คู่มือการปฏิบัติงาน

นายพงศธร ซุยสี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามี ข้อ มู ล สารสนเทศเพื่อ การบริห าร ครอบคลุม ภารกิ จของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา และความต้องการของผู้รับบริการ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
30 และสถานศึกษา
3.2 รูปแบบการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
4. คาจากัดความ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วถูกนาไปใช้
ประกอบด้วยการตัดสินใจของผู้บริหารทุก ระดับ ช่วยให้ผู้บ ริหารสามารถเรียกค้นข้อมู ลได้รวดเร็ว โดยมี
รูปแบบและช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางและวางแผนกาจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป
ตามเวลาและเงื่อนไข
5.2 จัดทาและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให้คลอบคลุมภารกิจของหน่วยงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
5.3 ออกแบบวิธีการนาเสนอ ในรูปแบบของเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส์
5.4 ให้บริการข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวข้อง
5.5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษา วิเคราะห์
วิจัยระบบข้อมูล

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยระบบข้อมูล

ออกแบบวิธีการ

ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมฐานข้อมูลกลาง
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
โปรแกรมฐานข้อมูลกลางและคู่มือการใช้งาน

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษามีท รัพยากร นวัตกรรม และรระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
สอดคล้องกับความต้องการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 สถานศึกษา และผู้รับบริการ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ความต้องการทรัพยากร นวัตกรรม และรระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4. คาจากัดความ
พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แนวความคิด
การปฏิบัติหรือสิ่งที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและใช้
ได้ผ ลดียิ่งขึ้น รวมทั้ ง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกับ การจัดเก็บข้อมู ล การประมวลผล และการเผยแพร่
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากร นวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5.2 กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สดคล้องกับความต้องการ
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้และบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
5.5 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
วิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากร

กาหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ

พัฒนานวัตกรรมฯ

การใช้และบารุงรักษา

ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 การประสานและติดตามระบบเครือข่าย
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ
4. คาจากัดความ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การดาเนินงานร่วมกันเกี่ยวกับการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนารูปแบบ การจัดทาคู่มือการใช้งาน จัดระบบการทางาน
อย่างต่อเนื่อง และการจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผล และการรายงานการดาเนินงานใน
การบริหารจัดการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสถานการณ์ดาเนินงานด้วยการจัดระบบเครือข่ายเทคโนลีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.2 พัฒนารูปแบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.3 ปรับปรุง ติดตั้งระบบ และจัดทาคู่มือการใช้งาน
5.4 จัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการทางานอย่างต่อเนื่อง ตลิดจนมี
ระบบป้องกันความเสี่ยงต่อระบบเครือข่ายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ศึกษาสภาพการดาเนินงานด้านการ
จัดระบบเครือข่าย

พัฒนารูปแบบเครือข่ายฯ

ปรับปรุง ติดตั้งระบบ
ฯ
จัดระบบเครือข่ายและป้องกันความเสี่ยง

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
8.1 เอกสารองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8.2 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.
2560

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ศึก ษา วิ เ คราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ ยวกั บ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถาน
สึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. ขอบเขตของงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษา
4. คาจากัดความ
เทคโนโลยี หมายถึง การนาความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการ
ปฏิบัติและประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยในการทางานหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรม เช่นระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดารงชีวิตของมนุษย์
ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะทางาน
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
5.3 เสนอแผนงานแก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
5.4 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
5.6 สรุปประเมินผลการดาเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการ
ดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอแก่ ผอ.สพม.30

ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก าร พ.ศ.
2550-2554
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ติดตัง้ ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
2. วัตถุประสงค์
1. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
2. บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
3. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม
3. ขอบเขตของงาน
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การติ ดตั้ ง ดู แ ล บ ารุ ง รัก ษา และพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบ
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
4. คาจากัดความ
โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารให้มีผลในระยะไกล รวมทั้งรูปแบบทั้งหมด
ของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงให้สามารถสื่ อสารได้ระยะไกล ซึ่งรวมถึงวิทยุ โทรเลข
โทรทัศน์ โทรศัพท์ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะทางาน
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
5.3 เสนอแผนงานแก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
5.4 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
5.6 สรุปประเมินผลการดาเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการ
ดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอแก่ ผอ.สพม.30

ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก าร พ.ศ.
2550-2554
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ระบบรั ก ษาและคุ้ ม ครองความปลอดภั ย ข้ อ มู ล และการโต้ ต อบผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผลและดาเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตนผู้ใช้ง านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์
3. ขอบเขตของงาน
ดาเนินการเกี่ยวกับการรักษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตน
ผู้ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
4. คาจากัดความ
การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน (Identity) ที่
แสดงว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
แสดงถึงแหล่งกาเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะทางาน
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
5.3 เสนอแผนงานแก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
5.4 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิ เคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ
ตัวตนผู้ใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษา
5.6 สรุปประเมินผลการดาเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการ
ดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอแก่ ผอ.สพม.30

ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560

1. ชื่องาน (กระบวนงาน)
พั ฒ นาบุ ค ลากรทางด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาบุค ลากรด้า นระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่ า ยคอมพิว เตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 และสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถนาความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. เพื่ อ ยกระดับ ความสามารถของบุ คลากรด้ าน ICT ขขของส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาและ
สถานศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่สาคัญในการพัฒนาการศึกษา
3. เพื่ อ ส่ง เสริมและสนับสนุนให้บุค ลากรด้าน ICT ได้เ ล็ง เห็นถึงความส าคัญ ด้าน ICT และพัฒนา
ศักยภาพในด้าน ICT ให้มีความเป็นเลิศทัดเทียมกับนานาประเทศ
3. ขอบเขตของงาน
ดาเนินการเกี่ ยวกับพั ฒ นาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
4. คาจากัดความ
การพั ฒ นาบุคลากรด้ าน ICT หมายถึง กระบวนการที่ มุ่ ง จะเปลี่ยนแปลงวิธีก ารท างาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT .ให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรทีไ่ ด้รับการพัฒนา
แล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 แต่งตั้งคณะทางาน
5.2 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
5.3 เสนอแผนงานแก่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
5.4 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
5.5 ดาเนินการพัมนาบุคลากร
5.6 สรุปประเมินผลการดาเนินงาน

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่งตั้งคณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการ
ดาเนินงาน

ไม่ผ่าน

เสนอแก่ ผอ.สพม.30

ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ดาเนินการ

ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

7. แบบฟอร์มที่ใช้
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
1. แผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก าร พ.ศ.
2550-2554
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552-2556
3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560

