
 

 
 

 
2.1 ผลก
 
สํานักงาน
มีผลการ
การศึกษ
 
 กระบ
 ตัวช้ี
 1) มี
 2) มี
 3) มี
 4) มี

 กระบ
1) ศึ
   IC
2) กํ
3) วิ
4) จั
5) จั
    เข
6) จั

 ผลผ
1) มี
2) มี
3) มี

 

ผลการ

การดําเนินงาน
จากการดําเนิ
นเขตพ้ืนที่การ
ดําเนินงานจํา

ษา ที่สํานักงาน

บวนงาน :  จั
ชี้วัด : 
มีการประกาศจ
มีคําสั่งมอบหม
มีโครงสร้างกา
มีแผนกลยุทธ์ใ

บวนการดําเนิ
ศกึษา วิเคราะ
CT เพื่อการศึก
กาํหนดบุคลาก
เคราะห์ SWO
ัดทําแผนพัฒน
ัดทําประกาศ
ขตพ้ืนที่การศึ
ัดทําคําสั่งแตง่

ผลิต / ผลลัพ
มีศูนย์เทคโนโล
มีคําสั่งแต่งต้ังผู้
มีแผนยุทธศาส

รดําเนินงาน

นตามกระบว
นินงานตามภา
รศึกษามัธยมศึ
าแนกตามกระ
นคณะกรรมกา

จดัต้ังศูนย์เทค

จัดตั้งศูนย์เทค
มายงาน 
รบริหารงาน 
ในการดําเนินง

นนิงาน : 
ห์ ภารกิจของ
กษาของหน่วย
กรรับผิดชอบง
OT 
นาคุณภาพด้า
การจัดต้ังศูนย

ศึกษา พิจารณ
งตั้งผู้รับผิดชอ

ธ์ : 
ลยีสารสนเทศ
ผู้รับผิดชอบป
สตร์เทคโนโลยี

ผล

นการจัดตั้ง

นงาน 
รกิจในการจัด
ศกึษา เขต 12
ะบวนงานของ
ารการศึกษาขั้

คโนโลยีสารส

คโนโลยีสารสน

งาน 

งศูนย์เทคโนโล
ยงานทุกระดับ
งานตามภารกิ

าน ICT เพื่อก
ย์เทคโนโลยีส

ณาเห็นชอบ 
อบงานของศนู

ศฯ สพม.12 (เ
ฏิบัติงานตาม
ยีสารสนเทศแ

การดําเนนิงานพ

 
ตอนท่ี 

งศูนย์เทคโ

ดตั้งศูนย์เทคโน
2  ในช่วงระย
ศูนย์เทคโนโล
ขั้นพื้นฐานกําห

สนเทศและกา

นเทศฯ 

ลยีฯ ตามที่ ส
บ 
กจิ 

ารศึกษา 
ารสนเทศฯ ส

นย์เทคโนโลยีส

เป็นการภายใน
ภารกิจ 
ละการสื่อสาร

พัฒนาระบบ ICT

2 
นโลยีสารส

นโลยีสารสนเ
ะเวลา 1 ปี ตั้

ลยีสารสนเทศ
หนดไว้ โดยสร

รสื่อสาร (ICT

พฐ. กําหนด  

สพม.12 (เป็นก

สารสนเทศฯ 

น)  ในโครงสร้

ร สพม.12 ปี

T เพือ่การศกึษ

สนเทศและ

เทศและการสื่
ต้ังแต่มกราคม
เพ่ือการศึกษา
รุปดังนี ้

T) 

และนโยบาย

การภายใน) แ

สพม.12 

รา้งการบริหาร

2554 – 255

า ปี 2556  ...ศู

ะการสื่อสา

อสาร (เป็นกา
 2556 ถึงมีน
า สํานักงานเข

ยที่เกี่ยวข้องด้า

และนําเสนอค

รงานของ สพ

6 

1

ศนูย ์ICT สพม.1

าร 

ารภายใน) 
าคม 2557   
ขตพ้ืนที่

านการพัฒนา

คณะกรรมการ

พม.12 

12 
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ร 



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          
          
  
 ตัวช้ี

1) มี
2) มี
3) มี
4) มี
   คอ

 กระบ
1) ศึ
   หน
   แล
2) อ
3) ให
   เค

 ผลผ
1) แ
2) แ
3) แ
4) แ
5) แ
6) แ
7) แ
8) แ
9) ส
   วา
   คว

มงานระบบคอ

บวนงาน :  1
               
               

ช้ีวัด :   
มีการศึกษา วิเ
มีการศึกษา วิเ
มีการศึกษา วิเ
มีการให้คําปรึก
อมพิวเตอร์ ร

บวนการดําเนิ
ศึกษา วิเคราะ
น่วยงานท่ีเก่ีย
ละความเป็นไ
ออกแบบปรับป
ห้คําปรึกษา แ
ครือข่าย และร

ผลิต / ผลลัพ
แผนผังโครงสร้
แผนผังการติด
แผนผังการติด
แผนผังการติด
แผนผังการติด
แผนผังการติด
แผนผังการติด
แผนผังการติด
สถานศึกษาแล
างแผน ดําเนิน
วามอนุเคราะ

อมพิวเตอร์แล

1. ศึกษา วิเค
  ระบบเครือ
  สถานศึกษา

เคราะห์ ออกแ
เคราะห์ ออกแ
เคราะห์ ออกแ
กษา ช่วยเหลือ
ะบบเครือข่าย

นนิงาน : 
ห์ปัจจัยทีส่่งผ
ยวข้อง แนวโน้
ไปได้ในการปรั
ปรุง พัฒนาระ
แนะนําด้านกา
ระบบสื่อสารโ

ธ์ : 
รา้งระบบเครอื
ต้ังระบบวงจร
ต้ังอุปกรณ์ระ
ต้ังอุปกรณ์ระ
ต้ังระบบคอม
ต้ังระบบโทรศั
ต้ังระบบเสยีง
ต้ังระบบกลอ้
ละสํานักงานเข
นการเกี่ยวกับ
ห ์

ผล

ละเทคโนโลยี

ราะห์ ออกแบ
อข่าย และระบ
า 

แบบ วางแผน
แบบ วางแผน
แบบ วางแผน
อด้านการศึกษ
ย และระบบสื

ผลต่อการพัฒน
น้มการเปลี่ยน
รบัปรุง พัฒนา
ะบบ ICT ของ
ารวิเคราะห์  อ
โทรคมนาคม 

อข่าย สพม.12
รไฟฟ้าห้องศนู
บบเครือข่ายภ
บบเครือข่ายภ
พิวเตอร์และอ
ศัพท์ภายใน 
งตามสาย 
งวงจรปิด 
ขตพ้ืนที่การศึก
บระบบคอมพิว

การดําเนนิงานพ

การสื่อสาร 

บบ วางแผน 
บบส่ือสารโทร

น และดําเนินก
น และดําเนินก
น และดําเนินก
ษา วิเคราะห์
สื่อสารโทรคมน

นา เช่น นโยบ
นแปลงของเทค
า เป็นต้น 
งสํานักงาน ให้
ออกแบบ วาง
แก่สถานศึกษ

2 (Network 
นย์บริการ ICT
ภายในสํานักง
ภายห้องประช
อุปกรณ์ในห้อ

กษาอ่ืนๆ ได้รั
วเตอร์ ระบบเ

พัฒนาระบบ ICT

และดําเนินก
รคมนาคมขอ

การเกี่ยวกับระ
การเกี่ยวกับระ
การเกี่ยวกับระ
ออกแบบ วา
นาคมแก่สถาน

บายด้าน ICT 
คโนโลย ีความ

หส้อดคล้อง รอ
งแผน ดําเนินก
ษา และ สพท.

Physical Ho
T  
งาน 
ชุม 
งปฏิบัติงานก

รับการช่วยเหลื
เครือข่าย และ

T เพือ่การศกึษ

การเก่ียวกับระ
องสํานักงานเข

ะบบคอมพิวเต
ะบบเครือข่าย
ะบบสื่อสารโท
งแผน และดํา
นศึกษา 

เพ่ือการศึกษา
มต้องการพัฒน

องรับนโยบาย
การเกี่ยวกับร
.อ่ืนๆ ที่ขอคว

ost Diagram)

ลุม่ต่างๆ 

ลือในการศึกษ
ะระบบสื่อสาร

า ปี 2556  ...ศู

ะบบคอมพิวเ
ขตพื้นที่การศึ

ตอร์ 
ยคอมพิวเตอร์
ทรคมนาคม 
าเนินการเกี่ยว

าของหน่วยงา
นาของหน่วยง

ย 
ะบบคอมพิวเ
ามอนุเคราะห

) 

ษา วิเคราะห์ อ
รโทรคมนาคม

1

ศนูย ์ICT สพม.1

เตอร์   
ศึกษาและ  

์ 

วกับระบบ 

านต้นสังกัด  
งาน โอกาส 

ตอร์ ระบบ 
ห์ 

ออกแบบ 
ม ตามที่ขอ 

13 
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 กลุ่ม

     กระบ
          

   

 ตัวช้ี
1) มี
2) มี
3) มี
4) มี

 กระบ
1) เส
2) ดํ
3) เปิ
4) ต
5) ศึ
6) จั
   ผู้ใ
7) แ
8) ให
9) ให

 ผลผ
1) มี
   เพื
   จํา
2) มี
3) ศู
    ต
4) ส
   แล
   กา

มงานระบบคอ

บวนงาน :  2
               

ช้ีวัด : 
มีการติดต้ังระบ
มีการบํารุงรักษ
มีการพัฒนาระ
มีระบบ ICT ที่

บวนการดําเนิ
สนอจัดซ้ือวัสด
ดําเนินการติดต
ปิดให้บริการร
ตรวจสอบการท
ศึกษาเทคโนโล
ัดทําระบบคว
ใช้บริการ 
แก้ไข ปรับปรุง
ห้การช่วยเหลื
ห้คําปรึกษา แ

ผลิต / ผลลัพ
มีการเช่ือมต่อร
พ่ือการศึกษาช
าเป็นในการใช
มีเครื่อง Serve
ศูนย์บริการ IC
ตามนโยบายแ
สถานศึกษา/ส
ละระบบเครือ
ารเช่ือมต่อระ

อมพิวเตอร์แล

2. ติดตัง้ ดูแล
  ระบบส่ือสา

บบคอมพิวเตอ
ษาระบบคอมพ
ะบบคอมพิวเต
มีมาตรฐานแล

นนิงาน : 
ดุ อุปกรณ์ คร
ต้ังตามแบบ ท
ระบบ รายงาน
ทํางานของระ
ลยี รูปแบบ วิธี
วบคุมภายใน ก

ง พัฒนาระบบ
ลือในการติดต้ั
แนะนํา ด้านก

ธ์ : 
ระบบอินเทอร
ชาติ (NEdNet
ช้งาน 
er ที่ให้บริการ
CT สพม.12 ส
และภารกิจ ทีมี่
พท. ได้รับการ
อข่าย  การซ่อ
บบเบิกจ่ายต

ผล

ละเทคโนโลยี

ล บํารุงรกัษา
ารโทรคมนาค

อร์ ระบบเครือ
พิวเตอร์ ระบบ
ตอร์ ระบบเครื
ละเสถียรต่อก

รุภัณฑ์เพ่ือกา
ทดสอบ และแ
นฝ่ายบริหาร 
ะบบอย่างสมํ่า
ธีการป้องกัน
กําหนดมาตรก

บ เพ่ือให้ก้าวท
ั้งระบบแก่สถ
ารพัฒนา ติด

ร์เน็ตตามนโย
t หรือ UniNe

รเว็บไซต์และร
ามารถให้บริก
มีมาตรฐานแล
รช่วยเหลือตา
อมบํารุง/ติดต้ัง
รง (GFMIS) ข

การดําเนนิงานพ

การสื่อสาร 

และพัฒนาเ
คมของสํานักง

อข่าย และระ
บเครือข่าย แ
รอืข่าย และระ
การให้บริการ

รปรับปรุง พัฒ
แก้ไข ปรับปรุง
และประชาสัม
าเสมอตามช่วง
ดูแลรักษาคว
การป้องกัน รั

ทันต่อการเปลี
านศึกษา และ
ต้ังระบบฯ แก

บาย สพฐ. คือ
et) และเช่ือมต

ระบบสนับสนุ
การที่มีระบบที
ละมีความเสถี
ามที่ขอความอ
งโปรแกรมระ
ของโรงเรียนที

พัฒนาระบบ ICT

ก่ียวกับระบบ
งานเขตพื้นที่

ะบบสื่อสารโท
ละระบบสื่อส
ะบบสื่อสารโท

ฒนาระบบตา
ง 
มพันธ์ต่อผู้ใช้บ
งเวลาที่กําหน
ามปลอดภัยข

รกัษาความปล

ลี่ยนแปลงของ
ะ สพท.อ่ืนๆ ท
กส่ถานศึกษา

อ เครือข่ายกร
ต่อระบบสัญญ

นนุงานบริหาร
ทีส่นับสนุนงาน
ยรในการให้บ
อนุเคราะห์ เช่
บบปฏิบัติการ
ทีเ่ป็นหน่วยเบิ

T เพือ่การศกึษ

บคอมพิวเตอร
ที่การศึกษาแล

รคมนาคมขอ
สารโทรคมนาค
ทรคมนาคมขอ

มที่ได้วิเคราะ

บริการ 
นด ทั้งในวันทํา
ของระบบคอม
ลอดภัยทั้งในส่

งเทคโนโลยี (ต
ที่ขอความอนุ
และ สพท.อ่ืน

ระทรวงศึกษา
ญาณเช่า FTT

และการจัดกา
นบริหารและก
บรกิาร 
ช่น การออกแบ
รเครือข่าย (L
บกิ การติดต้ังร

า ปี 2556  ...ศู

ร์ ระบบเครอื
ละสถานศึกษา

งสํานักงาน 
คมของสํานักง
องสํานักงาน 

ห์ ออกแบบ 

าการและวันห
มพิวเตอร์ ระบ
ส่วนของผู้ดูแล

ตามศักยภาพข
เคราะห์ 
นๆ ที่ขอความ

าธิการ (MOE
Tx เพ่ือให้เพียง

ารเรียนการสอ
การจัดการเรีย

บบ ติดต้ังระบ
inux, Windo
ระบบ Authe

1
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ข่าย และ 
า 

งาน 

หยุด 
บบเครือข่าย
ลระบบและ 

ของหน่วยงาน

มอนุเคราะห์

Net) เครือข่า
งพอต่อความ

อน 
ยนการสอน 

บบคอมพิวเตอ
ows for Serv
ntication เป็
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อร์  
ver)   
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 กลุ่ม

     กระบ
          

   

 ตัวช้ี
1) กํ
2) เป็
3) ก

 กระบ
1) ศึ
2) ศึ
3) กํ
   ขอ
4) ม
5) ให
   กํา
6) ให
   สพ
7) ให
    ต
8) เผ
    ผ

 ผลผ
1) ร
2) ก
3) ห

 
 
 
 

มงานระบบคอ

บวนงาน :  3
               

ช้ีวัด : 
กําหนดรายละ
ป็นที่ปรึกษาให
การจัดซ้ือจัดจ้

บวนการดําเนิ
ศึกษาวิเคราะห
ศึกษา วิเคราะ
กําหนดรายละ
อง สพฐ.) และ
มอบกลุ่มที่รับผิ
ห้คําปรึกษา แ
าหนด 
ห้คําปรึกษา แ
พท. ที่ขอควา
ห้คําปรึกษา แ
ตรวจรับของโร
ผยแพร่ ประช
ผ่านทางเว็บไซ

ผลิต / ผลลัพ
ายละเอียดคุณ

การจัดซ้ือจัดจ้
หน่วยงานได้อุป

อมพิวเตอร์แล

3. ศึกษา วิเค
  ในสํานักงา

เอียดคุณลกัษ
ห้กับสํานักงาน
้างเป็นไปอย่า

นนิงาน : 
ห์ความต้องกา
ห์ข้อมูลอุปกร
เอียดคุณลกัษ
ะช้ีแจงผู้เกีย่ว
ผิดชอบดําเนิน
แนะนําผู้เกี่ยว

แนะนําการกํา
ามอนุเคราะห์ 
แนะนําในการ
รงเรียน  
ชาสัมพันธ์ราย
ซต์ สพม.12 แ

ธ์ : 
ณลักษณะ เฉพ
้างของหน่วยง
ปกรณ์ ครุภณั

ผล

ละเทคโนโลยี

ราะห์ และกํา
านเขตพื้นที่กา

ษณะเฉพาะขอ
นเขตพื้นที่การ
งถูกต้อง 

าร วัตถุประสง
รณ์ ครุภัณฑ์ค
ษณะเฉพาะขอ
ข้องทราบ 
นการจัดซ้ือจัด
ข้อง เกี่ยวกับ

หนดรายละเอี

ดําเนินงานตร

ยละเอียดคุณลั
และเว็บไซต์ศนู

พาะของอุปกร
งานเป็นไปอย่
ณฑ์ ที่มีสมรรถ

การดําเนนิงานพ

การสื่อสาร 

าหนดรายละเ
ารศึกษาและส

องระบบคอมพิ
รศึกษาและสถ

งค์ในการใช้งา
คอมพิวเตอร์/เ
องระบบคอมพิ

ดจ้าง 
รายละเอียดค

อียดคุณลักษณ

รวจรับพัสดุ ค

ลักษณะเฉพาะ
นย์เทคโนโลยี

รณ์ ครุภัณฑ์ร
างถูกต้อง  

ถนะเหมาะสม

พัฒนาระบบ ICT

เอียดคุณลักษ
สถานศึกษา

พิวเตอรไ์ด้อย่า
ถานศึกษา 

าน การเข้ากัน
เทคโนโลยี ณ
พิวเตอร ์(เฉพา

คณุลักษณะเฉ

ณะเฉพาะของ

ครุภัณฑ์คอมพิ

ะของระบบคอ
สารสนเทศฯ

ระบบคอมพิวเ

กับการปฏิบัติ

T เพือ่การศกึษ

ษณะเฉพาะขอ

างถูกต้อง 

นได้กับระบบปั
ปัจจุบัน จาก
าะรายการท่ีน

ฉพาะของระบบ

งระบบคอมพิว

พิวเตอร์ เทคโน

อมพิวเตอร์ ขอ

เตอร์ ที่ต้องกา

ติงาน 

า ปี 2556  ...ศู

องระบบคอม

ปัจจุบัน 
กแหล่งข้อมูลต
นอกเหนือจาก

บคอมพิวเตอร

วเตอร์ฯ ให้กับ

นโลยีฯ แก่คณ

อง สพฐ. ให้ผู้

ารจัดซ้ือ 

1

ศนูย ์ICT สพม.1

พิวเตอร ์

ต่างๆ ที่เช่ือถือ
กคุณลกัษณะฯ

ร์ ที่สพฐ.  

บสถานศึกษา/

ณะกรรมการ

ผู้เกี่ยวข้องทรา

15 

12 

อได้ 
ฯ  

/  

าบ  



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          
  

 ตัวช้ี
1) มี
2) มี
   คอ
3) มี

 กระบ
1) วิ
2) ศึ
3) เส
4) ดํ
5) ท
6) เปิ
7) ต
8) ให

 ผลผ
1) มี
   คอ
   สน
2) ผู้
   ใน
3) ห
4) ส

 
 
 
 

มงานระบบคอ

บวนงาน :  4
               

ช้ีวัด : 
มีการศึกษา วิเ
มีการศึกษา วิเ
อมพิวเตอร์ 
มีการปฏิบัติตา

บวนการดําเนิ
เคราะห์ปญัห

ศึกษา วิเคราะ
สนอจัดซ้ือโปร
ดําเนินการติดต
ทดสอบ และแ
ปิดใช้งาน และ
ตรวจสอบการท
ห้คําปรึกษา แ

ผลิต / ผลลัพ
มีระบบระบตัุว
อมพิวเตอร์เค
นับสนุนอ่ืนๆ 
ผู้ดูแลระบบมีเ
นการให้บริกา
หน่วยงานได้ดํา
สถานศึกษา แล

อมพิวเตอร์แล

4. ดําเนินการ
  ผ่านส่ืออิเล็

เคราะห์ ออกแ
เคราะห์ ออกแ

ามพระราชบญั

นนิงาน : 
าจากการใช้ง
ห์เทคโนโลยีให
รแกรมใหม่ทีมี่
ต้ัง ถ่ายโอนขอ้
แก้ไขปรับปรุงร
ะประชาสัมพั
ทํางานของระ
แนะนําการติด

ธ์ : 
วตนผู้ใช้งานระ
ลื่อนที่/พกพา
 
ครื่องมือในกา
ร/ใช้งานต่างๆ
าเนินการตาม
ละ สพท.อ่ืนๆ

ผล

ละเทคโนโลยี

รเก่ียวกับระบ
ล็กทรอนิกส์กับ

แบบ วางแผน
แบบ วางแผน

ญญัติว่าด้วยกา

านระบบระบุ
หม่ที่มีสมรรถ
มีลิขสิทธ์ิ  ซ่ึงมี
อมูลประวัติผู้ใ
ระบบฯ 
ันธ์วิธีการใช้ง
ะบบฯ อย่างสม
ดต้ัง ใช้งานระ

ะบบอินเทอรเ์
า (Notebook

ารควบคุมการ
ๆ ได้ทันการณ
มพระราชบัญญ
ๆ มีแนวทางห ื

การดําเนนิงานพ

การสื่อสาร 

บรักษาและคุ้
บผู้ใช้บรกิาร

น และดําเนินก
น และดําเนินก

ารกระทําควา

ตัวตนผู้ใช้บรกิ
ถนะดีกว่า 
มีสมรรถนะกา
ใช้งานจากระบ

านแก่ผู้ใช้บรกิ
มํ่าเสมอ รายว
บบฯ แก่สถาน

เน็ต สพม.12
k/Tablet) อุป

รใช้งานระบบอิ
ณ์ 
ญัติว่าด้วยการ
รือได้ดําเนินก

พัฒนาระบบ ICT

คุ้มครองความ

การเกี่ยวกับระ
การเกี่ยวกับระ

ามผิดเกี่ยวกับ

การระบบอิน

ารทํางานที่คร
บบเก่า และเพ

การ 
วัน  และเม่ือมี
นศึกษา / สพ

 ที่รองรับกับเ
ปกรณ์พกพา (

อินเทอร์เน็ต แ

รกระทําความ
การตามที่กฎห

T เพือ่การศกึษ

มปลอดภัยขอ้

ะบบระบุตัวตน
ะบบการเก็บรั

คอมพิวเตอร์ 

เทอร์เน็ตที่หน

รอบคลุมความ
พ่ิมข้อมูลอุปก

มีเหตุขัดข้อง
พท.อ่ืนๆ  

เครื่องคอมพวิ
(Smart Phon

และสามารถด

ผิดเกี่ยวกับคอ
หมายกําหนด

า ปี 2556  ...ศู

อมูล และการโ

นผู้ใช้บริการร
รกัษาข้อมูลจร

พ.ศ.2550 

น่วยงานใช้อยู่ 

มต้องการและใ
กรณ์ระบบคอม

วเตอร์ต้ังโต๊ะ (
ne) รวมทั้งอุป

ดําเนินการแก้ไ

อมพิวเตอร์ พ
 

1

ศนูย ์ICT สพม.1

โต้ตอบ 

ระบบอินเทอร์
ราจรทาง 

ใช้งานสะดวก
มพิวเตอร์  

(PC)  
ปกรณ์ 

้ไขปัญหา 

พ.ศ.2550 

16 

12 

รเ์น็ต 

ก 



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          

   
 ตัวช้ี

1) มี
   เข
2) ร
3) มี

 กระบ
1) วิ
2) อ
3) เต
   ระ
4) ดํ
5) ป
6) นิ

 ผลผ
1) ผู้
   แล
   ใน
2) ส
    ป
3) มี

 
 
 
 
 
 

มงานระบบคอ

บวนงาน :  5
               

ช้ีวัด : 
มีการอบรมบุค
ขตพ้ืนที่การศกึ
ะดับสมรรถน

มีเครือข่ายผู้ดูแ

บวนการดําเนิ
เคราะห์สภาพ

ออกแบบและข
ตรียมการในส่
ะบบอินเทอรเ์
ดําเนินการจัดอ
ประเมินผลการ
นิเทศ กํากับติด

ผลิต / ผลลัพ
ผู้ดูแลระบบคอ
ละผู้ช่วยผูดู้แล
นการบริหารจั
สถานศึกษาสา
ประสิทธิภาพยิ
มีเครือข่ายผู้ดูแ

อมพิวเตอร์แล

5.พัฒนาบุคล
 ของสํานักงา

คลากรด้านระบ
กษาและสถาน
ะของบุคลาก
แลระบบ (Ad

นนิงาน : 
พปัญหา ภารกิ
ขออนุมัติหลัก
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
เน็ตสําหรับกา
อบรมให้แก่ผู้ดู
รอบรม 
ดตามการดําเน

ธ์ : 
อมพิวเตอร์ฯ (
ลระบบ/เจ้าห
จัดการระบบ I
มารถบริหารจ
ย่ิงขึ้น 
แลระบบเพ่ือดู

ผล

ละเทคโนโลยี

ากรด้านระบ
านเขตพื้นที่ก

บบคอมพิวเต
นศึกษา  
รด้าน ICT ขอ
min) เพ่ือดูแ

กิจ ความจําเป็
สูตรการบรหิา
ง เช่น แต่งต้ัง
ารอบรม ประส
ดูแลระบบฯ ข

นินงานของผู้เ

(Admin) ของ
หน้าที่ของศูนย์
CT ที่สนองตอ
จัดการโครงสร

ดูแล ช่วยเหลอื

การดําเนนิงานพ

การสื่อสาร 

บคอมพิวเตอ
การศึกษาและ

อร์ ระบบเครื

องสํานักงานเข
ล ช่วยเหลือซ่ึ

ป็นในการพัฒน
ารจัดการคอม
งคณะทํางาน 
สานวิทยากร
ของทุกโรงเรีย

เข้าอบรม 

งสถานศึกษา 
ย์ ICT จํานวน 
อบนโยบาย แ
ร้างพ้ืนฐาน IC

อระหว่างสถา

พัฒนาระบบ ICT

อร์ ระบบเครอื
ะสถานศึกษา

อข่าย และระ

ขตพ้ืนที่และส
ซ่ึงกันและกัน

นาบุคลากรด้า
มพิวเตอร์และ
จัดเตรียมเนื้อ
 จัดกลุ่มโรงเรี
น จํานวน 2 ร

ที่ผ่านการอบ
3 คน ได้รับก

และสอดคล้อง
CT เพ่ือการบริ

านศึกษาและเ

T เพือ่การศกึษ

อข่าย และระ

ะบบสื่อสารโท

สถานศึกษา 

าน ICT 
ระบบเครือขา่

อหา สื่อ/เอกส
รยีนที่เข้าอบร
รุ่น 

รม จํานวน 1
การพัฒนาควา
งกบัพัฒนากา
รหิารและการ

ขตพ้ืนที่ 

า ปี 2556  ...ศู

ะบบส่ือสารโท

ทรคมนาคมขอ

าย (Admin) 
สารการอบรม 
รม 

06  คน จาก 
ามรู้ ทักษะพ้ืน
รด้านเทคโนโ
รเรียนการสอน

1

ศนูย ์ICT สพม.1

ทรคมนาคม 

องสํานักงาน 

การวาง 

93  โรงเรียน
นฐานที่จําเป็น
โลยี  
นได้อย่างมี 

17 

12 

น 
น 



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          
  
 ตัวช้ี

1) มี
    โ
2) มี
   เข
3) มี
   ป

 กระบ
1) ศึ
2) ศึ
   เฉ
3) ดํ
4) ป
   รฐั
   เพื

 ผลผ
1) ผู้
   ปั
2) เค

 
 
 
 
 
 
 

มงานระบบคอ

บวนงาน :  6
               

ช้ีวัด : 
มีการให้คําปรึก
ทรคมนาคม ข

มีการแก้ไขปัญ
ขตพ้ืนที่การศกึ
มีการปรับปรุงป
ระสิทธิภาพอ

บวนการดําเนิ
ศึกษา วิเคราะ
ศึกษาข้อมูลด้า
ฉพาะด้าน 
ดําเนินการแก้ไ
ประสานงานกา
ฐบาล  และให้
พ่ือรองรับการ

ผลิต / ผลลัพ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ใ
ญหาเบ้ืองต้นไ
ครื่องคอมพิวเ

อมพิวเตอร์แล

6. ให้คําปรึกษ
 ระบบส่ือสา

กษา แนะนาํ 
ของสํานักงาน

ญหาเกี่ยวกับระ
กษาและสถาน
ประสิทธิภาพ
ยู่เสมอ 

นนิงาน : 
ห์ปัญหาที่เกิด
าน ICT ที่เกี่ยว

ไข ปรับปรุงระ
ารจัดสรรคอม
หค้ําปรึกษา แ
เรียนการสอน

ธ์ : 
ใช้งาน ของสาํ
ได้ 
เตอร์และระบ

ผล

ละเทคโนโลยี

ษา แนะนํา แ
รโทรคมนาค

แก้ไขปัญหาเกี
นเขตพ้ืนที่การ
ะบบคอมพิวเต
นศึกษา 
เครื่องคอมพิว

ดขึ้นกับระบบข
วข้องกับสภาพ

ะบบตามสภาพ
มพิวเตอร์พกพ
แนะนําสถานศึ
นผ่าน Tablet

านักงาน สถา

บบริการ ICT

การดําเนนิงานพ

การสื่อสาร 

แก้ไขปัญหาเก่ี
ม ของสํานักง

กี่ยวกับระบบ
รศึกษาและสถ
ตอร์ ระบบเค ื

วเตอร์ของสําน

ของสํานักงาน
พปัญหา จาก

พปัญหา และ
พา (Tablet) แ
ศึกษา เกี่ยวกับ
t 

นศึกษา สพท

T ของสํานักงา

พัฒนาระบบ ICT

ก่ียวกับระบบค
งานเขตพืน้ที่

คอมพิวเตอร์
ถานศึกษา 
รือข่าย และร

นักงานและสถ

นเขตพ้ืนที่การ
แหลง่ข้อมูลต่

ะตรวจสอบ ปร
และอุปกรณ์ส
บการเตรียมกา

ท.อ่ืนๆ สามาร

าน สถานศึกษ

T เพือ่การศกึษ

คอมพิวเตอร์ 
ที่การศึกษาแล

ระบบเครือข่า

ระบบสื่อสารโท

ถานศึกษาให้ส

รศึกษา หรือส
างๆ ที่เช่ือถือ

ระเมินผล 
สนับสนุน ที่ได้
ารระบบคอมพ

ถดําเนินงานต

ษา สามารถใช้ง

า ปี 2556  ...ศู

ระบบเครอืข่
ละสถานศึกษา

าย และระบบ

ทรคมนาคม ข

สามารถปฏิบติั

ถานศึกษา 
ได้ หรือจากผู้

ด้รับจัดสรรตาม
พิวเตอร์ ระบบ

ตามภารกิจ ห

งานได้อย่างมี

1

ศนูย ์ICT สพม.1

ข่าย และ 
า 

บสื่อสาร 

ของสํานักงาน

ติงานได้อย่างม

ผู้เช่ียวชาญ 

มนโยบาย 
บเครือข่าย  

รือแก้ไข 

ประสทิธิภาพ

18 

12 

น  

มี 

พ 



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          

   
 ตัวช้ี

1) มี
   ระ
2) มี
   ขอ
3) มี
   ระ

 กระบ
1) ต
   อย
2) ร
3) ส

 ผลผ
1) ร
    ใ
    (
2) ผู้
   ระ
3) มี
   เกี
4) มี
   เพื

 
 
 
 

มงานระบบคอ

บวนงาน :  7
               

ช้ีวัด : 
มีการติดตามค
ะบบครือข่าย 
มีการประเมินค
องสํานักงานเ
มีการรายงานผ
ะบบสื่อสารโท

บวนการดําเนิ
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ทกุวัน  และเม่ื
การแก้ไข ปรบั
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นกรณีเครือข่า
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รมการใช้โปแก
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นการปฏิบัติงา
ช่วยในการจัดท

นไลน์ เพ่ือปรับ
ศฯ ที่จะปรับป
MS ของ สพฐ
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ละใช้งานระบบ

T เพือ่การศกึษ

ยุกต์ (Applic
พิ่มประสิทธภิ

ขึ้น 

ต่างๆ แบบ O
สพฐ. 
สถานศึกษา ส

บาย สพฐ. แล
กษะ เป็นต้น  
รบัการปฏิบัติง
ยเบิกจ่ายตรงร

บริหารและการ
หนังสอืออนไ

บรม สัมมนา ร
ะหว่างการพัฒ
รสื่อมัลติมีเดีย
นการบริหารจ
ณอิเลก็ทรอนิ
ย์อิเล็กทรอนิก
earning  (OB
บบ GFMIS  ร
รือข่ายอินทร
บเบิกจ่ายตรง 

า ปี 2556  ...ศู

cation Softw
ภาพการบริหา

Open Source

สพฐ. และหน่ว

ะขยายผลแก่

งานเฉพาะด้าน
รุ่นใหม่ 

รใช้บริการ ดัง
ไลน์ ระบบงาน
ระบบส่งข้อคว
ฒนา ได้แก่ ระ
ย (Flash VDO
จัดการสํานักง
กส์ สพฐ. (OB
ส์ สพฐ. (OBE
BEC LMS)   
ระบบเบิกจ่าย
าเน็ต (P-Obe
(GFMIS) ได้ 

2

ศนูย ์ICT สพม.1

ware)  
ารงาน 

e ที่เหมาะสม

วยงานที่ 

ผู้เก่ียวข้อง 

น เช่น  

งนี้ 
นสารบรรณ 
วามสั้น (SMS
ะบบการ
O Streaming
งานเขตพื้นที่
BEC e-Filing)
EC Mail)  

ยผ่าน Web 
ec) เป็นต้น 
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)  

)     

)  



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          
  
 ตัวช้ี

1) มี
2) มี
3) มี

 กระบ
1) ป
2) ศึ
3) ให
    สํ
4) เผ
   สา

 ผลผ
1) มี
2) สํ
   รว
3) ผู้
4) ส

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มงานบริการเท

บวนงาน :  1
               

ช้ีวัด : 
มีเว็บไซต์เพ่ือป
มีเว็บไซต์ที่เป็น
มีการฝึกอบรม

บวนการดําเนิ
ปรับปรุงเว็บไซ
ศึกษาเทคโนโล
ห้คําปรึกษา แ
สํานักงาน สถา
ผยแพร่ข้อมูลค
ารสนเทศฯ 

ผลิต / ผลลัพ
มีเว็บไซต์ สพม
สํานักงานมีช่อ
วดเร็ว ทั่วถึง ท
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ส
สถานศึกษามีเว็

ทคโนโลยีสาร

11. พัฒนา ป
    ใหค้วามรู้

ประชาสัมพันธ์
นศูนย์การเรียน
ด้านการพัฒน

นนิงาน : 
ซต์อย่างต่อเน่ือ
ลยีด้านการพัฒ
แนะนํา และช่
านศึกษา และ
ความรู้ เช่ือมโ

ธ์ : 
ม.12 และเว็บไ
งทางในการสื่
ทันเหตุการณ์
นใจสามารถเ
ว็บไซต์ในการ

ผล

รสนเทศ 

ปรบัปรุง และจ
รู้แก่บุคลากรใ

ธ์ข้อมูล ข่าวสา
นรู้ และแลกเ
นาเว็บไซต์ 

อง โดยมีข่าวส
ฒนาเว็บไซต์ เ
ชวยเหลือด้านก
ะ สพท.อ่ืนๆ
โยงแหล่งเรียน

ไซต์กลุ่มงาน
สือสาร ประชา
ณ์ 
เข้าถึงหรือได้รั
รประชาสัมพัน

การดําเนนิงานพ

จัดทําเว็บไซต
ในสังกัดและส

าร และกิจกร
ปลี่ยนเรียนรู้ใ

สาร/ข้อมูลพ้ืน
เพ่ือปรับปรุงใ
การพัฒนาเวบ็

นรู้ด้านการพัฒ

 ที่จดทะเบียน
าสัมพันธ์ไปยัง

รบัทราบข้อมูล
นธ์ข้อมูล ข่าวส

พัฒนาระบบ ICT

ต์สํานักงาน เ
สถานศึกษา

รรมของสํานักง
ให้กับบุคลากร

นฐานที่สําคัญ 
ห้ทันต่อการเป
บไซต์ การติดต

ฒนาเว็บไซต์แ

นโดเมน .go.t
งกลุ่มเป้าหมา

ล ข่าวสารอยา่
สาร กิจกรรมม

T เพือ่การศกึษ

ผยแพร ่ประช

งาน 
รในสังกัด และ

จําเป็นถูกต้อ
ปลี่ยนแปลง แ
ต้ังในระบบให้

แก่ผู้สนใจผ่าน

th  ตามนโยบ
ย บุคคล/หน่ว

างสะดวก รวด
มากขึ้น 

า ปี 2556  ...ศู

ชาสัมพันธ์ แ

ะผูส้นใจทั่วไป

อง ครบถ้วน ทั
และปลอดภัย
ห้บรกิารแก่บุค

นทางเว็บไซต์ศู

บายหน่วยงาน
วยงานเก่ียวข้

ดเร็ว ทันเหตุก

2

ศนูย ์ICT สพม.1

และฝึกอบรม

ป 

ทนัเหตุการณ์
จากการโจมตี
คลากรของ 

ศูนย์เทคโนโลยี

ราชการ 
อง ที่สะดวก 

การณ์ 

23 

12 

  
ตี 

ยี 

 



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          
  
 ตัวช้ี

1) มี
   เพื
2) มี
3) มี

 กระบ
1) ต
   สํา
2) ร
3) ส

 ผลผ
1) มี
   นั
   กล
2) ผู้
3) มี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มงานบริการเท

บวนงาน :  1
               

ช้ีวัด : 
มีการติดตามค
พ่ือการบริหาร
มีการประเมินค
มีการรายงานผ

บวนการดําเนิ
ตรวจสอบ วิเค
านักงานเขตพ้ื
วบรวมข้อมูล

สอบถามความ

ผลิต / ผลลัพ
มีระบบข้อมูลส
ักเรียน วิชากา
ลุ่มบริหารงาน
ผู้เกี่ยวข้องสาม
มีการรายงานผ

ทคโนโลยีสาร

12. ติดตามป
    ของสํานกั

วามก้าวหน้า 
รและการจัดก
ความพึงพอใจ
ผลการพัฒนา 

นนิงาน : 
คราะห์ความต้อ
พ้ืนที่การศึกษา
ที่จําเป็นในกา
พึงพอใจในกา

ธ์ : 
สารสนเทศขอ
าร แต่ยังไม่สา
นบุคคลยังไม่ส
มารถเข้าถึง แล
ผลการพัฒนาต

ผล

รสนเทศ 

ระเมินผลระบ
กงานเขตพื้นท

ปัญหา ข้อจํา
ารเรียนรู้ 
จต่อการพัฒน

องการ สภาพ
าและสถานศกึ
ารปรับปรุง พั
ารใช้งานระบบ

งหน่วยงานแล
ามารถนําเสน
สมบูรณ์ 
ละนําข้อมูลส
ต่อหน่วยงานท

การดําเนนิงานพ

บบข้อมูลสาร
ที่การศึกษาแ

ากัด และข้อเส

าระบบข้อมูล

พปัญหา ข้อจาํ
กษา 
ัฒนา 
บข้อมูลสารสน

ละสถานศึกษ
อข้อมูลบุคลา

ารสนเทศไปใ
ที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาระบบ ICT

รสนเทศเพ่ือก
และสถานศึกษ

สนอแนะในกา

สารสนเทศ 

ากัดในการปรับ

นเทศ 

ษาที่ให้บริการข
ากรได้เต็มระบ

ใช้ประโยชน์ตา

T เพือ่การศกึษ

การบริหารแล
ษา 

ารปรับปรุงพัฒ

บปรุง พัฒนา

ขอ้มูลสารสนเ
บบ เน่ืองจากข้

ามความต้องก

า ปี 2556  ...ศู

ะการจัดการเ

ฒนาระบบข้อ

ระบบข้อมูลส

เทศพ้ืนฐานด้า
ขอ้มูลพ้ืนฐานบ

การได้อย่างสะ

2

ศนูย ์ICT สพม.1

เรียนรู ้

มูลสารสนเทศ

สารสนเทศของ

านสถานศึกษา
บุคลากรจาก

ะดวก รวดเรว็
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ศ 

ง 

า  

ว 



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          
  
 ตัวช้ี

1) มี
   กา
2) มี

 กระบ
1) ศึ
   หน
2) ป
3) ส
   พั
   ผ่า
4) ส
   (O
5) ให

 ผลผ
 เว็บไ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มงานสนับสนุน

บวนงาน :  1
               

ช้ีวัด : 
มีการศึกษา สน
ารศึกษา 
มีการศึกษา สน

บวนการดําเนิ
ศึกษาข้อมูลเกี่
น่วยงานท่ีเก่ีย

ประชาสัมพันธ์
สนับสนุนความ
ัฒนาบทเรียน
านทางเว็บไซต
สนับสนุนเครื่อ
OBEC LMS) ข
ห้คําปรึกษา แ

ผลิต / ผลลัพ
ไซต์และบทเรี

นและให้บริก

13. สนบัสนนุ
    การศึกษา

นับสนุน ส่งเส

นับสนุน ส่งเส

นนิงาน : 
ยวกับการพัฒ
ยวข้อง เคร่ือง
ธ์ข้อมูลด้านกา
มรู้ โปรแกรมด
น e-Learning
ต์ 
องมือ แหล่งบริ
ของสํานักงาน
แนะนํา ช่วยเห

ธ์ : 
ยน e-Learni

ผล

ารการจัดการ

นการพัฒนาส่ื
าและสถานศึ

สริมการพัฒนา

สริมการพัฒนา

ฒนาสื่อ นวัตก
มือ/เทคโนโล
ารพัฒนาสื่อ น
ด้านการพัฒน
g ด้วยโปรแกร

รกิารสื่อ นวัต
นให้แก่สถานศึ
หลือด้านการพ

ing ของสํานัก

การดําเนนิงานพ

รเรียนรู้ 

อ นวัตกรรม
กษา 

าสื่อ นวัตกรรม

าสื่อ นวัตกรรม

รรม และเทค
ยีด้านการพัฒ
นวัตกรรมฯ แ
นาสื่อ นวัตกรร
รม OBEC LM

กรรมฯ โดยติ
ศึกษา  รวมทัง้
พัฒนาสื่อ นวัต

กงานเขตพ้ืนที

พัฒนาระบบ ICT

และเทคโนโล

ม และเทคโนโ

ม และเทคโนโ

คโนโลยีทางกา
ฒนาสื่อ นวัตก
ก่สถานศึกษา
รมฯ ให้แก่สถ

MS V3.2 ให้แก

ติดต้ังระบบบริ
งการบํารุงรักษ
ตกรรมฯ ใหแ้

ที่ และสถานศึ

T เพือ่การศกึษ

ลยีทางการศึก

โลยีทางการศึ

โลยีทางการศึ

ารศึกษา  เช่น
รรมฯ   
 
านศึกษาโดยก
ก่ครูที่สนใจ แ

รกิารฝากพ้ืนที
ษา 
แก่สถานศึกษา

กษา 

า ปี 2556  ...ศู

กษาของสํานัก

ศึกษาของสํานั

ศึกษาของสถา

 นโยบายหน่ว

การจัดอบรมห
ละการเผยแพ

ที่เว็บไซต์ e-Le

า และ สพท.อ่ื

2

ศนูย ์ICT สพม.1

กงานเขตพื้นที

นักงานเขตพ้ืนท

นศกึษา 

วยงานต้นสังกั

หลักสูตรการ
พร่ขอ้มูลความ

earning  

อ่ืนๆ 
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ที่ 

ที่ 

กัด/ 

มรู้ 



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          
  
 ตัวช้ี

1) มี
   ศึก
2) มี
   ศึก

 กระบ
1) ศึ
   จา
2) ป
    ส
    แ

 ผลผ
 1) มี
 2) ผู้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มงานสนับสนุน

บวนงาน :  1
               

ช้ีวัด : 
มีการศึกษา สน
กษาของสํานัก
มีการศึกษา สน
กษาของสถาน

บวนการดําเนิ
ศึกษา ค้นคว้าค
ากแหล่งขอ้มูล
ประชาสัมพันธ์
สพฐ./หน่วยงา
และการประชุ

ผลิต / ผลลัพ
มีข้อมูล แนวท
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ส

นและให้บริก

14. สนบัสนนุ
    ศึกษาขอ

นับสนุน ส่งเส
กงานเขตพ้ืนที
นับสนุน ส่งเส
นศึกษา 

นนิงาน : 
ความรู้เกี่ยวกั
ลต่างๆ เพ่ือเป็
ธ์/ส่งต่อ ข้อมูล
าน/องค์กรต่า
ชม อบรม สัมม

ธ์ : 
างในการวางแ
นใจได้รับทรา

ผล

ารการจัดการ

นการศึกษา ค้
งสํานักงานเข

สริมการศึกษา
ที่การศึกษา 
สริมการศึกษา

ับการวิเคราะ
ปน็ข้อมูลในกา
ล ข่าวสารด้าน
งๆ  ให้แก่สถา
มนาในโอกาส

แผนพัฒนาทีส่
าบข้อมูลข่าวส

การดําเนนิงานพ

รเรียนรู้ 

ค้นคว้า วิเครา
ขตพื้นที่การศึ

ค้นคว้า วิเครา

ค้นคว้า วิเครา

ห์ วิจัย พัฒน
ารวางแผนพฒั
นการศึกษา ค้
านศึกษาผ่านช
ต่างๆ 

สอดคล้องกับน
สาร และมีแนว

พัฒนาระบบ ICT

าะห์ วิจัย พฒั
ศึกษาและสถา

าะห์ วิจัย พัฒ

าะห์ วิจัย พัฒ

าสื่อ นวัตกรร
ฒนา 
้นคว้า วิเคราะ
ช่องทางต่างๆ

นโยบายและก
วทางในการพั

T เพือ่การศกึษ

ฒนาส่ือนวัตก
านศึกษา 

ฒนาสื่อนวัตกร

ฒนาสื่อนวัตกร

รม และเทคโน

ะห์ วิจัย พัฒน
ๆ  เช่น ทางเว็

การเปลี่ยนแป
พัฒนาสื่อ นวัต

า ปี 2556  ...ศู

รรมและเทคโ

รรมและเทคโน

รรมและเทคโน

นโลยีทางการศึ

นาสื่อ นวัตกร
บไซต์  ระบบ

ปลงของเทคโน
ตกรรมฯ 

2

ศนูย ์ICT สพม.1

โนโลยีทางกา

นโลยีทางการ

นโลยีทางการ

ศึกษา 

รรมฯ ของ  
งานสารบรรณ

นโลยี 
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าร 

 

 

ณ   



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ
          
  
 ตัวช้ี

1) มี
   สํา
2) มี
    ส

 กระบ
1) ร
2) จั
3) จั
4) ให
5) ส่
6) ส
   (O

 ผลผ
1) สํ
   สื่อ
2) ส
   แล
3) ส่
   ผู้เ

 
 
 
 
 
 
 

มงานสนับสนุน

บวนงาน :  1
               

ช้ีวัด : 
มีการสนับสนุน
านักงานเขตพ้ื
มีการสนับสนุน
สถานศึกษา 

บวนการดําเนิ
วบรวมสื่อ นวั
ัดทําทะเบียน
ัดทําเว็บไซตศู์
ห้บริการสาํเน
ส่งต่อสื่อฯ ที่ได้
สนับสนุนเคร่ือ
OBEC LMS) ข

ผลิต / ผลลัพ
สํานักงานมีเว็บ
อส่งเสริมการ
สถานศึกษามีเว็
ละสื่อส่งเสรมิ
ส่งเสริมการใช้ท
เรียน 

นและให้บริก

15. การจัดกา
    การศึกษา

น ส่งเสริม แล
พ้ืนที่การศึกษา
น ส่งเสริม แล

นนิงาน : 
วัตกรรม ที่ได้ร
สื่อฯ เพ่ือสะด
ศูนย์สื่อฯ 
นา / ติดต้ังสื่อ
ด้รับจาก สพฐ
องมือ แหล่งบริ
ของสํานักงาน

ธ์ : 
บไซต์ศูนย์สื่อฯ
เรียนรู้ 
ว็บไซต์ระบบ 

มการเรียนรู้ 
ทรัพยากรด้าน

ผล

ารการจัดการ

ารศูนย์ส่ือ นวั
า 

ะให้บริการกา
า 
ะให้บริการกา

รับจาก สพฐ. 
ดวกในการสบื

ดิจิตอล สพฐ.
ฐ. และหน่วยง
ริการสื่อ นวัต
นให้แก่สถานศึ

ฯ เว็บไซต์ระบ

e-Learning 

น ICT  ให้เกิด

การดําเนนิงานพ

รเรียนรู้ 

วัตกรรม และ

ารจัดการ ศูนย

ารจัดการ ศูนย

และหน่วยงา
บค้นและให้บริ

. และส่ือ eDL
านต่างๆ ให้แ
กรรมฯ โดยติ

ศึกษา  รวมทัง้

บบ e-Learnin

ที่ให้บริการก

ดประโยชน์ต่อ

พัฒนาระบบ ICT

ะเทคโนโลยีทา

ย์สื่อ นวัตกรร

ย์สื่อ นวัตกรร

านต่างๆ 
รกิาร  

LTV ในรูปแบ
แก่สถานศึกษา
ติดต้ังระบบบริ
งการบํารุงรักษ

ng ที่ให้บรกิาร

ารเรียนการส

อการพัฒนากร

T เพือ่การศกึษ

างการศึกษาข

รมและเทคโนโ

รมและเทคโนโ

บ External 
า 
รกิารฝากพ้ืนที
ษา 

รข้อมูล/สื่อกา

อนออนไลน์ สื

ระบวนการเรยี

า ปี 2556  ...ศู

ของสํานักงาน

โลยีทางการศึ

โลยีทางการศึ

HardDisk แก

ที่เว็บไซต์ e-Le

ารเรียนการสอ

สื่อการเรียนก

ยนการสอนแล

2

ศนูย ์ICT สพม.1

นเขตพ้ืนท ี

กษาของ 

กษาของ 

ก่สถานศึกษา

earning  

อน และ 

ารสอน 

ละคณุภาพ 
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 กลุ่ม

     กระบ
          
  
 ตัวช้ี

1) มี
   ท
2) มี

 กระบ
1) ศึ
   ท
2) ศึ
   ป
3) จั
4) ติ

 ผลผ
1) มี
   ใน
2) มี
3) ค
   นั
4) ส่
5) สํ
   สน

 
 
 
 
 
 
 

มงานสนับสนุน

บวนงาน :  1
               

ช้ีวัด : 
มีการสนับสนุน
างการศึกษาข

มีการสนับสนุน

บวนการดําเนิ
ศึกษา วิเคราะ
างการศึกษา 

ศึกษาแนวทาง
ระชาสัมพันธ์
ัดอบรมหลักสู

ติดตาม ประเมิ

ผลิต / ผลลัพ
มีครูที่สนใจไดร้ั
นปีงบประมาณ
มีพ้ืนที่บริการเว
ครูผู้สอนสามา
ักเรียน 

ส่งเสริมทักษะด
สํานักงานได้ให้
นองตอบนโยบ

นและให้บริก

16. พัฒนาบคุ
    สํานักงาน

น ส่งเสริม แล
ของสํานักงาน
น ส่งเสริม แล

นนิงาน : 
ห์ภารกิจ นโย

 รูปแบบการพ
ความรู้ ข่าวส
สูตรการพัฒนา
มินผลการพัฒน

ธ์ : 
รบัการอบรมห
ณ พ.ศ.2556 
ว็บไซต์ระบบ 
รถสร้างแหลง่

ด้าน ICT ให้แ
หบ้ริการทรพัย
บาย 

ผล

ารการจัดการ

คลากรด้านกา
นเขตพ้ืนที่กา

ะให้บริการกา
เขตพื้นที่การศ
ะให้บริการสือ่

ยบาย สพฐ. / 

พัฒนาสื่อ นวั
ารผ่านทางเว็บ
าบทเรียน e-L
นา 

หลักสูตรการพ
 จํานวน 30 ค
e-Learning 

งเรียนรู้ออนไล

แก่ครูผูส้อนแล
ยากรด้าน ICT

การดําเนนิงานพ

รเรียนรู้ 

ารจัดทําส่ือ น
รศึกษา และส

ารพัฒนาบุคล
ศึกษา และสถ
อ อุปกรณ์ในก

หน่วยงานที่เ

ัตกรรมฯ ที่ทนั
บไซต์ 
Learning ด้ว

พัฒนาบทเรียน
คน  จาก 20 โ
(Host) ของส
ลน์ที่ทันสมัย 

ละนักเรียน 
T ที่เป็นประโย

พัฒนาระบบ ICT

นวัตกรรม แล
สถานศึกษา

ากรด้านการจั
ถานศึกษา 
การพัฒนาบุค

กี่ยวข้องด้านก

นสมัย สอดคล

ยโปรแกรม O

น e-Learnin
โรงเรียน 
สาํนักงาน และ
และเป็นทางเ

ยชน์ต่อการจัด

T เพือ่การศกึษ

ละเทคโนโลยีท

จดัทําสื่อ นวัต

ลากรด้านการ

การพัฒนาสือ่

ล้องกับเทคโน

OBECLMS V3

g ด้วยโปรแก

ะสถานศึกษา 
ลือกในการศึก

ดการเรียนการ

า ปี 2556  ...ศู

ทางการศึกษา

ตกรรมและเทค

รจัดทําสื่อฯ 

อ นวัตกรรมแล

นโลยีปัจจุบัน แ

3.2 ให้แก่ครูที

รม OBECLM

กษาเรียนรู้เพ่ิม

รสอน คุ้มค่าต่

2

ศนูย ์ICT สพม.1

าของ 

คโนโลยี 

ละเทคโนโลยี

และเผยแพร่ 

ทีส่นใจ 

MS V3.2  

มเติมให้กับ 

ต่อการลงทุน /
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/ 



 

 
 

 กลุ่ม

     กระบ

  

 ตัวช้ี
1) มี
   คอ
2) มี

 กระบ
1) ศึ
   คอ
2) ศึ
   ที่
3) เผ
4) เข
    O
5) ส่
   หล
   บ ิ
   กา
6) ป
7) ติ

 ผลผ
 1) เว็
 2) เว็
 3) ส
         ก
 4) นั
 
 
 

มงานสนับสนุน

บวนงาน :  1

ช้ีวัด : 
มีการสนับสนุน
อมพิวเตอร์ 
มีการติดตาม ป

บวนการดําเนิ
ศึกษา วิเคราะ
อมพิวเตอร์ 
ศึกษาแนวทาง
สอดคล้องกับ
ผยแพร่ ประช
ข้ารับการอบร
OBECLMS  V
ส่งเสริมการพัฒ
ลักสูตรการพัฒ
ริการเว็บไซตร์
ารอบรม 
ปรับเปลี่ยนเว็บ
ติดตาม ประเมิ

ผลิต / ผลลัพ
ว็บไซต์ e-Lea
ว็บไซต์ e-Lea
สถานศึกษาสา
การรองรับการ
นักเรียน ครู บุ
 

นและให้บริก

17. พัฒนา ป

น ส่งเสริม แล

ประเมินผลกา

นนิงาน : 
ห์ภารกิจ นโย

 รูปแบบ เครื่
เทคโนโลยีปัจ

ชาสัมพันธ์  เช่ื
รมหลักสูตร “
Version 3.2”
ฒนาระบบการ
ัฒนาบทเรียน
ระบบ e-Lea

บไซต์ระบบ e
มินผลการพัฒน

ธ์ : 
arning สพม.1
arning ของสถ
มารถเพ่ิมโอก
รเปลี่ยนแปลง
คลากร และผู้

ผล

ารการจัดการ

ปรบัปรุง ระบบ

ะให้บริการกา

ารพัฒนา 

ยบาย สพฐ. / 

องมือสําหรับ
จจุบัน  
ช่ือมโยงแหล่งค
การจัดการเรี
 จาก สพฐ. ซึ
รจัดการเรียน

น e-Learning
rning ใน Ser

e-Learning เดิ
นา 

12 
ถานศึกษาที่เข้
กาส ทางเลือก
งด้านเทคโนโล
ผู้เกี่ยวข้องทุก

การดําเนนิงานพ

รเรียนรู้ 

บการจัดการเ

ารพัฒนา ปรบั

หน่วยงานที่เ

การพัฒนาระ

ความรู้ ข่าวสา
ยนการสอนผ่

ซ่ึงเป็นการจัดก
รู้ผ่านระบบเค
 ด้วยโปรแกร
rver ของศูนย์

ดิมของสํานักง

ขา้รับการอบร
กในการจัดกิจก
ลยี 
ฝ่าย ทุกระดับ

พัฒนาระบบ ICT

เรียนรู้ผ่านระ

บปรุงระบบกา

กี่ยวข้องด้านก

บบการจัดกา

ารที่เกี่ยวข้อง
านระบบเครือ
การเรียนรู้ผ่าน
ครือข่ายให้แก่
รม OBECLMS
ย์บริการ ICT ส

งานจาก ATut

รมกับเขตพ้ืนที
กรรมการเรียน

บได้รับการพัฒ

T เพือ่การศกึษ

ะบบเครือข่าย

ารจัดการเรียน

การจัดการเรยี

รเรียนรู้ผ่านร

ผ่านทางเว็บไ
อขา่ย (e-Lea
นระบบเครือข
สถานศึกษา โ

S V3.2 ให้แก่ค
สพม.12 ใหแ้

tor เป็น OBE

ที่  จํานวน 21
นการสอนที่ส

ฒนาทักษะการ

า ปี 2556  ...ศู

ยคอมพิวเตอร์

นรู้ผ่านระบบเ

ยนรู้ผ่านระบบ

ระบบเครือข่าย

ซต์ 
rning) โดยใช้
ข่ายคอมพิวเต
โดยจัดอบรมข
ครูทีส่นใจ แล
กส่ถานศึกษา

EC LMS 

 เว็บไซต์ 
นองตอบนโย

รใช้ ICT เพ่ือก

2

ศนูย ์ICT สพม.1

ร ์

เครือข่าย 

บเครอืข่าย 

ยคอมพิวเตอร์

ช้โปรแกรม  
อร์รูปแบบหนึ
ขยายผล 
ละติดต้ังพ้ืนที่
ทีส่่งครูเข้ารบั

บาย และ 

การเรียนรู้ 
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ร ์ 

นึ่ง 

บ 



 

 
 

 

 กลุ่ม

     กระบ

  

 ตัวช้ี
1) มี
2) มี

 กระบ
1) ต
2) อ
3) ร
4) วิ

 ผลผ
 1) ยั
 2) ก
        ศึก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มงานสนับสนุน

บวนงาน :  1

ช้ีวัด : 
มีการติดตาม ป
มีการรายงานผ

บวนการดําเนิ
ตรวจสอบการใ
ออกแบบการกํ
วบรวมข้อมูล
เคราะห์สภาพ

ผลิต / ผลลัพ
ังมีการจัดทําบ

การพัฒนาระบ
กษา ยังไม่บรร

นและให้บริก

18. ติดตาม ป

ประเมินผลกา
ผล 

นนิงาน : 
ใช้สื่อ นวัตกร
กํากับ ติดตาม 
 และสรุปผลก
พปัญหา และห

ธ์ : 
บทเรียนและใ
บบ e-Learnin
รลุผลที่คุ้มค่า

ผล

ารการจัดการ

ประเมินผลกา

ารใช้สื่อ นวัตก

รรมฯ เว็บไซต์
และประเมิน

การประเมิน
หาแนวทางใน

ใช้ระบบ e-Le
ng  ซ่ึงเป็นเพี
กับการลงทุน

การดําเนนิงานพ

รเรียนรู้ 

ารใช้ส่ือ นวัต

กรรมและเทคโ

ระบบ e-Lea
นผลการพัฒนา

นการปรับปรุง

earning ในกา
ยงรูปแบบหนึ
 และต้องเร่งห

พัฒนาระบบ ICT

กรรม และเท

โนโลยีทางกา

arning ของสถ
าบทเรียน e-L

 พัฒนา 

ารเรียนการสอ
นึง่ในการใช้สื่อ
หามาตรการใน

T เพือ่การศกึษ

ทคโนโลยีทาง

รศึกษา 

ถานศึกษาที่เข้
Learning 

อนค่อนข้างน้อ
อ นวัตกรรม แ
นการกระตุ้น 

า ปี 2556  ...ศู

การศึกษา 

ขา้รบัการอบรม

อย 
และเทคโนโลยี
ส่งเสริมต่อไป

3

ศนูย ์ICT สพม.1

มกับเขตพ้ืนที

ยีทางการ 
ป 

30 

12 

ที ่



 

 
 

2.2 สรุป
 
สารสนเท

เทคโนโล
จัดการเรี
ว่าด้วยกา
ในการบริ

ระดับ  ให
ให้เกิดผล
 
นโยบาย 
สารสนเท
ประสาน
 
 
 
 
 

ปผลการดําเนิ
จากการดําเนิ
ทศและการสื่อ
1) ผลสําเร็จ

ลยีสารสนเทศแ
รียนการสอน ต
ารกระทําควา
รหิารจัดการท
2) จุดที่ควรพ
ห้ก้าวทันต่อพั
ลสําเร็จอย่างเ
3) แนวทางใ
เป้าหมาย แล

ทศและการสื่อ
ความร่วมมือใ

นงาน 
นินงานในปี 25
อสาร สาํนักงา
ที่เป็นจุดเด่น 
และการสื่อสา
ตามนโยบายห
มผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรด้าน
พัฒนา  คือ ก
พัฒนาการของ
ป็นรูปธรรม ค้
ในการพัฒนา
ละมาตรการกํ
อสาร เพ่ือพัฒ
ในการดําเนิน

ผล

556  รวมทั้งก
านเขตพ้ืนที่กา
คือ  การวาง

าร รองรบัการ
หน่วยงานต้นส
คอมพิวเตอร์ 

น ICT และวิสัย
การปรับเปลี่ยน
งเทคโนโลยี แ
คุ้มค่าต่อการล
  จําเป็นอย่าง

กํากับ ติดตามก
ฒนาการศึกษา
งานพัฒนา 

การดําเนนิงานพ

การวางรากฐา
ารศึกษามัธยม
ระบบโครงสร้
รให้บริการที่ค
สังกัด สนองต
พ.ศ.2550)  ซ
ยทัศน์ในการพ
นวัฒนธรรมใน

และตระหนักใน
ลงทุน  
งย่ิงที่ต้องได้รับ
การดําเนินงาน
และการสร้า

พัฒนาระบบ ICT

านมาอย่างต่อ
มศึกษา เขต 1
รา้งพ้ืนฐาน IC
รอบคลุมทั้งใน

ตอบภารกิจ แล
ซ่ึงเป็นผลจาก
พัฒนา 
นการปฏิบัติง
นการประยุกต

ับการส่งเสริม
นอย่างจริงจัง
งเครือข่าย IC

T เพือ่การศกึษ

เน่ืองต้ังแต่ปี 
12  ได้ประเมิน
CT ที่สมบูรณ์ต
นส่วนของการ
ละเป็นไปตาม
กการมีบุคลาก

านของบุคลาก
ต์ใช้ทรัพยากร

 สนับสนุนจา
  ภายใต้แผน

CT ของผู้เชี่ยว

า ปี 2556  ...ศู

2553  ศูนย์เท
นตนเองโดยส
ตามมาตรฐาน
รบริหารและส
มกฎหมาย (พร
กรที่มีเช่ียวชาญ

กรในหน่วยงา
รด้าน ICT ในก

กฝ่ายบริหารใ
นยุทธศาสตร์เท
ชาญเฉพาะด้

3

ศนูย ์ICT สพม.1

ทคโนโลยี
สรุป ดังนี้ 
นวิศวกรรมด้าน
สนับสนุนการ
ระราชบัญญัติ
ญเฉพาะด้าน

านทุกฝ่าย ทกุ
การปฏิบัติงาน

ในการกําหนด
ทคโนโลยี
้าน เพ่ือ
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