มีหนຌาทีไดังนีๅ  
 แ.แ งานประสานงานละสรຌางครือขายขຌอมูลสารสนทศ 
 แ.โ ศึกษา วิคราะห์ วิจัย ละพัฒนาขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการศึกษา 
 แ.ใ งานจัดท าขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการศึกษา 
 แ.ไ งานติดตามประมินผลระบบขຌอมูลสารสนทศ พืไอการบริหารละการจัดการศึกษา 
 แ.5 งานพัฒนาปรับปรุง ละจัดการวใบเซต์ส านักงาน ผยพรประชาสัมพันธ์ขຌอมูลสารสนทศ 
 แ.ๆ งานพัฒนา ปรับปรุงละประยุกต์฿ชຌ ICT ขຌากับกระบวนการท างาน฿หຌสอดคลຌองกับระบบขຌอมูล
สารสนทศของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สถานศึกษา ละส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 แ.็ งานพัฒนาปรับปรุงละประยุกต์฿ชຌปรกรมประยุกต์ ิApplication Softwareี ขຌากับ
กระบวนการท างานของหนวยงานพืไอน าเป฿ชຌ฿นการพิไมประสิทธิภาพการบริหารงานละการ฿หຌบริการ 
 แ.่ งานฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ ดຌานขຌอมูลสารสนทศ กบุคลากรละสถานศึกษา฿นสังกัด 
 แ.้ งานติดตามประมินผลระบบขຌอมูลสารสนทศ พืไอการบริหารละการจัดการศึกษา 
 แ.แเ งานพัฒนาปรับปรุง ละจัดการวใบเซต์ส านักงานผยพรประชาสัมพันธ์ละฝຄกอบรม฿หຌ
ความรูຌกบุคลากร ฿นสังกัด ละสถานศึกษา  
 1.1แ งานรายงานคุณธรรมละความปรง฿ส ฿นการดานินงานของหนวยงานภาครัฐ ิIntegrity and 
Transparency Assessment: ITAี ฿นสวนกลุมสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสาร 
 แ.แโ งานติดตาม การบริหารจัดการขตพืๅนทีไการศึกษา฿นสวนงานกลุมสงสริมการศึกษาทางเกล 
ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 แ.แใ งานดูลการชืไอมตอระบบการประชุมทางเกลผานอินทอร์นใต ิVDO Conferenceี จาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานกับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 1.14 งานติดตัๅงการ฿ชຌงานอุปกรณ์สตทัศนูปกรณ์฿นหຌองประชุมของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 1.15 ปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ  
 1.16 ปฏิบัติหนຌาทีไทน นางสาวอริญา วงศ์ชัย กรณีเปราชการหรือเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ  
 1.17 ปฏิบัติงานอืไนตามทีไผูຌบังคับบัญชาเดຌรับมอบหมาย 
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โ. นำงสำวอริญำ  วงศ์ชัย ต าหนงนักวิชาการคอมพิวตอร์ช านาญการ ต าหนงลขทีไ อ ใ ปฏิบัติ
หนຌาทีไ รองผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร มีหนຌาทีไดังนีๅ 
 โ.แ งานการจัดการศึกษาทางเกลผานดาวทียม ิDLTVี 
 โ.โ งานสงสริมการพัฒนาสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ิDLITี 
 โ.ใ งานสงสริมการศึกษาคຌนควຌา วิคราะห์ วิจัย พัฒนาสืไอนวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา 
 โ.ไ งานสงสริมการจัดการศูนย์สืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา 
 โ.5 งานพัฒนาบุคลากรดຌานการจัดท าสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา 
 โ.ๆ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการรียนรูຌ ผานระบบครือขายคอมพิวตอร์ 
 โ.็ งานติดตามประมินผลการ฿ชຌสืไอนวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา 
 2.8 งานรายงานผลการด านินงานตัวชีๅวัดตามค ารับรองของการปฏิบัติราชการ฿นสวนของกลุม
สงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 โ.้ งานระบบควบคุมภาย฿นของกลุมสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละการ
สืไอสาร 
 โ.แเ งานบริหารจัดการจดหมายอิลใกทรอนิกส์ ระหวางขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา฿น
ระดับสถานศึกษากับผูຌบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.11 งานระบบส านักงานอิลใกทรอนิกส์ ิMy Officeี ฿นสวนของระบบ Admin 
 2.12 งานระบบ Smart OBEC ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ฿นสวนของระบบ 
Admin  
 โ.แใ งานทีไกีไยวขຌองกับระบบขຌอมูลสิไงกอสรຌาง ิBูOBECี ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 
 โ.แไ งานทีไกีไยวขຌองกับระบบบันทึก สพฐ ิDูOBECี ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 
 โ.แ5 ปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
 2.16 ปฏิบัติหนຌาทีไทน นายมนตรี  นันเชย กรณีเปราชการหรือเมสามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ 
 2.17 ปฏิบัติงานอืไนตามทีไผูຌบังคับบัญชาเดຌรับมอบหมาย 

ใ. นำยปุณยำกร หลำวัฒนพงศ์ ต าหนง นักวิชาการคอมพิวตอร์ช านาญการ ต าหนงลขทีไ อ ใ5 
ปฏิบัติหนຌาทีไ งานระบบคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ดังนีๅ 
 3.1 ศึกษา วิคราะห์ ออกบบ วางผนละด านินการกีไยวกับระบบคอมพิวตอร์ ระบบครือขาย
คอมพิวตอร์ละระบบสืไอสารทรคมนาคมของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 3.2 งานติดตัๅง ดูล บ ารุงรักษาละพัฒนากีไยวกับกีไยวกับระบบคอมพิวตอร์  ระบบครือขาย
คอมพิวตอร์ละระบบสืไอสารทรคมนาคมของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
 3.3 งานศึกษา วิคราะห์ละก าหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของระบบคอมพิวตอร์฿น
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
 3.4 งานกีไยวกับระบบรักษาละคุຌมครองความปลอดภัยขຌอมูล ละการตຌตอบผานสืไออิลใกทรอนิกส์
กับผูຌ฿ชຌบริการ  
 3.5 งานพัฒนาบุคลากรดຌานระบบคอมพิวตอร์  ระบบครือขายคอมพิวตอร์ ละระบบสืไอสาร
ทรคมนาคมของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
 3.6 ฿หຌค าปรึกษา นะน า กຌเขปัญหากีไยวกับระบบคอมพิวตอร์ ระบบครือขายคอมพิวตอร์ละ
ระบบสืไอสารทรคมนาคมของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
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 3.7 งานติดตาม ประมินผลระบบคอมพิวตอร์ ระบบครือขายคอมพิวตอร์ ละระบบสืไอสาร
ทรคมนาคมของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
 ใ.่ งานจัดท าผนมบทดຌานทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ของหนวยงาน 
 3.9 งานทีไกีไยวกับการบริหารจัดการระบบจดหมายอิลใกทรอนิกส์ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 3.10 งานทีไกีไยวกับระบบรักษาความปลอดภัยกลຌองวงจรปຂดของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 ใ.แแ งานทีไกีไยวกับระบบจัดกใบขຌอมูลนักรียนรายบุคคล ิData Management Centerี ระดับขต
พืๅนทีไการศึกษา 
 ใ.แโ งานทีไกีไยวกับระบบสารสนทศพืไอการบริหารการศึกษา ิEducation Management 
Information System : EMISี ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 
 ใ.แใ งานทีไกีไยวกับระบบปัจจัยพืๅนฐานนักรียนยากจน ิCCTี ระดับขตพืๅนทีไการศึกษา 
 3.1ไ งานทีไกีไยวกับระบบขຌอมูลสารสนทศดຌานคุณภาพมัธยมศึกษา ิSESAี ระดับขตพืๅนทีไ
การศึกษา 
 3.15 งานธุรการกลุมสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 
 3.16 ปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
 3.17 ปฏิบัติหนຌาทีไทน นายมนตรี นันเชย ละนางสาวอริญา วงศ์ชัย กรณีเปราชการหรือเม
สามารถปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ 
 3.18 ปฏิบัติงานอืไนตามทีไผูຌบังคับบัญชาเดຌรับมอบหมาย 
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บุคลำกรกลุมสงสรมิกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                         นำยมนตรี  นันเชย 

                       นักวิชำกำรคอมพิวตอร์ช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหนຌาทีไต าหนง ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        นำงสำวอริญำ  วงศ์ชัย                            นำยปุณยำกร หลำวัฒนพงศ์ 
            นักวิชาการคอมพิวตอร์ช านาญการ                           นักวิชาการคอมพิวตอร์ช านาญการ 
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                               คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : ๑. ศึกษำ วิครำะห์ ออกบบ วำงผนคูมือปฏิบัติกำรด ำนินงำน  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :  
ศึกษาวิคราะห์  ออกบบ วางผนละด านินการกีไยวกับการสงสริมการศึกษาทางเกล ทคนลยี

สารสนทศละการสืไอสาร ระบบครือขายคอมพิวตอร์ ละระบบสืไอสารทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาละสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ :  
ํ. พืไอศึกษา วิคราะห์  ออกบบ วางผนละด านินการกีไยวกับการสงสริมการศึกษาทางเกล

ทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  
โ. พืไอศึกษา วิคราะห์ ออกบบ วางผนละด านินการกีไยวกับระบบสืไอสาร ทรคมนาคม  
3. พืไอศึกษา วิคราะห์ ออกบบ วางผนละด านินการกีไยวกับระบบทคนลยีสมัย฿หม  

ขอบขตของงำน :  
ด านินการกีไยวกับการศึกษา วิคราะห์  ออกบบ วางผนละด านินการทีไ กีไยวขຌองกับการสงสริม

การศึกษาทางเกลทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารระบบคอมพิวตอร์  ระบบครือขายคอมพิวตอร์  
ระบบสืไอสารทรคมนาคมละระบบทคนลยีสมัย฿หม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละสถานศึกษา  

ค ำจ ำกัดควำม :  
กำรศึกษำทำงเกล ิDistance Learningี ความหมาย คือ สืไอการรียนการสอนทางเกล ซึไงผูຌรียน 

จะรียนดຌวยตัวองทีไบຌานดยเมตຌองดินทางเปรียนยังสถาบันการศึกษา ละสมัครรียนเดຌดยเมจ าป็นตຌอง
ป็นนักรียนหรือนักศึกษาทานัๅน สาหตุละปัจจัยส าคัญทีไท ากอ฿หຌกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา฿น
รูปบบของการศึกษาทางเกล หรือการศึกษาเรຌพรมดน 

ทคนลยีสำรสนทศ ิInformation Technologyี คือการน าอาทคนลยีมา฿ชຌสรຌางมูลคาพิไม
฿หຌกับสารสนทศ ท า฿หຌสารสนทศมีประยชน์ละ฿ชຌงานเดຌกวຌางขวางมากขึๅน ทคนลยีสารสนทศรวมเปถึง
การ฿ชຌทคนลยีดຌานตางโทีไจะรวบรวมจัดกใบ฿ชຌงานสงตอ หรือสืไอสารระหวางกัน฿นระบบสารสนทศนัๅน
ประกอบดຌวย 5 สวนหลักโ เดຌก บุคลากร ขัๅนตอนการท างาน ซอฟต์วร์ ฮาร์ดวร์ ละขຌอมูลปัจจุบัน 
ทคนลยีสารสนทศมีความส าคัญตอวิถีชีวิตของประชาชนทัๅงดຌานการติดตอสืไอสาร การป็นหลงขຌอมูล
ความรูຌ การด านินธุรกิจละอืไนโอีกนับเมถຌวน     

กำรสืไอสำร ิcommunicationี  หมายถงึกระบวนการถายทอดขาวสาร  ขຌอมูลความรูຌ ประสบการณ์   
ความรูຌสึก ความคิดหใน ความตຌองการจากผูຌสงสารดยผานสืไอตางโ ทีไอาจป็นการพูดถึงการขียนสัญลักษณ์ 
อืไน฿ด การสดงหรือการจัดกิจกรรมตางโ เปยังผูຌรับสาร ซึไงอาจจะ฿ชຌกระบวนการสืไอสารทีไตกตางกันเปตาม
ความหมาะสมหรือความจ าป็นของตนองละคูสืไอสาร  ดยมีวัตถุประสงค์฿หຌกิดการรับรูຌรวมกัน ละมี
ปฏิกิริยาตอบสนองตอกัน บริบททางการสืไอสารทีไหมาะสมป็นปัจจัยส าคัญทีไจะชวย฿หຌการสืไอสารสัมฤทธิ์ผล 
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ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  
ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษาวิคราะห์  ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. สนอผนงานตอผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไ  
๐. ประสานงานกับผูຌทีไกีไยวขຌอง  
๑. ด านินการกีไยวกับการสงสริมการศึกษาทางเกลทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ระบบ

คอมพิวตอร์  ระบบครือขายคอมพิวตอร์  ระบบสืไอสาร ทรคมนาคม ละระบบทคนลยีสมัย฿หม  
๒. สรุปประมินผลการด านินงานสนอผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไทราบ  

บบฟอร์มทีไ฿ชຌ :  
ํ. บบบันทึกขอ฿ชຌจัดซืๅอวัสดุอุปกรณ์ /ระบบอินตอร์นใต/พืๅนทีไจัดท าวใบเซต์  
๎. บบจຌงซอมวัสดุอุปกรณ์  
๏. บบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์  

อกสำร/หลักฐำนอຌำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        พ.ศ. 

๎๑๑์ – ๎๑๑๐  
๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ.๎๑๑๎ – ๎๑๑๒  
๏. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.๎๑๑์ 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : โ. ติดตัๅง ดูล บ ำรุงรักษำ ละพัฒนำ  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :  
ติดตัๅง ดูล บ ารุงรักษา ละพัฒนากีไยวกับระบบคอมพิวตอร ระบบทรคมนาคม ของส านักงาน 

ขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

ํ. ติดตัๅงระบบคอมพิวตอร ระบบฐานขอมูล ระบบทรคมนาคม  
๎. บ ารุงรักษาระบบคอมพิวตอร ระบบฐานขอมูล ระบบทรคมนาคม  
๏. พัฒนาระบบคอมพิวตอร ระบบฐานขอมูล ระบบทรคมนาคม  

ขอบขตของงำน :  
ด านินการกีไยวกับการติดตัๅง ดูล บ ารุงรักษาละพัฒนากีไยวกับระบบคอมพิวตอร ระบบฐานขอมูล 

ระบบทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :  

ทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบขตของการสืไอสาร฿หมีผล฿นระยะเกล รวมถึงรูปบบทัๅงหมด
ของการสืไอสารดัๅงดิม ทีไมีการดัดปลงหรือปรับปรุง฿หสามารถสืไอสารเดระยะเกล ซึไงรวมถึง วิทยุ ทรลข ทร
ทัศน ทรศัพท การสืไอสารขอมูล ละครือขายคอมพิวตอร  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. วางผนการด านินงานการติดตัๅง ดูล บ ารุงรักษา ละพัฒนากีไยวกับระบบฐานขอมูลคอมพิวตอร์ 

ระบบฐานขอมูล ระบบทรคมนาคม  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไ  
๐. จงผูทีไกีไยวของทราบนวทางด านินการ  
๑. ด านินการกีไยวกับการติดตัๅง ดูล บ ารุงรักษา ละพัฒนากีไยวกับร ะบบคอมพิวตอร  

ระบบฐาน ขอมลู ระบบทรคมนาคม  
๒. สรุปประมินผลการด านินงานสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไทราบ  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกขอ฿หด านินการ  
๎. บบบันทึกขอ฿ชจัดซืๅอวัสดุอุปกรณ   
3. บบจงซอมวัสดุอุปกรณ  
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อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        พ.ศ. 

๎๑๑์ – ๎๑๑๐  
๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ.๎๑๑๎ – ๎๑๑๒  
๏. พระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร พ.ศ.๎๑๑์ 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : ใ. ศึกษำ วิครำะห์ ละก ำหนดรำยละอียด  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :  
ศึกษา วิคราะห ละก าหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของระบบคอมพิวตอร์  ระบบ Server 

ละระบบทรคมนาคม ฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

1. ก าหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของระบบคอมพิวตอร  ระบบ Server ละ ระบบ
ทรคมนาคม เดอยางถูกตอง  

๎. ปนทีไปรึกษา฿หกับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
๏. การจัดซืๅอจัดจางป็นเปอยางถูกตอง  

ขอบขตของงำน :  
ด านินการกีไยวกับการก าหนดรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของระบบคอมพิวตอร ระบบ Server 

ละระบบทรคมนาคม ฿นส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม : 

คุณลักษณะ หมายถึง ครืไองมือหรือสิไงทีไ฿หຌหในความดีหรือลักษณะประจ า  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎.  คณะท างานรวมก าหนดคุณลักษณะ  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไ  
4. จงผูทีไกีไยวของทราบถึงคุณลักษณะ 

๑. รวมด านินการจัดซืๅอจัดจຌาง  
๒. สรุปประมินผลการด านินงาน สนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไทราบ  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบการก าหนดคุณสมบัติ  
๎. บบสรุปปรียบทียบคุณสมบัติ  

อกสำร/หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        พ.ศ. 

๎๑๑์ – ๎๑๑๐  
๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ.๎๑๑๎ – ๎๑๑๒    
3. พระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร พ.ศ.๎550 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 4. ระบบรักษำละควำมคุຌมครองควำมปลอดภัยขຌอมูล  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :  
ด านินการกีไยวกับระบบรักษาละคุมครองความปลอดภัยขอมูลละการตตอบผานสืไออิลใกทรอนิกส์

กับผู฿ชบริการ  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนละด านินการกีไยวกับระบบอินตอรนใต  
๎. พืไอศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนละด านินการกีไยวกับระบบการกใบรักษาขอมูลจราจร

ทางคอมพิวตอร  
ขอบขตของงำน :  

ด านินการกีไยวกับการศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนละด านินการกีไยวกับระบบระบุตัวตน 

ผู฿ชบริการระบบอินตอรนใต ละระบบการกใบรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวตอร ของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :  

การพิสูจนตัวตน ิAuthenticationี คือ ขัๅนตอนการยืนยันความถูกตองของหลักฐาน ิIdentityี ทีไ
สดงวาปนบุคคลทีไกลาวอางจริง  ฮขอมูลจราจรทางคอมพิวตอรฮ หมายความวา ขอมูลกีไยวกับการติดตอ 

สืไอสารของระบบคอมพิวตอร ซึไงสดงถึงหลงก านิด ตนทาง ปลายทาง สนทาง วลา วันทีไ ปริมาณ 
ระยะวลา ชนิดของบริการ หรืออืไน โ ทีไกีไยวของกับการติดตอสืไอสารของระบบคอมพิวตอรนัๅน  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :   

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไ  
๐. ประสานงานกับผูทีไกีไยวของ  
๑. ด านินการกีไยวกับการศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนละด านินการกีไยวกับระบบระบุตัวตน

ผู ฿ชบริการระบบอินตอร นใต ละระบบการกใบรักษาขอมูลจราจรทาง คอมพิวตอร ของส านักงาน 

ขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
๒. สรุปประมินผลการด านินงานสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไทราบ  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกขอ฿ชวัสดุอุปกรณ  
๎. บบจงซอมวัสดุอุปกรณ  
๏. บบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ  

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :      
พระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร พ.ศ. 2550 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 5. พัฒนำบุคลำกรดຌำนระบบคอมพิวตอร์  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :   
พัฒนาบุคลากรทางด านระบบคอมพิวตอร  ระบบครือข ายคอมพิวตอร  ละระบบสืไอสาร

ทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอพัฒนาบุคลากรดานระบบคอมพิวตอร  ระบบครือขายคอมพิวตอรละระบบสืไอสาร 
ทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา ฿หมีความรูความขา฿จ ละสามารถน าความรู 
ทีไเดมา฿ช฿นการจัดการรียนรู  

๎. พืไอยกระดับความสามารถของบุคลากรด าน ICT ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ 
สถานศึกษาซึไงปนรากฐานทีไส าคัญ฿นการพัฒนาการศึกษา  

๏. พืไอสงสริมละสนับสนุน฿หบุคลากรดาน ICT เดลใงหในความส าคัญดาน ICT ละพัฒนา 
ศักยภาพ฿นดาน ICT  ขาสูยุคเทยลนด 4.0  
ขอบขตของงำน :   

ด านินการกีไยวกับพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวตอร ระบบครือขายคอมพิวตอรละ
ระบบสืไอสารทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :   

การพัฒนาบุคลากรดาน ICT หมายถึง กระบวนการทีไมุ งจะปลีไยนปลงวิธีการท างาน ความรู  
ความสามารถ ทักษะละทัศนคติของบุคลากรดาน ICT ฿หปนเปทางทีไดีขึๅนพืไอ฿หบุคลากรทีไเดรับการพัฒนา 
ลวนัๅนปฏิบัติงานเดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :   

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห วางผนการด านินงาน  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไ  
๐. จงผูทีไกีไยวของทราบ  
๑. ด านินการพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวตอร ระบบครือขายคอมพิวตอร ละ 

ระบบสืไอสารทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
๒. สรุปประมินผลการด านินงานสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไทราบ  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกขอ฿ชวัสดุอุปกรณ  
๎. บบจงซอมวัสดุอุปกรณ  
๏. บบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ  
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อกสำร/หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        พ.ศ. 

๎๑๑์ – ๎๑๑๐  
๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ.๎๑๑๎ – ๎๑๑๒  
๏. พระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร พ.ศ.๎๑๑์ 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 6. ฿หຌค ำปรึกษำ นะน ำ กຌเขปัญหำ  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
฿หค าปรึกษา นะน า กเขปญหากีไยวกับระบบคอมพิวตอร ระบบครือขายคอมพิวตอร ละ

ระบบสืไอสารทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอ฿หค าปรึกษา นะน า กีไยวกับระบบคอมพิวตอร  ระบบครือข ายคอมพิวตอร  ละ
ระบบสืไอสารทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  

๎. พืไอกเขปญหากีไยวกับระบบคอมพิวตอร ระบบครือขายคอมพิวตอร ละระบบสืไอสาร
ทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  

๏. พืไอปรับปรุงประสิทธิภาพครืไองคอมพิวตอรของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ละสถานศึกษา 

฿หสามารถปฏิบัติงานเดอยางมีประสิทธิภาพอยูสมอ  
ขอบขตของงำน :  

ด านินการกีไยวกับ฿หค าปรึกษา นะน า กเขปญหากีไยวกับระบบคอมพิวตอร ระบบครือขาย
คอมพิวตอร ละระบบสืไอสารทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :   

ด านินการกีไยวกับ฿หค าปรึกษา นะน า กเขปญหากีไยวกับระบบคอมพิวตอร ระบบครือขาย
คอมพิวตอร  ละระบบสืไอสารทรคมนาคม คือ การช วยหลือ฿นรืไองการซอมบ ารุงละปรับปรุง 
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวตอร ระบบครือขายคอมพิวตอร ละระบบสืไอสารทรคมนาคมของส านักงาน 

ขต พืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา ฿หสามารถ฿ชปนครืไองมือ฿นการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของ
บุคลากร ละสถานศึกษาเดอยางมีประสิทธิภาพ  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :   

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไ  
๐. ประสานงานกับผูทีไกีไยวของ  
๑. ด านินการกีไยวกับ฿หค าปรึกษา นะน า กเขปญหากีไยวกับระบบคอมพิวตอร ระบบครือขาย

คอมพิวตอร ละระบบสืไอสารทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
๒. สรุปประมินผลการด านินงานสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไทราบ  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบค าขอมีบัตรประจ าตัว฿นการ฿ชงาน  
๎. บบบัตรประจ าตัวผู฿ชงาน฿นระบบ  
๏. บบสรุปผลการด านินงาน  
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อกสำร/หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        พ.ศ. 

๎๑๑์ – ๎๑๑๐  
๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ.๎๑๑๎ – ๎๑๑๒  
๏. พระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร พ.ศ.๎๑๑์ 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 
กระบวนกำร : ็. ติดตำม ประมินผล  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
ติดตามประมินผลระบบคอมพิวตอร ระบบครือขายคอมพิวตอรละระบบสืไอสาร ทรคมนาคม 

ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอทราบความกาวหนา ปญหา ขอจ ากัดละขอสนอนะ฿นการปรับปรุงพัฒนา ระบบครือขาย
คอมพิวตอรละระบบสืไอสารทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  

๎. พืไอประมินความพึงพอ฿จตอการพัฒนาระบบระบบครือขายคอมพิวตอร์ละระบบสืไอสาร
ทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  

๏. พืไอรายงานผลการพัฒนาระบบครือขายคอมพิวตอรละระบบสืไอสารทรคมนาคมของส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ขอบขตของงำน :  

ด านินการกีไยวกับการติดตามละประมินความกาวหนา ปญหาละอุปสรรคของการพัฒนาระบบ
ครือขายคอมพิวตอรละระบบสืไอสารทรคมนาคม ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :   

ทคนลยี หมายถึง การน าความรูทางธรรมชาติวิทยาละตอนืไองมาถึงวิทยาศาสตร์มาปนวิธีการ
ปฏิบัติละประยุกต฿ชพืไอชวย฿นการท างานหรือกปญหาตาง โ อันกอ฿หกิดวัสดุอุปกรณ ครืไองมือ 
ครืไองจักร มกระทัไงองคความรูนามธรรม ชน ระบบหรือกระบวนการตาง โ พืไอ฿หการด ารงชีวิตของมนุษย  
งายละสะดวกยิไงขึๅน  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :   

ํ. ก าหนดวัตถุประสงคละปาหมายของการประมิน  
๎. ออกบบการติดตามการประมินผล  
๏. สนอผูบริหารพืไอ฿หความหในชอบ  
๐. ด านินการติดตาม ประมินผล  
๑. รายงานผลการประมิน฿หผูบริหารละผูกีไยวของ  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบติดตาม ประมินผลระบบครือขายคอมพิวตอรละระบบสืไอสารทรคมนาคมของส านักงาน

ขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
๎. บบรายงานสรุปผลการประมิน  
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อกสำร/หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        พ.ศ. 

๎๑๑์ – ๎๑๑๐  
๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ.๎๑๑๎ – ๎๑๑๒  
๏. พระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร พ.ศ.๎๑๑์  
๐. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๎๑๐์  
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : ่. ศึกษำ วิครำะห์ ระบบขຌอมูลสำรสนทศพืไอกำรบริหำร 

 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
ศึกษา วิคราะห์ ระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการรียนรูຌ ของส านักงานขตพืๅนทีไ

การศึกษาละสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอศึกษา วิคราะห ระบบขอมูลสารสนทศพืไอการบริหารของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ
สถานศึกษา  

๎. พืไอศึกษา วิคราะห  ระบบขอมูลสารสนทศพืไอการจัดการรียนรูของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาละสถานศึกษา  
ขอบขตของงำน :  

ด านินการกีไยวกับการศึกษา วิคราะห ระบบขอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการรียนรู
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :  

ระบบขอมูลละสารสนทศกใคือระบบการกใบละการจัดกระท ากับขอมูลพืไอ฿หผู฿ชเดรับประยชน
สูงสุด ฿นความหมายนีๅจะหในวาทุกรงรียนจ าปนตองมีระบบขอมูลละสารสนทศพืไอประกอบการบริหาร
ละการด านินงานดานตาง โ ภาย฿นรงรียน  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไ  
๐. ด านินการกีไยวกับการศึกษา วิคราะห ระบบขอมูลสารสนทศพืไอการบริหาร ละการจัดการ

รียนรูของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
๑. สรุปประมินผลการด านินงาน  
๒. รายงานสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไ  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกการศึกษาวิคราะห  
๎. บบค ารองขอขาถึงระบบขอมูลสารสนทศ  
๏. บบรายงานผลการศึกษาวิคราะห  

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ ๎ี พ.ศ.๎๑๑๎ – ๎๑๑๒  
๎. พระราชบัญญัติวาดวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร พ.ศ.๎๑๑์ 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : ้. พัฒนำ ปรับปรุง ละประยุกต์฿ชຌ ICT  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
พัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต฿ช ICT ขากับกระบวนการท างาน ฿หสอดคลองกับระบบขอมูล

สารสนทศของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สถานศึกษา ละ สพฐ.  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอพัฒนา ปรับปรุงละประยุกต฿ช ICT ขากับกระบวนการท างาน ฿หสอดคลองกับระบบขอมูล
สารสนทศของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

๎. พืไอพัฒนา ปรับปรุงละประยุกต฿ช ICT ขากับกระบวนการท างาน ฿หสอดคลองกับระบบขอมูล
สารสนทศของสถานศึกษา  

๏. พืไอพัฒนา ปรับปรุงละประยุกต฿ช ICT ขากับกระบวนการท างาน ฿หสอดคลองกับระบบขอมูล
สารสนทศของ สพฐ.  
ขอบขตของงำน :  

ด านินการกีไยวกับพัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต฿ช ICT ขากับกระบวนการท างาน฿หสอดคลองกับ
ระบบขอมูลสารสนทศของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สถานศึกษา ละ สพฐ.  
ค ำจ ำกัดควำม :  

ทคนลยีสารสนทศ หมายถึง การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมา฿ช฿นระบบสารสนทศ ตัๅงต
กระบวนการจัดกใบ ประมวลผล ละการผยพรสารสนทศ พืไอชวย฿หเดสารสนทศทีไมีประสิทธิภาพละ
รวดรใวทันตอหตุการณ  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
๐. ด านินการกีไยวกับการพัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต ฿ช ICT ขากับกระบวนการท างาน฿ห  

สอดคลองกับระบบขอมูลสารสนทศของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สถานศึกษา ละ สพฐ.  
๑. สรุปประมินผลการด านินงาน  
๒. น าสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต฿ช ICT  

๎. บบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต฿ช ICT  
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อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        พ.ศ. 

๎๑๑์ – ๎๑๑๐  
๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ ๎ี  พ.ศ.๎๑๑๎ – 

๎๑๑๒  
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 10. พัฒนำ ปรับปรุง ละประยุกต์฿ชຌปรกรมประยุกต์  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
พัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต฿ชຌปรกรมประยุกต์ ิApplication Softwareี  ขากับกระบวนการ

ท างานของหนวยงานพืไอน าเป฿ชຌ฿นการพิไมประสิทธิภาพการบริหารงานละการ฿หຌบริการ  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอพัฒนา ปรับปรุงละประยุกต฿ช ปรกรมประยุกต์ ิApplication Softwareี 
๎. พืไอพิไมประสิทธิภาพการบริหารงานละการ฿หຌบริการของหนวยงาน  

ขอบขตของงำน :  
ด านินการกีไยวกับพัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต฿ช ICT ขากับกระบวนการท างาน฿หสอดคลองกับ

ระบบขอมูลสารสนทศของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา สถานศึกษา ละ สพฐ.  
ค ำจ ำกัดควำม :  

ด านินการกีไยวกับพัฒนาปรับปรุงละประยุกต฿ชปรกรมประยุกต์ ิApplication Softwareี ขຌา
กับกระบวนการท างานของหนวยงานพืไอน าเป฿ชຌ฿นการพิไมประสิทธิภาพการบริหารงานละการ฿หຌบริการ  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
๐. ด านินการกีไยวกับการพัฒนา ปรับปรุง ละประยุกต ฿ชปรกรมประยุกต์ ิApplication 

Softwareี ขຌากับกระบวนการท างานของหนวยงานพืไอน าเป฿ชຌ฿นการพิไมประสิทธิภาพการบริหารงานละ
การ฿หຌบริการ 

๑. สรุปประมินผลการด านินงาน  
๒. น าสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบสอบถาม  
๎. บบประมิน  

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๎๑๑์ 

– ๎๑๑๐  
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 11. พัฒนำ ปรับปรุง ละจัดท ำวใบเซต์  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
พัฒนา ปรับปรุง ละจัดท าวใบเซต์ส านักงานผยพรประชาสัมพันธ์ ละฝຄกอบรม฿หຌความรูຌ  

กบุคลากร฿นสังกัดละสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารละกิจกรรมของส านักงาน 

๎. พืไอป็นศูนย์การรียนรูຌ ละลกปลีไยนรียนรูຌ฿หຌกับบุคลากร฿นสังกัด ละผูຌสน฿จทัไวเป  
ขอบขตของงำน :  

ด านินการกีไยวกับการศึกษา วิคราะห์ ออกบบละจัดท าวใบ เซต์฿หຌป็นศูนย์กลาง฿นการ
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสาร กิจกรรม ละป็นศูนย์กลาง฿นการรียนรูຌ ลกปลีไยนรียนรูຌของบุคลากรละ
ผูຌสน฿จทัไวเป   
ค ำจ ำกัดควำม :  

วใบเซต์ หมายถึง หลงทีไสามารถน าสนอขຌอมูลขาวสาร กิจกรรม฿นรูปบบขຌอความ รูปภาพ 
ภาพคลืไอนเหว ละสียง ผานทางอินทอร์นใต  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ก าหนดป้าหมายละวัตถุประสงค์  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ จัดท าละพัฒนาวใบเซต์ ฿หຌมีการน าสนอ   
๏. ติดตาม ประมินผลละรับขຌอสนอนะจากผูຌกีไยวขຌอง  
๐. พัฒนาตามผลการประมินละขຌอสนอนะอยางตอนืไอง  
๑. สรุปผลการด านินงาน ละรายงานผลการด านินงานทุกปงบประมาณ 

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบติดตาม ประมินผลละรับขຌอสนอนะจากผูຌกีไยวขຌอง  
๎. บบรายงานสรุปผลการด านินงาน฿นรอบป   

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
1. พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 

2. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.2550 

3. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 



24 

 

  

คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 12. ติดตำม ประมินผลระบบขຌอมูลสำรสนทศ 

 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
ติดตาม ประมินผลระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการรียนรูຌของส านักงานขต

พืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 

วัตถุประสงค :  
ํ. พืไอทราบความกຌาวหนຌา ปัญหา ขຌอจ ากัดละขຌอสนอนะ฿นการปรับปรุงพัฒนาระบบขຌอมูล

สารสนทศพืไอการบรหิารละการจัดการรียนรูຌ  
๎. พืไอประมินความพึงพอ฿จตอการพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการ

รียนรูຌ  
3. พืไอรายงานผลการพัฒนาระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการรียนรูຌ 

ขอบขตของงำน :  
ด านินการกีไยวกับการติดตามละประมินความกຌาวหนຌา ปัญหาละอุปสรรคของการพัฒนาระบบ

ขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการจัดการรียนรูຌ  
ค ำจ ำกัดควำม :  

ระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหาร หมายถึง ระบบอิลใกทรอนิกส์ทีไ฿ชຌ฿นการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ฿นสถานศึกษาทัๅง฿นสวนทีไป็น Back Office ละ Front Office  

ระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการรียนรูຌ หมายถึง ระบบอิลใกทรอนิกส์ทีไ฿ชຌ฿นการสนับสนุนการรียน
การสอน฿นสถานศึกษา 
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ก าหนดป้าหมายละวัตถุประสงค์  
๎. ออกบบการติดตามประมินผล   
๏. สนอผูຌบริหารพืไอ฿หຌความหในชอบ  
๐. ด านินการติดตาม ประมินผล  
๑. รายงานผลการประมิน฿หຌผูຌบริหารละผูຌกีไยวขຌอง 

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ.  บบติดตาม การประมินผลระบบขຌอมูลสารสนทศพืไอการบริหารละการ จัดการรียนรูຌ  
๎. บบรายงานสรุปผลการประมิน 

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2540 – 2544  

๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2552 – 2556  

3. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.2550 
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4. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2560 

5. พระราชบัญญัติขຌอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 13. พัฒนำสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทำงกำรศึกษำ  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
พัฒนาสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  

วัตถุประสงค :  
ํ. พืไอสนับสนุน สงสริมการพัฒนาสืไอ นวัตกรรมทางการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ

สถานศึกษา  
๎. พืไอสนับสนุน สงสริมการพัฒนาทคนลยีทางการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ

สถานศึกษา  
ขอบขตของงำน :  

ด านินการกีไยวกับการศึกษา พัฒนาสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษาของส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :  

นวัตกรรมการศึกษา ิEducational Innovation ี หมายถึง นวัตกรรมทีไจะชวย฿หຌ การศึกษา ละ
การรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิไงขึๅน ผูຌรียนสามารถกิดการรียนรูຌอยางรวดรใวมี ประสิทธิผลสูงกวาดิม 
กิดรงจูง฿จ฿นการรียนดຌวยนวัตกรรมการศึกษา ละประหยัดวลา฿นการ รียนเดຌอีกดຌวย ฿นปัจจุบันมีการ฿ชຌ
นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอยาง ซึไงมีทัๅงนวัตกรรมทีไ฿ชຌกันอยางพรหลายลຌว ละประภททีไก าลัง
ผยพร ชน การรียนการสอนทีไ฿ชຌคอมพิวตอร์ชวยสอน ิComputer Aids Instructionี การ฿ชຌผนวิดีทัศน์
ชิงตຌตอบ ิInteractive Videoี สืไอหลายมิติ ิ Hypermedia ี ละอินทอร์นใต [Internet] หลานีๅป็นตຌน 
ิวารสารออนเลน์ บรรณปัญญา.htmี 
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
๐. ประสานงานกับบุคลากร฿นขต ละรงรียน฿นสังกัด  
๑. ด านินการครืไองมือ อุปกรณ์ละสืไอ ิSoftware ละ Hardwareี ทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ 
6. สรุปประมินผลการด านินงาน  
7. น าสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกขอ฿ชຌวัสดุอุปกรณ์  
๎. บบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/อกสาร/สืไอ software  

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. อกสาร/ต ารา/คูมือการพัฒนาสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการ  
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๎. พระราชบัญญัติกีไยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา  
3. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.2550 

4. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2560 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 14. พัฒนำบุคลำกรดຌำนกำรจัดท ำสืไอนวัตกรรม  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
สนับสนุนการศึกษาคຌนควຌา วิคราะห์ วิจัย พัฒนาสืไอนวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ของ

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอสนับสนุน สงสริมการการศึกษาคຌนควຌา วิคราะห์ วิจัย พัฒนาสืไอนวัตกรรมละทคนลยี
ทางการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

๎. พืไอสนับสนุน สงสริมการการศึกษาคຌนควຌา วิคราะห์ วิจัย พัฒนาสืไอนวัตกรรมละทคนลยี
ทางการศึกษาของสถานศึกษา  
ขอบขตของงำน :  

สนับสนุน สงสริมการด านินการกีไยวกับการศึกษา พัฒนาสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการ
ศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :  

นวัตกรรมการศึกษา ิEducational Innovation ี หมายถึง นวัตกรรมทีไจะชวย฿หຌ การศึกษา ละ
การรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิไงขึๅน ผูຌรียนสามารถกิดการรียนรูຌอยางรวดรใวมี ประสิทธิผลสูงกวาดิม 
กิดรงจูง฿จ฿นการรียนดຌวยนวัตกรรมการศึกษา ละประหยัดวลา฿นการ รียนเดຌอีกดຌวย ฿นปัจจุบันมีการ฿ชຌ
นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอยาง ซึไงมีทัๅงนวัตกรรมทีไ฿ชຌกันอยางพรหลายลຌว ละประภททีไก าลัง
ผยพร ชน การรียนการสอนทีไ฿ชຌคอมพิวตอร์ชวยสอน ิComputer Aids Instructionี การ฿ชຌผนวิดีทัศน์
ชิงตຌตอบ ิInteractive Videoี สืไอหลายมิติ ิ Hypermedia ี ละอินทอร์นใต [Internet] หลานีๅป็นตຌน 
ิวารสารออนเลน์ บรรณปัญญา.htmี 

ทคนลยีทางการศึกษา ิEducational Technologyี ตามรูปศัพท์ ทคน ิวิธีการี ื ลยี 
ิวิทยาี หมายถึง ศาสตร์ทีไวาดຌวยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการน าวิธีการมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการศึกษา฿หຌสูงขึๅน ทคนลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ 3 ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ ละ
วิธีการ ิboonpan edt01.htmlี 
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. สนอผนงานตอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
๐. ประสานงานกับบุคลากร฿นขต ละรงรียน฿นสังกัด  
๑. ด านินการครืไองมือ อุปกรณ์ละสืไอ ิSoftware ละ Hardwareี ทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ 
6. สรุปประมินผลการด านินงาน  
7. น าสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
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บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกขอ฿ชຌวัสดุอุปกรณ์  
๎. บบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/อกสาร/สืไอ software  

 

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2540 – 2544  

๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2552 – 2556  

3. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.2550 

4. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2560 

5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 15. กำรจัดกำรศูนย์สืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทำงกำรศึกษำ  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
การจัดการศูนย์สืไอนวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละ

สถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอสนับสนุน สงสริมละ฿หຌบริการการจัดการศูนย์สืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

๎. พืไอสนับสนุน สงสริมละ฿หຌบริการการจัดการศูนย์สืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา
ของของสถานศึกษา  
ขอบขตของงำน :  

฿หຌบริการ สงสริมสนับสนุน การจัดการศูนย์สืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ของ
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :  

ศูนย์สืไอ หมายถึง ป็นสถานทีไทีไครูอาจารย์ ละผูຌรียนสามารถขຌา฿ชຌบริการ ศึกษาหาความรูຌคຌนควຌา
ดຌวยตนอง อีกทัๅงป็นหลงความรูຌทีไมีคุณคายิไงตอกระบวนการรียนการสอน ดยศูนย์สืไอจะป็นสวนหนึไงของ
หຌองสมุด หรือยกป็นอกทศเดຌ 

นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือสิไงประดิษฐ์฿หมโ ทีไยังเมคยมี฿ชຌมากอน หรือป็นการ
พัฒนาดัดปลงมาจากของดิมทีไมีอยูลຌว ฿หຌทันสมัยละ฿ชຌเดຌผลดียิไงขึๅน มืไอน านวัตกรรมมา฿ชຌจะชวย฿หຌการ
ท างานนัๅนเดຌมีผลดีมีประสิทธิภาพละประสิทธิผลสูงกวาดิม ทัๅงยังชวยประหยัดวลาละรงงานเดຌดຌวย 

ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  
ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. ประสานงานกับบุคลากร฿นขต ละรงรียน฿นสังกัด  
4. ด านินการครืไองมือ อุปกรณ์ละสืไอ ิSoftware ละ Hardwareี ทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ 
5. สรุปประมินผลการด านินงาน  
6. น าสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกขอ฿ชຌวัสดุอุปกรณ์  
๎. บบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/อกสาร/สืไอ software  

 

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
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ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2540 – 2544  

๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2552 – 2556  

3. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.2550 

4. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2560 

5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
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คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 16. พัฒนำบุคลำกรดຌำนกำรจัดท ำสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทำงกำรศึกษำ  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
พัฒนาบุคลากรดຌานการจัดท าสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ของส านักงานขตพืๅนทีไ

การศึกษาละสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

ํ. พืไอสนับสนุน สงสริมละ฿หຌบริการการพัฒนาบุคลากรดຌานการจัดท าสืไอ นวัตกรรมละ
ทคนลยีทางการศึกษาของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  

๎. พืไอสนับสนุน สงสริมละ฿หຌบริการการจัดการศูนย์สืไอ/อุปกรณ์฿นการจัดพัฒนาบุคลากรดຌานการ
จัดท าสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ขอบขตของงำน :  

พัฒนาบุคลากรดຌานการจัดท าสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาละสถานศึกษา  
ค ำจ ำกัดควำม :  

การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการ หรือกิจกรรมตางโ ทีไน ามาพัฒนาบุคลากร฿น
หนวยงาน หรือองค์กรพืไอพิไมพูน฿หຌบุคลากร฿นหนวยงาน หรือ฿นองค์กรกิดความรูຌความสามารถ  ละกิด
ทักษะ฿นการท างานมีความกຌาวหนຌา฿นอาชีพการท างานมี จตคติทีไดี฿นการปฏิบัติงาน พืไอ฿หຌงานทีไปฏิบัติอยู
บรรลุป้าหมาย ทีไวางเวຌอยางมีประสิทธิภาพ   
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. ประสานงานกับบุคลากร฿นขต ละรงรียน฿นสังกัด  
4. ด านินการครืไองมือ อุปกรณ์ละสืไอ ิSoftware ละ Hardwareี ทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ 
5. สรุปประมินผลการด านินงาน  
6. น าสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกขอ฿ชຌวัสดุอุปกรณ์  
๎. บบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/อกสาร/สืไอ software  

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2540 – 2544  

๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2552 – 2556  

3. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.2550 
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4. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2560 

5. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

  

คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 17. พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรรียนรูຌผำนระบบครือขำยคอมพิวตอร์  
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการรียนรูຌ ผานระบบครือขายคอมพิวตอร์  

วัตถุประสงค :  
พืไอสนับสนุน สงสริมละ฿หຌบริการการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการรียนรูຌผานระบบครือขาย

คอมพิวตอร์ ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ขอบขตของงำน :  

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการรียนรูຌ ผานระบบครือขายคอมพิวตอร์ ฿นระบบ LMS  

ค ำจ ำกัดควำม :  
การจัดการรียนรูຌ หมายถึง การปลีไยนปลงพฤติกรรมของบุคคลอยางคอนขຌางถาวร  อันป็นผลมา

จากการฝຄกฝนหรือการมีประสบการณ์  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. ประสานงานกับบุคลากร฿นขต ละรงรียน฿นสังกัด  
4. ด านินการครืไองมือ อุปกรณ์ละสืไอ ิSoftware ละ Hardwareี ทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ 
5. สรุปประมินผลการด านินงาน  
6. น าสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกขอ฿ชຌวัสดุอุปกรณ์  
๎. บบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/อกสาร/สืไอ software  

 

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2540 – 2544  

๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2552 – 2556  

3. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.2550 

4. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2560 

 

 

 

 
 



35 

 

  

คูมือกำรปฏิบัติงำน 

กลุมสงสริมกำรศึกษำทำงเกล ทคนลยีสำรสนทศละกำรสืไอสำร 

กระบวนกำร : 18. ติดตำมประมินผลกำร฿ชຌสืไอ นวัตกรรม ละทคนลยีทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำน
ขตพืๅนทีไกำรศึกษำละสถำนศึกษำ   
 

ชืไองำน ิกระบวนงำนี :    
ติดตามประมินการ฿ชຌสืไอ นวัตกรรมละทคนลยีทางการศึกษา ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ละสถานศึกษา   
วัตถุประสงค :  

พืไอสนับสนุน สงสริมละ฿หຌบริการการติดตามประมินผลการ฿ชຌสืไอ นวัตกรรมละทคนลยี
ทางการศึกษา ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
ขอบขตของงำน :  

พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการรียนรูຌ ผานระบบครือขายคอมพิวตอร์ ฿นระบบ LMS  

ค ำจ ำกัดควำม :  
การจัดการรียนรูຌ หมายถึง การปลีไยนปลงพฤติกรรมของบุคคลอยางคอนขຌางถาวร  อันป็นผลมา

จากการฝຄกฝนหรือการมีประสบการณ์  
ขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน :  

ํ. ตงตัๅงคณะท างาน  
๎. ศึกษา วิคราะห ออกบบ วางผนการด านินงาน  
๏. ประสานงานกับบุคลากร฿นขต ละรงรียน฿นสังกัด  
4. ด านินการครืไองมือ อุปกรณ์ละสืไอ ิSoftware ละ Hardwareี ทีไจ าป็นตຌอง฿ชຌ 
5. น าสนอผูอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
6. สรุปประมินผลการด านินงาน 

บบฟอรมทีไ฿ช :  
ํ. บบบันทึกขอ฿ชຌวัสดุอุปกรณ์  
๎. บบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/อกสาร/สืไอ software  

 

อกสำร/ หลักฐำนอำงอิง :  
ํ. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารพืไอการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

2540 – 2544  

๎. ผนมบททคนลยีสารสนทศละการสืไอสารของประทศเทย ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2552 – 2556  

3. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ พ.ศ.2550 

4. พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระท าความผิดกีไยวกับคอมพิวตอร์ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ.2560 


