
 
 
 

คู่มอื ขั้นตอนการดาํเนินงาน/มาตรฐานงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นางพชัรินทร์  ไชยบุตร 
นักวเิคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 
 
 
 



 
งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 
คู่มือ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ชื่องาน : งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ครอบคลุม
ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และความต้องการของผู้รับบริการ 
3. ขอบเขตของงาน :  

3.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
3.2 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 

     4.  ค าจ ากัดความ : ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผล 
          แล้ว ถูกน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ข่วยให้ผู้บริหารสามารถเรียกค้นข้อมูลได้ 
          รวดเรว็ โดยมีรูปแบบและช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ 
     5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลาง 
5.2 วางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลา และเงื่อนไข 
5.3 จัดท า และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคุลมภารกิจของ ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และสนองตอบความต้องการผู้รับบริการ 
5.4 ออกแบบวิธีการน าเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5.5 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารที่เกี่ยวข้อง 
5.6 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     6. Flow Chart ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีไช้ : แบบจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมฐานข้อมูลกลาง 
8. เอกสาร / หลักฐานอ้างอิง : โปรแกรมฐานข้อมูลกลาง และคู่มือการใช้งาน 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั ระบบข้อมลู 

จดัท าข้อมลูสารสนเทศ 

ออกแบบ วิธีการน าเสนอ 

ให้บริการข้อมลูสารสนเทศ 

ตดิตาม  
ประเมินผลและรายงาน 



แบบฟอร์มสรปุมาตรฐานงาน 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร   สพป.สงขลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารครอบคลุมภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 และสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
 
ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของ
ส่วนกลาง และวางแผนการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตามเวลา และเงื่อนไข 

ตามระยะเวลาเงื่อนไข
ที่ก าหนดรอบข้อมูล 

 - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ  
- คณะท างาน 2 จัดท า และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารให้ครอบคุลมภารกิจของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และสนองตอบความ
ต้องการผู้รับบริการ 

ตามระยะเวลาเงื่อนไข
ที่ก าหนดรอบข้อมูล 

ข้อมูลสารสนเทศ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย 

3 ออกแบบวิธีการน าเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

1 เดือน  

4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดปีงบประมาณ  

5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานใน
รอบปีเพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร 
 

ตลอดปีงบประมาณ  

 
เอกสารอ้างอิง : โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน

ศกึษา วิเคราะห์ วิจยั 

ระบบข้อมลู 

จดัท าข้อมลูสารสนเทศ 

ออกแบบ วิธีการ 

ให้บริการข้อมลูสารสนเทศ 

ติดตาม  
ประเมินผลและรายงาน 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  ด าเนินการจัดท าแนวทาง / คู่มือการปฏิบัติงาน แจ้ง  ติดตาม ตรวจสอบ แนะน า แก้ไขปัญหา การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC  
ผู้รับผิดชอบ สพป.สงขลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(DMC) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาสามารถจัดท าและ
รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ได้ถูกต้อง ทันตามปฏิทินก าหนดการ 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล /ทดลอง /ก าหนดปฏิทินการท างานของ
การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

3 วัน  - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ  
- คณะท างาน 2 จัดท าคู่มือ /แนวทาง/ปฏิทิน การจัดท าข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล DMC   
 

7 วัน คู่มือ /แนวทาง ถูกต้อง 
โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3 
 

แจ้ง/ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้โรงเรียนในสังกัด 
เพื่อด าเนินการจัดท าข้อมลูนักเรียนรายบุคคลDMC   
 
 

1 วัน  

4 
 

ติดตาม ตรวจสอบ แนะน า ให้ค าปรึกษา โรงเรียน เพื่อแก้ไข
ปัญหา การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลDMC   
 
 

ตามปฏิทินงาน  

5 สรุป / จดัท ารายงานข้อมลูพื้นฐานทางการศึกษา จาก 
ระบบ DMC   
 
 

7-15 วัน ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

6 น าเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่ก าหนด 
 

3-7 วัน  

เอกสารอ้างอิง : โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน

ศกึษาขัน้ตอนการ

ด าเนินงานของระบบ 

จดัท าคูม่ือ/แนวทางการด าเนินงาน 

แจ้งสถานศกึษา//จดัประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

สรุป/จดัท ารายงานข้อมลู 

ติดตาม ตรวจสอบ การ

ท าข้อมลูของ

สถานศกึษา 

 

น าเสนอข้อมลูสารสนเทศผา่น

สือ่ 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร EMIS 
ผู้รับผิดชอบ สพป.สงขลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาผ่านระบบ EMIS ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
สามารถให้บริการแก่หน่วยงานและ ผู้ที่สนใจได้ตลอดเวลาและน าไปใช้ในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าข้อมูลนักเรยีน

รายบุคคล /ทดลอง /ก าหนดปฏิทนิการท างานของการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร EMIS 
 

ตามระยะเวลาเงื่อนไขท่ี
ก าหนดรอบข้อมลู 

 - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ  
- คณะท างาน 

2 จัดท าคู่มือ /แนวทาง/ปฏิทินการจดัท าสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร EMIS 

ตามระยะเวลาเงื่อนไขท่ี
ก าหนดรอบข้อมลู 

 

 
3 
 

แจ้ง/ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้โรงเรียนในสังกัด 
เพื่อด าเนินการจัดท าข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
EMIS 
 

1-3 วัน  

4 
 

ติดตาม ตรวจสอบ แนะน า ให้ค าปรึกษา โรงเรียน เพื่อแก้ไข
ปัญหา การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
EMIS 
 

ตามระยะเวลาเงื่อนไขท่ี
ก าหนดรอบข้อมลู 

 

5 ตรวจสอบ ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันของ ข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร EMIS และยืนยันความถูกต้องของ
ข้อมูล ทุกโรงเรยีน 
 

ตามระยะเวลาเงื่อนไขท่ี
ก าหนดรอบข้อมลู 

 

ศกึษาขัน้ตอนการ

ด าเนินงานของระบบ 

จดัท าคูมื่อ/แนวทาง/ปฏิทินการด าเนินงาน 

ตดิตาม /ตรวจสอบ 

แจ้งสถานศกึษา/จดัประชมุเชิงปฏิบตักิาร 

ตรวจสอบการยืนยนั

ข้อมลู 

 



 
 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
6  จัดท าข้อมูลสรุปข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

EMIS สรุป ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน
น าเสนอ ผู้บริหารเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร 
  

1 เดือน ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
และทันสมัย 

 

7  
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่านสื่อที่ก าหนด 
 

ตลอดปีงบประมาณ  

 
เอกสารอ้างอิง : โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน

จดัท าข้อมลูสารสนเทศ/น าเสนอ

ผู้บริหาร 

น าเสนอข้อมลูสารสนเทศผา่นสื่อ 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  การจัดท าข้อมูลสิ่งก่อสร้างสถานศึกษาระบบการจัดเก็บข้อมูล B_OBEC 
ผู้รับผิดชอบ สพป.สงขลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรียนผ่านระบบโปรแกรม B_OBEC ทีถู่กต้อง ตามความเป็นจริง และ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง น าไปบริหารจัดการการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสามารถให้บริการแก่
หน่วยงานและ ผู้ที่สนใจได้ตลอดเวลา 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่

การศึกษาระบบงานการรายงานข้อมูลสิ่ งก่อสร้าง 
B_OBEC ทั้งของระดับเขตพื้นที่ และระดับโรงเรียน 
 

3-5 วัน  - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ  
- คณะท างาน 

2 วิเคราะหส์ภาพปัญหาของการบรหิารจัดการข้อมูลระดับ
โรงเรียน ทีผ่่านมา  ร่วมกับงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุม่
นโยบายและแผน และ ฝ่ายพัสดุ กลุ่มบรหิารงานการเงินฯ 
 

3-5 วัน  

 
3 
 

วางแผนการด าเนินงานเพื่อการรายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
สถานศึกษา ผ่านระบบการจัดเก็บข้อมูล B_OBEC 

3-5 วัน  

4 
 

จัดท าคู่มือ และปฏิทินการ การจัดท าและรายงานข้อมูล
สิ่งก่อสร้างโรงเรียน 
 

3-5 วัน คู่มือ /แนวทาง ถูกต้อง 
โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 แจ้งสถานศึกษา หรือ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
รายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างโรงเรยีนให้ส าหรบัเจ้าหน้าที่
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 

1 วัน  

    
      

เจ้าหน้าที่ศึกษาระบบงาน B_OBEC 

วิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกบัฝ่ายที่

เก่ียวข้อง 

แจ้งสถานศกึษา/จดัอบรม 

วางแผนการด าเนินงาน 

จดัท าคูม่ือและปฏิทินการท างาน 



 ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
6  สรุปผลและรายงานผลรายงานข้อมูล หรือการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบคุลากรด้านสารสนเทศ
โรงเรียนประจ า   ต่อผู้บังคับบัญชางาน 
 

2 วัน   

7   
ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะนะ การจดัท าข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง ของสถานศึกษา ในระบบ B_OBEC 
 

ตามก าหนดปฏิทินการ
ท างาน 

  

8 ตรวจสอบการรายงานข้อมูลเพื่อยนืยันข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
รายโรง  
 
 
 

ตามปฏิทินการท างาน  

9 สรุป จัดท ารายงานข้อมูลสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด 
เพื่อน าเสนอ และรายงานข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 

7-15 วัน ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

10 น าเสนอข้อมูลสิ่งก่อสร้างสถานศึกษาผ่านสื่อที่ก าหนด 
 
 

1-3 วัน  

เอกสารอ้างอิง : โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้

สรุป จัดท ารายงานข้อมลู รายงาน
ผู้บังคับบัญชา 

ตรวจสอบการยืนยัน
ข้อมูลรายโรง 

ติดตาม ตรวจสอบ แนะน า 
การท าข้อมูล สิ่งก่อสร้าง 

น าเสนอข้อมลู 

 

สรุปผล/รายงานการประชมุอบรม 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  สร้างระบบตรวจสอบ ติดตาม ประสาน แนะน า ให้ค าปรึกษา การจัดท าข้อมูลสารสนเทศระหว่างเขตพ้ืนที่กับโรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบ สพป.สงขลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่มีระบบก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ สื่อสารกับโรงเรียนเพ่ือให้การจัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดพร้อมในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนในการบริหารการศึกษา
อย่างครอบคลุม มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าข้อมูลนักเรยีน

รายบุคคล /ทดลอง /ก าหนดปฏิทนิการท างานของการ
จัดท าข้อมูลตามระบบฐานข้อมลูกลางจาก สพฐ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีก าหนดไว ้
 

ตามระยะเวลาเงื่อนไขท่ี
ก าหนดรอบข้อมลู 

 - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ  
- คณะท างาน 

2 จัดท าแนวทางการด าเนินงาน พรอ้มคู่มือ ระบบงานข้อมลู
สารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

ตามระยะเวลาเงื่อนไขท่ี
ก าหนดรอบข้อมลู 

คู่มือ /แนวทาง ถูกต้อง 
โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3 
 

สร้าง Facebook กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สพป.สงขลา 
เขต 2 เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสาร กับเจา้หน้าท่ีข้อมูล
สารสนเทศระดับ โรงเรียนและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

1 วัน  

4 
 

สร้างกลุม่ Line กลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศ เพื่อตดิตาม 
ตรวจสอบ ประสานงาน และให้ค าแนะน า ค าปรึกษา แก่
โรงเรียนในสังกัด ในระหว่างการด าเนินงานจัดท าข้อมูลทุก
ระบบ 

1 วัน  

5 จัดท าทะเบียนเจ้าหน้าท่ีงานข้อมลูสารสนเทศระดับ
โรงเรียน 
 

3-5 วัน  

เอกสารอ้างอิง : โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน

ศกึษาขัน้ตอนการ

ด าเนินงานของระบบ 

จดัท าคูม่ือ/แนวทางการด าเนินงาน 

สร้างเคร่ืองมือในการก ากบั/ติดตาม 

ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

จดัท าทะเบียนเจ้าหน้าที่โรงเรียน 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ สพป.สงขลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  บุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวทาง ปฏิทินการด าเนินงาน ของระบบการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบฐานข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศระดับเขตพื้นที่

การศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ จาก สพฐ. 
 

3-5 วัน  - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ  
- คณะท างาน 

2 วิเคราะหส์ภาพปัญหาของการบรหิารจัดการข้อมูลระดับ
โรงเรียน ท่ีผ่านมา   
 

3-5 วัน  

 
3 
 

วางแผนการด าเนินงานเพื่อก าหนดให้มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 
 

7 วัน  

4 
 

จัดท าคู่มือ และปฏิทินการ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
 

3-5 วัน คู่มือ /แนวทาง ถูกต้อง โรงเรียน
สามารถด าเนินการจัดท าข้อมลู
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 จัดการประชุมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาบุคลากรด้าน
สารสนเทศโรงเรียนประจ าปีการศกึษา ให้ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 
 

3-5 วัน  

6 สรุปผลและรายงานผลจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
ต่อผู้บังคับบัญชา 

3 วัน  

เจ้าหน้าที่ข้อมลูเขต รับหลกัการ 
แนวทางการด าเนินงาน 

วิเคราะห์สภาพปัญหาที่ผา่นมา 

สร้างคูม่ือ และก าหนดปฏิทินงาน 

วางแผนด าเนินการ 

ประชมุพฒันาบคุลากรโรงเรียน 

สรุปผลและรายงาน 

 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ของ สพป.สงขลา เขต 2 แก่หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ สพป.สงขลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริการข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษาที่เก่ียวข้องของทั้งโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลสารสนเทศที่ให้บริการ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดหัวข้อ และรูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศและเอกสารการน าเสนอแบบรูปเลม่ 
 
 

7วัน  - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ  
- คณะท างาน 

2 ประสานเจ้าหน้าทีผู่้ดูแลข้อมูลแตล่ะรายการที่ก าหนดไว ้
เพื่อให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมารวบรวม 
 

3 วัน  

 
3 
 

รวบรวม /ประมวลผลข้อมลูสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท าเป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการน าเสนอแบบรูปเลม่ 
 

7 วัน  

4 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลสารสนเทศท่ีรวบรวม
จากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

15 วัน  

5 ออกแบบ รูปแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ และ
ประสานการจดัพิมพ์เอกสารและตรวจสอบความถูกต้อง
ของรูปเล่มเอกสาร 
 

15 วัน  

6 ให้บริการข้อมลูสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ตามที่ผู้รับบริการ
ต้องการทั้งแบบเอกสารรูปเล่ม และ เอกสารเฉพาะ
รายการและประมวลผลข้อมลูที่เกีย่วข้องเป็นสารสนเทศ 
จัดท าเป็นไฟล์ อัพโหลดเพื่อให้บรกิารออนไลน์ ได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง ทางระบบ AOC 

ตลอดปีการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

ศกึษา วิเคราะห์ การ

น าเสนอข้อมลูสารสนเทศ 

ประสานเจ้าหน้าที่ผู้ รับดแูลข้อมลูสารสนเทศ 

รวบรวม/ประมวลผลข้อมลูที่เก่ียวข้อง 

ออกแบบ รูปแบบการน าเสนอ 

ข้อมลูสารสนเทศ 

ตรวจสอบข้อมูล 

ให้บริการข้อมลูสารสนเทศ 

ผา่นสือ่ตา่งๆ 

 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  ทางเว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลาง สพป.สงขลา2 (AOC) 
ผู้รับผิดชอบ สพป.สงขลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  สพป.สงขลา เขต 2 มีระบบการให้บริการข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษากลาง ที่เก่ียวข้องของทั้งโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษา ภาครัฐ
และเอกชน  สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความต้องการในการใช้บริการ
ข้อมลูสารสนเทศของหนว่ยงาน  
 
 

 

3-5 วัน  - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ  
- คณะท างาน 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศกลาง โดยมี
คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ เพื่อก าหนด
นโยบาย ควบคุม ก ากับ ให้ค าปรึกษา , คณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ     มีหน้าที่  วิเคราะห์ วางแผน 
ออกแบบ  ก าหนดรูปจัดเก็บและการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศและคณะกรรมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ มี
หน้าที่ รวบรวม ประมวลผล  จัดท าระบบฐานข้อมูล และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 

2 วัน  

3 ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมลูสารสนเทศเพื่อก าหนด
นโยบาย ในการจดัท าข้อมูลสารสนเทศกลาง ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

 

1 วัน  

 
4 
 

ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อร่วม
วางแผนก าหนดข้อมลูที่จัดเก็บออกแบบฟอร์ม ก าหนด
รูปแบบและการน าเสนอข้อมลู 

 

1 วัน  

วิเคราะห์ สภาพปัญหา ความ

ต้องการในการใช้บริการข้อมลู

สารสนเทศของหน่วยงาน 

ประชมุคณะกรรมการบริหารข้อมลู 

ประชมุคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมลู 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
เพื่อจดัท าข้อมลูสารสนเทศกลาง 



ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
5  ประชุมคณะกรรมการท าข้อมูลสารสนเทศกลาง เพื่อ

วางแผนจัดท า Flow Chart วิธีการจดัเก็บ  จัดท าปฏิทินการ
จัดเก็บข้อมลู ประมวลผลข้อมลู  และน าเสนอข้อมูล 

 

1วัน   

6  
พัฒนาระบบฐานข้อมลู  จัดท าคู่มอื  และทดลองใช้ 

 

30 วัน คู่มือ /แนวทาง ถูกต้อง 
โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลของศูนย์
ปฏิบัติการสารสนเทศกลาง (AOC) ให้กับคณะกรรมการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

1-3 วัน  

 
8 
 
 

ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูเข้าสู่ศูนยป์ฏิบัติการข้อมูล
สารสนเทศ (AOC) และรวบรวมประมวลผลเป็นสารสนเทศ 
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศบนศูนย์ AOC ,ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) และเอกสารรปูเล่ม ตามปฏิทินที่
ก าหนด 

15 วัน หรือตามปฏิทิน
การจัดท าข้อมลู 

 

9 ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศที่ Upload ขึ้นระบบ AOC 
 
 

5-7 วัน ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

10 สรุปการน าเสนอ และ แจ้งบุคลากร หน่วยงานทราบ 
 
 

1 วัน  

11 ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผล  จัดท าแนวทาง
พัฒนา 

 

ตลอดปีงบประมาณ  

เอกสารอ้างอิง : โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน

สรุปรายงานผล/แจ้งบคุลากรทราบ 

 

ประชมุชีแ้จงการใช้งานระบบ 

จดัเก็บข้อมลูเข้าสูร่ะบบ AOC 

พฒันาระบบสารสนเทศกลาง 

ประชมุคณะกรรมการจดัท าข้อมลู 

ติดตาม ตรวจสอบ สรุปรายงานผล 

ตรวจสอบข้อมลู 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงาน 
ชื่องาน  ปรับปรุง และจัดท าข้อมูลโรงเรียนเพ่ือน าเสนอผ่านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของเขตพ้ืนที่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
ผู้รับผิดชอบ สพป.สงขลา เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานข้อมูลสารสนเทศ  
ตัวช้ีวัดที่ส าคัญของกระบวนงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน มีระบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานของโรงเรียนผ่านระบบ GIS ทั้งภาพกิจกรรม
และข้อมูลทั่วไปพร้อมที่อยู่เว็ปไซด์ของโรงเรียนโรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานพร้อมรูปภาพน าเสนอแบบเคลื่อนไหวผ่านระบบ GIS ที่เป็นปัจจุบัน 

ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
1  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบการด าเนินงานของการน าเสนอ

ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System : GIS) 
 

3 วัน  - กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
ทางไกลฯ  
- คณะท างาน 

2 ออกแบบ การน าเสนอข้อมลูโรงเรยีนในสังกัด ผ่านทาง
ระบบ GIS  
 

3 วัน  

 
3 
 

แจ้งสถานศึกษาให้ส่งข้อมูลเพิ่มเตมิ ตามที่ก าหนดรูปแบบ 
เพื่อน ามาปรับปรุงข้อมูลในระบบ Gis ให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 

1 วัน  

4 
 

ด าเนินการ ตรวจสอบ ปรับแต่ง ภาพท่ีโรงเรียนจะน าเสนอ
ผ่าน GIS ให้มีคุณภาพในการน าเสนอผ่านระบบ GIS มาก
ที่สุด 
 

15 วัน  

5 ตรวจสอบ ปรับแต่ง บันทึกไฟล์ขอ้มูล / ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนเพื่อน าเสนอผ่านระบบ GIS 
 

7 วัน  

6 UpLoad ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนต่างๆขึ้นน าเสนอผ่าน
GIS 
 
 

3 วัน  

ศกึษาขัน้ตอนการ

ด าเนินงานของระบบ 

ก าหนด รูปแบบการน าเสนอข้อมลู 

แจ้งสถานศกึษาเพื่อสง่ข้อมลูที่

ก าหนด 

UpLoad ไฟล์ข้อมลูโรงเรียนขึน้

ระบบ GIS 

ประมวลผลรูปแบบข้อมลูเพื่อให้

สามารถน าเสนอ GIS 

ตรวจสอบข้อมลู 



ล าดับ ผังขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 
7  

 
 

ตรวจสอบการน าเสนอข้อมูลทั้งภาพและข้อมลู ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 
 

   

8 น าเสนอข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนท่ีจดัท าขึ้นผ่านระบบ GIS 
 
 

 ข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเสนอข้อมลูสารสนเทศ 

ผา่นระบบ GIS 
 

ตรวจสอบข้อมลู 



๒ 

 

งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 
กระบวนงาน : งานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
วัตถุประสงค์  : 
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนการจัดสภาพ 
 3. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
 4. ลดความเหล่ือมล้ําทางการศึกษาลดช่องว่างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
ขอบเขตของงาน  : 
   ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา ออกแบบ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษาให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาขยายมิติการใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู นักเรียนได้
เรียนรู้สู่โลกการศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 
คําจํากัดความ  : 
  “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคล
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยเรื่อง
การศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารและด้อยโอกาส ได้มีความเสมอ
ภาคทางการศึกษา จึงได้เกิดโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของไทย ด้วยเงินทุนประเดิมพระราชทาน
จํานวน 50 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มต้นการออกอากาศเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2538 และขยายมิติการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสู่โรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู นักเรียนได้เรียนรู้สู่โลก
การศึกษาในมิติใหม่ โดยใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นับเป็นการให้บริการโทรทัศน์ทางการศึกษาแก่
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่สนใจให้สามารถเข้ารับชมการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพและตาม
อัธยาศัยของโลกไร้พรมแดนปัจจุบันการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความต่ืนตัวและเข้มข้นมากข้ึนเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ นอกจาก
สํานักงานรองรับมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขณะเดียวกันโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับรอง
มาตรฐานการศึกษาหรือมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ ในจํานวนน้ีส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนครู ขาดการนําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการ
พัฒนาการเรียนการสอน ยังไม่มีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามตัวบ่งช้ีในมาตรฐานท่ีกําหนด 
ขณะเดียวกันมีโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานของ สมศ.มีอยู่จํานวนไม่น้อย เช่นเดียวกันที่มี
การพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลการประเมินภายนอกรอบแรก ส่งผลให้การจัด
การศึกษาบรรลุเป้าหมายและได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.การแสวงหาทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาการศึกษาของ



๓ 

 
โรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นผลจากการขาดแคลนครู มีการต่ืนตัวและให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อ
ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ ดําเนินการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเสมือนโรงเรียนต้นแบบในการสาธิตการสอนแบบครูมืออาชีพ และการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้
เกิดผลตามจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษา คือ เด็กดี มีสุข และเก่ง รวมถึงการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จัดหน่วยการเรีบนรู้แบบสหบูรณาการ (Interdisplinary) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง การเรียนรู้แบบทั้ง
เป็นกลุ่มและรายบุคคล การเรียนรู้ที่เน้นความสนุกสนาน จูงใจให้นักเรียนสนใจบทเรียน การเรียนรู้โดยการฝึก
ปฏิบัติ และการเรียนรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและการสร้างวินัยในตนเอง เป็นต้น 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ ตัวชี้วัดความสําเร็จ : 
   ๑.  แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
   ๔.  ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง และสร้างเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
  ๕.ดําเนินการจัดเตรียมและสนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ในการพัฒนาระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
   6.  นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
   7.  สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
   8.  เสนอผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.  แบบบันทึกผลการใช้งาน 
 ๒.  แบบบันทึก กํากับ ติดตามและประเมินผล 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง : 
  ๑.  เอกสาร/ตํารา/แผนปฏิบัติการประจําปี 
  ๒.  เอกสารประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
  ๓.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕42 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทาํงาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกบัผู้เกีย่วข้อง 

ดําเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 
ผู้บริหารรับทราบ 

ติดตามและประเมินผล 



๕ 

 
 
กระบวนงาน  : งานสนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการจัด 
                   การศึกษาทางไกล(DLTV) 
 
วัตถุประสงค์  : 
   -เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมการ
จัดการศึกษาทางไกล (DLTV) ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
    
ขอบเขตของงาน  : 
   ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(DLTV)ของ
สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 
คําจํากัดความ  : 
             “นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้
การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีก
ด้วย ในปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว 
และประเภทท่ีกําลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) 
การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ ( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต 
[Internet] เหล่าน้ี เป็นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm) 
  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัดความสําเร็จ  : 
   ๑.  แต่งต้ังคณะทํางาน 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
   ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
   ๔.  ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ๕.ดําเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ ที่จําเป็นต้องใช้ในการพัฒนาสื่อ 
   ๖.  สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
   ๗.  เสนอผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.   แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
  ๒.  แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่อ Software 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 
  ๑.  เอกสาร/ตํารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๒.  พระราชบัญญัติเก่ียวกับลิขสิทธ์ิทรัพย์สินทางปัญญา 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทาํงาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานงานกบัผู้เกีย่วข้อง 

ดําเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 
ผู้บริหารรับทราบ 



๗ 

 

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
กระบวนงาน : จัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบการดําเนินงานด้านนเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน
และสถานศึกษา 
 2. เพ่ือให้หน่วยงาน สถานศึกษาสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 3. เ พ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการและประเทศ 
 
ขอบเขตของงาน  :   
   ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของหน่วยงานและสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการและรองรับไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล 
 
คําจํากัดความ  : 
  แผนแม่บท หมายถึง การวางแผนงานในอนาคต และเป็นแผนงานหลักที่องค์กรจะดําเนินงาน 
เป็นแผนการหรือนโยบายหลักที่ใช้เป็นต้นแบบซึ่งแผนการย่อยต่าง ๆ ที่มี อยู่จะต้องมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแผนแม่บท แผนหลัก การจัดทําแผนแม่บทเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญในการดําเนินการของ
หน่วยงานหรือองค์กรปริษัทต่าง ๆ และจะบรรลุวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อบุคลากรที่ใช้เห็นความสําคัญและสามารถ
ใช้งานได้จริง รวมถึงผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง
ต้ังแต่การนําเข้าข้อมูล และการแสดงผล เทคโนโลยีสารสนเทศยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดระบบการ
ให้บริการ การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลด้วย 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  ๑.  แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผนแม่บท 
  ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดําเนินงานตามแผนแม่บท 
  ๓.เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
  4.  ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
  5.สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอ ผอ.สพป. 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.  แบบติดตามการดําเนินงาน 
  ๒.  แบบสอบถามความคิดเห็น 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง: 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 
๒๕๕๖ 
  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะทาํงาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน 
การดําเนินงาน

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 

สรุปและนําเสนอ 
ผู้บริหารรับทราบ 

ไม่ผ่าน 



๙ 

 
กระบวนการ : พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์: 
  ๑.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําความรู้ที่
ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  ๒.เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาการศึกษา 
  ๓.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความสําคัญด้าน ICT และ
พัฒนาศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ 
 
ขอบเขตของงาน  : 
  ดําเนินการเก่ียวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
คําจํากัดความ: 
  การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT  หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน 
ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วน้ันปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ๑.  แต่งต้ังคณะทํางาน 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการดําเนินงาน 
 ๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
 ๔. แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
 ๕. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  : 
 ๑.  แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 ๒.  แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์/แบบแจ้งซ่อมออนไลน์ 
 ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๖ 
  ๓.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังคณะทาํงาน 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผน 
การดําเนินงาน 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประสานแจ้งผูเ้ก่ียวข้องให้ทราบ 

ดําเนนิการ 

สรุปและนําเสนอ 
ผู้บริหารรับทราบ 

ไม่ผ่าน 



๑๑ 

 
กระบวนการ : พัฒนาปรับปรุง และจัดทําเว็บไซต์สํานักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค์  : 
   ๑.  เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสํานักงาน 
   ๒. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และ 
ผู้สนใจทั่วไป 
 
ขอบเขตของงาน  : 
   ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบและจัดทําเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรม  และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป       
 
คําจํากัดความ  : 
   เว็บไซต์  หมายถึง  แหล่งที่สามารถนําเสนอข้อมูลข่าวสาร  กิจกรรมในรูปแบบข้อความ  
รูปภาพ  ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
   ๑.  กําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค ์
   ๒.  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีการนําเสนอ 
   ๓.  ติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เก่ียวข้อง 
   ๔.  พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง 
   ๕.สรุปผลการดําเนินงาน  และรายงานผลการดําเนินงานทุกปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑.   แบบติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เก่ียวข้อง 
  ๒.  แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 
  ๑.   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๒.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบ จัดทาํและพฒันาเวบ็ไซต์ 
ให้มีการนําเสนอ 

ติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกีย่วข้อง 

พฒันาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง 

สรุปผลการดาํเนินงาน  และรายงานผลการ 
ดําเนินงานทุกปีงบประมาณ 



๑๓ 

 
กระบวนการ : การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ โปรแกรมประยุกต์  (Application Software)  
เข้ากับกระบวนการทํางานของหน่วยงานเพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
ให้บริการ  
 
วัตถุประสงค์: 
  ๑. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application Software) 
  ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน 
   
ขอบเขตของงาน  : 
  ดําเนินการเก่ียวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(Application 
Software) เข้ากับกระบวนการทํางานของหน่วยงานเพ่ือนําไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การให้บริการ 
 
คําจํากัดความ  : 
  โปรแกรมประยุกต์  หมายถึง  เป็นซอฟแวร์ที่นํามาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการ
ของผู้ใช้โดยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
  ๑. แต่งต้ังคณะทํางาน 
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน 
  ๓.  เสนอแผนงาน ผอ.สพป. 
  ๔.  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์(APPlication Software) 
เข้ากับกระบวนการทํางานของหน่วยงานเพ่ือนําไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
  ๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๖. เสนอผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
Flow Chart การปฏิบัติงาน  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้  : 
  ๑. แบบสอบถาม 
  ๒. แบบประเมิน 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง: 
  ๑.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 
  ๒.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทาํงาน 

ศึกษา วเิคราะห์ ออกแบบวางแผนการดําเนินการ 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ดําเนินการ 

สรุปประเมินผลการดําเนินการ 

ไม่ผ่าน 

สรุปและนําเสนอ 
ผู้บริหารรับทราบ


