คู่มือปฏิบัติงาน
ของ
นายสุเทพ โตสุวรรณ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ก

คำนำ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การได้มีประกาศ เรื่ อง การแบ่งส่ วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๐ เพื่อให้การดาเนินการแบ่งส่ วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็ นไปด้วยความเหมาะสม กับภารกิจ
ปริ มาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ได้จดั ให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานใน สานักงานเขตเป็ น ๙ กลุ่ม
งาน และกลุ่ มส่ งเสริ มการศึก ษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อ สารเป็ นกลุ่ ม งานที่จ ัดตั้งขึ้ น เพื่อ ให้มีก าร
ดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการ สื่ อสาร ตามนโยบายการบริ หารบุคคล
ภาครั ฐ ที่จ ากัด จ านวนอัตราบุค ลากร และงบประมาณ และสอดคล้อ งกับ ภารกิ จ และการขับ เคลื่ อ นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ตามนโยบายทุกระดับให้มีประสิ ทธิภาพ
กลุ่มส่ งเสริ มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คาดหวังว่าคู่ มือเล่มนี้ จะเป็ น แนวทางใน
การปฏิบตั ิงาน อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๐ โดยรวม
จึ ง ได้ จ ั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บ ั ติ ง านของกลุ่ ม ส่ งเสริ มการศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อสาร
ฉบับนี้ข้ ึน

กลุ่มส่ งเสริ มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๓. พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมทางการศึกษาของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
“นวัตกรรมการศึกษา” (Educational Innovation ) หมายถึ ง นวัตกรรมที่จะช่วยให้
การศึกษา และการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพดี ยิ่งขึ้น ผูเ้ รี ยนสามารถเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างรวดเร็ วมี
ประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิ ม เกิ ดแรงจูงใจในการเรี ยนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการ
เรี ยนได้อีกด้วย ในปั จจุบนั มีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่ งมีท้ งั นวัตกรรมที่ใช้กนั
อย่างแพร่ หลายแล้ว และประเภทที่กาลังเผยแพร่ เช่ น การเรี ยนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
(Computer Aids Instruction) การใช้แผ่นวิดีทศั น์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่ อหลายมิติ
( Hypermedia ) และอินเทอร์เน็ต [Internet] เหล่านี้ เป็ นต้น (วารสารออนไลน์ บรรณปัญญา.htm)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการจัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์และสื่ อ ( Software และ Hardware )
ที่จาเป็ นต้องใช้ในการพัฒนาสื่ อ
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๗. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้เกีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
และรายงานผล
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แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. เอกสาร/ตารา/คู่มือการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ ทรัพย์สินทางปั ญญา
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๔. พัฒนาบุคลากรด้ านการจัดทาสื่อนวัตกรรม

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
สนับ สนุ น การศึ ก ษาค้น คว้า วิเ คราะห์ วิจยั พัฒ นาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มการการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั พัฒนาสื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
สนับสนุน ส่ งเสริ มการ ดาเนิ นการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่ อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) หมายถึง การนาเอาสิ่ งใหม่ซ่ ึ ง
อาจจะอยูใ่ นรู ปของความคิดหรื อการกระทา รวมทั้งสิ่ งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อ
มุ่งหวังที่ จะเปลี่ ยนแปลงสิ่ งที่ มีอยู่เดิ มให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น ทาให้ผูเ้ รี ยน
สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรี ยน
เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การใช้วีดิทศั น์เชิ งโต้ตอบ(Interactive Video) สื่ อหลายมิติ
(Hypermedia) และอินเตอร์ เน็ต เหล่านี้เป็ นต้น
“เทคโนโลยีท างการศึกษา” (Educational Technology) ตามรู ปศัพท์ เทคโน
(วิธีการ) + โลยี (วิทยา) หมายถึง ศาสตร์ ที่วา่ ด้วยวิธีการทางการศึกษา ครอบคลุมระบบการนาวิธีการ
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มาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการศึกษาให้สูงขึ้นเทคโนโลยีทางการศึกษาครอบคลุมองค์ประกอบ ๓
ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ (boonpan edt01.htm)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. เสนอแผนงาน ผอ.สพป./สพม.
๔. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๕. ดาเนินการเครื่ องมือ อุปกรณ์และสื่ อ ( Software และ Hardware ) ที่จาเป็ นต้องใช้
ในการพัฒนาสื่ อ
๖. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๗. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ
สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
รายงานผล
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แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๕. การจัดการศูนย์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่ อ สนับ สนุ น ส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ ก ารการจัด การศู น ย์สื่ อ นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.
เพื่ อสนับ สนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ ก ารการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ของสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
ให้บริ การ ส่ งเสริ มสนับสนุน การจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง
การศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
ศูนย์สื่อ หมายถึง เป็ นสถานที่ที่ครู อาจารย์ และผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใช้บริ การ ศึกษาหา
ความรู้คน้ คว้าด้วยตนเอง อีกทั้งเป็ นแหล่งความรู ้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อกระบวนการเรี ยนการสอน โดยศูนย์
สื่ อจะเป็ นส่ วนหนึ่งของห้องสมุด หรื อแยกเป็ นเอกเทศก็ได้
นวัตกรรม หมายถึง ความคิด การปฏิบตั ิ หรื อสิ่ งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่เคยมีใช้มา
ก่อน หรื อเป็ นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ให้ทนั สมัยและใช้ได้ผลดียง่ิ ขึ้น เมื่อนา
นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งกว่าเดิม ทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาและแรงงานได้ดว้ ย
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน

ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ดาเนินการ

สรุ ปประเมินผลการดาเนินการ
รายงานผล
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แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๖. พัฒนาบุคลากรด้ านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการจัด ท าสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ ก ษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
๑. เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ การการพัฒนาบุ คลากรด้านการจัดทาสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ การการสื่ อ/อุปกรณ์ในการจัดพัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดทาสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึก ษา ของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาและ
สถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒ นาบุ ค ลากรด้า นการจัด ท าสื่ อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึ ก ษา ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

คาจากัดความ :
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง หมายถึง วิธีการหรื อกระบวนการ หรื อกิจกรรมต่างๆ
ที่นามาพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน หรื อองค์กรเพื่อเพิ่มพูนให้บุค ลากรในหน่ วยงาน หรื อใน
องค์กรเกิ ดความรู ้ ความสามารถ และเกิ ดทักษะในการทางานมีความก้าวหน้าในอาชี พการทางานมี
เจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้งานที่ปฏิบตั ิอยูบ่ รรลุเป้ าหมาย ที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ

Flow Chart การปฏิบัติงาน
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการ
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แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
๔. พระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๗. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ
เครือข่ ายคอมพิวเตอร์

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
พัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ การการพัฒนาปรั บปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู ้
ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS

คาจากัดความ :
การจัดการเรี ย นรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลอย่า งค่ อนข้า ง
ถาวร อันเป็ นผลมาจากการฝึ กฝนหรื อการมีประสบการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software
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เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
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คู่มือขั้นตอนการดาเนินงาน
ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
กระบวนการ : ๑๘. ติดตามประเมินผลการใช้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา และ
สถานศึกษา

ชื่องาน (กระบวนงาน) :
ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ :
เพื่อสนับสนุ น ส่ งเสริ มและให้บริ การการติดตามประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

ขอบเขตของงาน :
พัฒนาปรับปรุ งระบบการจัดการเรี ยนรู ้ ผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ในระบบ LMS

คาจากัดความ :
การจัดการเรี ย นรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของบุ ค คลอย่า งค่ อนข้า ง
ถาวร อันเป็ นผลมาจากการฝึ กฝนหรื อการมีประสบการณ์

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
๔. ดาเนินการ
๕. สรุ ปประเมินผลการดาเนินงาน
๖. เสนอ ผอ.สพป./สพม.ทราบ
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Flow Chart การปฏิบัติงาน :
แต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบวางแผนการดาเนินงาน
ไม่ ผ่าน
เสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบ

ประสานงานกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ อง
ดาเนินการ
สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการ

แบบฟอร์ มทีใ่ ช้ :
๑. แบบบันทึกขอใช้วสั ดุอุปกรณ์
๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์/เอกสาร/สื่ อ Software
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เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง :
๑. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

