คูมอื การปฏิบัติงาน
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

นายภูริวัจน จิตสวาง
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ เลขประจําตําแหนง อ.24
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เจาหนาที่ศนู ยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มี
หนาที่รับผิดชอบงาน ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯ
1. งานภารกิจหลักตามโครงสราง (Function) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา งานระบบ
คอมพิวเตอรและการสื่อสาร งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานสนับสนุนและ
ใหบริการจัดการเรียนรู ใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2. งานตามแผนและนโยบาย (Agenda) โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควบคุม
กํากับ ดูแล ใหเปนไปตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3. งานศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
ระบบงานที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีฯ ไดแก
3.1 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศกึ ษาและ
สถานศึกษา
3.2 ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย คอมพิวเตอร
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.3 ศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.4 ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยของขอมูล และการ โตตอบขอมูล
ขาวสารผานสออิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ
3.5 พัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.6 พัฒนาปรับปรุง และประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software) เขากับ
กระบวนการทํางานของหนวยงานเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การใหบริการ
3.7 พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่ เผยแพรประชาสัมพันธและ ฝกอบรม
ใหความรูแกบุคลากรในสังกัดสถานศึกษา
3.8 ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย คอมพิวเตอร
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อื่น ๆ ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.9 ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพนที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.10 ติดตามประเมินผลระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

นายวิทยาธร สมปอ
ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงเจาหนาที่คอมพิวเตอร
มีหนาที่รับผิดชอบงาน งานสนับสนุนและใหบริการจัดการเรียนรู
1.
สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพนที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.
สนับสนุนการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานกั งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.
สนับสนุนการจัดการศูนยอิเลคทรอนิกส นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของ สํานักงานเขตพนที่การศึกษาและสถานศึกษา
4.
พัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่ออิเลคทรอนิกส นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นการศึ
ท กษาและสถานศึกษา
5.
นิเทศติดตามประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คูมือขั้นตอนการดําเนินงาน

นายภูริวัจน จิตสวาง

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๗. ติดตาม ประเมินผล

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมิ นผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปั ญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งพัฒนา
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาและ
สถานศึกษา
๒. เพื่อประเมิ นความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปั ญหาและอุปสรรคของการ
พัฒนาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

คาจากัดความ :
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู ้ ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่ องมาถึ งวิทยาศาสตร์ มา
เป็ นวิธี ก ารปฏิ บ ัติแ ละประยุ ก ต์ใ ช้เพื่ อช่ วยในการท างานหรื อแก้ปั ญหาต่ า ง ๆ อันก่ อให้เ กิ ด วัส ดุ
อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องจัก ร แม้กระทัง่ องค์ความรู ้ นามธรรมเช่ น ระบบหรื อกระบวนการต่ าง ๆ
เพื่อให้การดารงชีวติ ของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิง่ ขึ้น
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการประเมิน
๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล
๓. เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
๕. รายงานผลการประเมินให้ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของการประเมิน

ออกแบบการติดตาม ประเมินผล
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการประเมินให้
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้ องรับทราบ
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แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. แบบรายงานสรุ ปผลการประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๘. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ระบบข้อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การจัด การเรี ยนรู้ ข อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
การจัดการเรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทากับข้อมูลเพื่อให้
ผูใ้ ช้ได้รับประโยชน์สู งสุ ด ในความหมายนี้ จะเห็ นว่า ทุ กโรงเรี ยนจาเป็ นต้องมี ระบบข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อประกอบการบริ หารและการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรี ยน
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดาเนิ นการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
และการจัดการเรี ยนรู ้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ
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แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์
๒. แบบคาร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ
๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๒. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๙. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ ใช้ ICT

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน ให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
๓. เพื่อพัฒนา ปรับปรุ งและประยุกต์ใช้ ICT เข้า กับ กระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ.

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.

คาจากัดความ :
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในระบบ
สารสนเทศ ตั้ง แต่ ก ระบวนการจัด เก็ บ ประมวลผล และการเผยแพร่ ส ารสนเทศ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ไ ด้
สารสนเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการ
ทางาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ
สพฐ.
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ
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แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT
๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุ ง และประยุกต์ใช้ ICT

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึ กษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๐. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ ใช้ โปรแกรมประยุกต์

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์( Application Software ) เข้ากับ
กระบวนการทางานของหน่ วยงานเพื่ อนาไปใช้ในการเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารงานและการ
ให้บริ การ

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อพัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software )
๒. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานและการให้บริ การของหน่วยงาน

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ ยวกับพัฒนาปรับปรุ งและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application
Software ) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่ วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารงานและการให้บริ การ

คาจากัดความ :
โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง เป็ นซอฟต์แวร์ ที่นามาใช้กบั งานด้านต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผูใ้ ช้โดยสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
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๔. ดาเนิ นการพัฒ นาปรั บปรุ งและประยุก ต์ใ ช้โปรแกรมประยุก ต์( Application
Software ) เข้ากับกระบวนการทางานของหน่ วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการ
บริ หารงานและการให้บริ การ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินการ
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ

นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ
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แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบสอบถาม
๒. แบบประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๑. พัฒนา ปรับปรุง และจัดทาเว็บไซต์

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุ ง และจัดทาเว็บไซต์สานักงานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และฝึ กอบรม
ให้ความรู ้ แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารและกิจกรรมของสานักงาน
๒. เพื่อเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ให้กบั บุคลากรในสังกัด และผูส้ นใจ
ทัว่ ไป

ขอบเขตของงาน :
ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบและจัด ท าเว็บ ไซต์ ใ ห้ เ ป็ น
ศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ของบุคลากรและผูส้ นใจทัว่ ไป

คาจากัดความ :
เว็บไซต์ หมายถึ ง แหล่ งที่ ส ามารถนาเสนอข้อมู ล ข่า วสาร กิ จกรรมในรู ปแบบ
ข้อความ รู ปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสี ยง ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. กาหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีการนาเสนอ
๓. ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผูเ้ กี่ยวข้อง
๔. พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่ อง
๕. สรุ ปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงานทุกปี งบประมาณ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและพัฒนาเว็บไซต์
ให้ มีการนาเสนอ
ติดตาม ประเมินผลและรับข้ อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้ อง
พัฒนาตามผลการประเมินและข้ อเสนอแนะอย่างต่ อเนื่อง
สรุ ปผลการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกปี งบประมาณ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผูเ้ กี่ยวข้อง
๒. แบบรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานในรอบปี

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

แบบฟอร์ มสรุปมาตรฐานงาน :
(เอกสารตามแนวนอน)
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๒. ติดตาม ประเมินผล ระบบข้ อมูลสารสนเทศ

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อทราบความก้าวหน้า ปั ญหา ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้
๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
และการจัดการเรี ยนรู้
๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้

ขอบเขตของงาน :
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปั ญหาและอุปสรรคของ
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้

คาจากัดความ :
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการบริ หารจัดการในสถานศึกษาทั้งในส่ วนที่เป็ น Back Office และ Front Office
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้ หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการประเมิน
๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล
๓. เสนอผูบ้ ริ หารเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔. ดาเนินการติดตาม ประเมินผล
๕. รายงานผลการประเมินให้ผบู ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้อง

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

ออกแบบการติดตามและการประเมินผล
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการติดตามและประเมินผล
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
นาเสนอ ผอ.สพป/สพม.
รับทราบ
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แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการ
จัดการเรี ยนรู้
๒. แบบรายงานสรุ ปผลการประเมิน

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการศึ กษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติขอ้ มูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

