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ตอนท่ี 3 

กระบวนการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
 
3. กระบวนการปฏบิัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 
 

    3.1  ช่ือ   “การวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12” 
    3.2  กระบวนการทํางาน 

ศูนย์ ICT ได้ดําเนินงานด้านการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโดยประยุกต์ตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ  
(Systems Development Life Cycle : SDLC)  ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) วางแผน (Planning)  
    เป็นการเริ่มต้นศึกษาความต้องการในการพัฒนาด้าน ICT ขององค์กร   ความเป็นไปได้ด้านทรัพยากร 

กระบวนการดําเนินงาน และเทคนิคที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีประสทิธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้   
การประยุกต์ใช้ ICT ในการดําเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และนโยบายขององค์กร 

 

2) วิเคราะห์ (Analysis) 
    เป็นการนําข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากข้ันตอนแรกมาวิเคราะห์เพ่ือให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถรองรับ

วิธีการทํางานในรูปแบบใหม่หรือเพ่ือแก้ปัญหาระบบการทํางานเดิมขององค์กร  โดยจําแนกงาน/กระบวนการท่ีต้อง
พิจารณาดําเนินการลําดับตามความสําคัญ ความจําเป็นเร่งด่วน ดังน้ี      

 

1

2 3

4

5



 

ผลการดําเนนิงานพัฒนาระบบ ICT เพือ่การศกึษา ปี 2556  ...ศนูย ์ICT สพม.12  

 

33 

    2.1) พัฒนาระบบ ICT เพ่ือการปฏิบัติงานและบรหิารจัดการในองคก์รท้ังในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์  
ระบบเครื่องให้บริการ (Server)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  ระบบเครือข่ายภายในแบบไร้สาย (WiFi)  
เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินสายส่งสัญญาณ  และแบบใช้สายนําสัญญาณ 
(LAN) สําหรับการปฏิบัติงานที่ต้องมีความเสถียรในการรับส่งข้อมูลออนไลน์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กลุ่ม
บริหารการเงินและสินทรัพย์  กลุ่มบริหารงานบุคคล และการติดต้ังระบบสนับสนนุด้านการบริหาร/การปฏิบัติงาน 

    2.2) พัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้  ทั้งในโรงเรียนและสํานักงาน 
ได้แก่ การติดต้ังเครื่องแม่ข่าย (Server)  การพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบที่ให้บริการด้านการเรียนการสอน เป็นต้น 

 

3) ออกแบบ (Design) 
    เป็นการออกแบบระบบโครงสร้างพ้ืนฐานตามทฤษฎีการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย    

ซ่ึงจะเป็นพิมพ์เขียวท่ีช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลระบบในการจัดเตรียมทรัพยากร พ้ืนท่ีติดต้ัง การติดต้ัง   
การควบคุมดูแลและซ่อมบํารุง ตลอดจนการปรับขยายระบบในอนาคตเพ่ือให้สนองตอบนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
ความต้องการขององค์กร  และรองรับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 

4) พัฒนา (Implementation) 
    ดําเนินการติดต้ังระบบโครงสร้างพ้ืนฐานตามพิมพ์เขียวท่ีได้ออกแบบ ซ่ึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  

ได้ดําเนินการเองท้ังหมด  ได้แก่  การติดต้ังวงจรไฟฟ้า  การประกอบเครื่องแม่ข่าย  การติดต้ังระบบปฏิบัติการ
เครือข่าย  การเดินสายนําสัญญาณอินเทอร์เน็ต  การเช่ือมต่อระบบเครือข่ายภายใน  การติดต้ังระบบระบุตัวตน
ผู้ใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตตามกฎหมาย การติดต้ังระบบสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน  ระบบควบคุม 
ดูแล และบํารุงรกัษา เป็นต้น  โดยได้มีการทดลองใช้ประเมินผล และปรบัปรุง พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

 

5) การบํารุงรกัษา (Maintenance) 
    เป็นขั้นตอนท่ีสําคัญย่ิงต่อการใช้งานระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือให้ระบบมีความเสถียร  สามารถ

ให้บริการแกผู่้ใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ  ซ่ึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  มีมาตรการในการควบคุม ดูแลบํารุงรักษา 
และดําเนินการตรวจสอบ ควบคุมดูแล รักษา ซ่อมบํารุงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง  เช่น การติดต้ังระบบควบคุม
การทํางานอัตโนมัติของเคร่ืองปรับอากาศ  เครื่องสํารองไฟ  การติดต้ังอุปกรณ์/ระบบ Firewall   การติดต้ัง
โปรแกรมป้องกันไวรัสท่ีมีลิขสิทธ์ิทั้งในส่วนของระบบให้บริการและเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้  การตรวจสอบ
ระบบการให้บริการประจําวัน (System Security Assurance : SSA)  เป็นต้น  นอกจากน้ียังได้กําหนดแนว
ปฏิบัติการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดูแล 
รักษาทรัพยากรของส่วนรวม     
 

    3.3 ผลผลิต / ผลลัพธ ์
           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ท่ีมีมาตรฐาน 
 เป็นเคร่ืองมือสําหรับการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตอนท่ี 4 
ผลของการจัดตั้งศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 
 จากการเป็นกลุ่มทดลองนํารอ่ง ในโครงการทดลองนําร่องจัดต้ังกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เม่ือปีงบประมาณ         
พ.ศ.2554 และภายหลังการประกาศจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 (เป็นการภายใน) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  มีผลเปรียบเทียบก่อน – หลังการดําเนินงาน 
ตามบริบทของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ดังนี้ 
 

ประเด็นพิจารณา 
การดําเนินงาน 

ก่อนการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยฯี หลังการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยฯี 
ภารกิจ 3 กลุ่มงาน 
1) งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
2) งานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3) งานสนับสนุนและให้บริการจัดการ

เรียนรู ้

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศฯดําเนินงาน
ตามภารกิจ 3 กลุ่มงาน  รวมทั้งงานด้าน 
ICT ท่ีเป็นภาระงานของกลุ่มนโยบาย
และแผน  และงานของกลุ่มอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง หรือจําเป็นต้องใช้ระบบ ICT 
ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย       

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ยงัคง
รับผดิชอบภารกิจ 3 กลุ่มงาน  รวมทั้ง
งานด้าน ICT ท่ีเป็นภาระงานของกลุ่ม
นโยบายและแผน และงานของกลุ่ม
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือจําเป็นต้องใช้
ระบบ ICT ตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย       

อัตรากําลัง จํานวน 3 คน  ประกอบดว้ย 
ศึกษานิเทศก์  2  คน   
ช่างไฟฟ้า 1 คน (ลกูจ้าง ร.ร.ช่วยปฏิบัติ
ราชการ สพม.12) 

จํานวน 4 คน โดยได้รับการสนับสนุน
บุคลากรเพิ่ม(จนท.วิเคราะห์นโยบาย
และแผน) จากกลุ่มนโยบายและแผน 
สพม.12  จํานวน 1 คน   

งบประมาณ - ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจาก 
สพฐ. เพ่ือการบริหารจัดการด้าน ICT 
เพ่ิมเติม จํานวน 200,000 บาท 

- ได้รับจัดสรรระบบ ESA01 กอ่น สพม. 
  อื่น และได้รับจัดสรรระบบ ESA02   
  โดยได้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า  
   สพท. อ่ืน  ในฐานะกลุ่ม ICT นําร่อง 

- ได้รับงบสนับสนุนเพ่ือการซ่อมบํารุง 
จาก สพฐ. จํานวน 100,000 บาท  

การบริหารจัดการระบบ ICT           
ตามภารกิจ 

ติดตั้งระบบ ICT ตามภารกิจ / นโยบาย 
สพฐ. ในส่วนท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงาน/
บริหาร /การเรยีนการสอนในบางส่วน 

ปรับปรุง พัฒนาระบบ ICT เพิม่เติม 
ให้รองรับการบริหารและเทคโนโลยี
การเรียนการสอนตามนโยบาย สพฐ. 
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ตอนท่ี 5 
ข้อเสนอแนะ  

 

             เน่ืองจากปัจจุบัน  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศกึษาได้รับจัดสรรทรัพยากรด้าน ICT ที่มี
สมรรถนะสงูขึน้และเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารงานสาํนักงาน (ESA01)  ระบบ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียนการสอน  อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือการเรียนการสอน 
(Tablet) ประกอบกับพัฒนาการท่ีก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีความจําเป็น
ย่ิงที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีฝ่ายที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาโดยตรง  อีกท้ังการมีบุคลากร
ปฏิบัติงานในตาํแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน นับเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งท่ีหนว่ยงานต้นสังกดั
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจําเป็นต้องลงทุน  เพ่ือให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีศักยภาพท่ีเข้มแข็ง สามารถ
บริหารจัดการ ICT  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และให้การสนับสนนุ ดูแล ช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล จึงขอเสนอแนะประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการ
จัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้     

    5.1 รูปแบบการจัดภารกิจ ICT 
 1) ICT เพ่ือการบริหารจัดการในสํานักงานและสถานศึกษา 
 2) ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

    5.2 อัตรากําลัง  จํานวน 6 - 8 คน  โดยควรมีตําแหน่งที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 
 1) ศึกษานิเทศก์ 
 2) วิศวกร สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์   
 3) วิศวกรคอมพิวเตอร์ด้านระบบเครือข่าย หรือด้านวิเคราะห์ระบบ/โปรแกรมเมอร์ 

    5.3 อปุกรณ์  (มาตรฐาน Hardware ของศูนย์ ICT) 
 

ลําดับ ประเภท / รายการ จํานวน 
 วัสดุ ครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
1 Server  พร้อม Rack 42 U และอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง 
2 Switch Layer 2/3       2 ตัว 
3 UPS 1000 VA  /  เคร่ืองสํารองไฟฟ้า 750 VA  4 / 4 ตัว 
4 Load Balancing     1 ตัว 
5 Access Point 802.11 / bgn    2  ตัว 
6 เคร่ืองมือทดสอบระบบเครือข่าย 1 ชุด 
7 เคร่ืองปรับอากาศขนาด 24000 BTU พร้อมระบบควบคุม  2 ตัว 
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ลําดับ ประเภท / รายการ จํานวน 
 วัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน ภายในศูนย์ ICT  
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ   4   เครื่อง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว   2  เคร่ือง 
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต  10 นิ้ว   1  เคร่ือง 
4 เคร่ืองพิมพ์ชนิดมัลติฟังช่ัน   1 เครื่อง 
5 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์   1 เครื่อง 
6 เคร่ืองสแกนเนอร์    1 เครื่อง 
7 เคร่ืองฉายทึบแสง   1 เครื่อง 
8 เคร่ืองฉาย/จอโปรเจ็คเตอร์   1 ชุด 
 ระบบเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม  
1 กล้องวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์   1  เคร่ือง 
2 เคร่ือง / อุปกรณ์วิทยุส่ือสาร   1  ชุด 
3 เคร่ืองโทรสาร 1 เครื่อง 
 เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตส่ือการเรียนการสอน  
 และงานกิจกรรมสํานักงาน  
1 จาน / อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด 
2 กล้องวิดีโอดิจิตอล   1  ตัว 
3 กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (SLR)   1  ตัว 
4 เคร่ืองตัดต่อวิดีโอ  1  เคร่ือง 
5 เคร่ือง CD/DVD Duplicator    1  เคร่ือง 
6 เคร่ืองพิมพ์ปก CD 1  เคร่ือง 
   

 
    5.4  มาตรฐาน Software ของศูนย์ ICT 

ลําดับ ประเภท / รายการ จํานวน 
 Software ระบบเครือข่าย  
1 Software ระบบระบุหรือตรวจสอบตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ต 1 ชุด 
2 Software ป้องกันไวรัสระบบเครือข่ายที่มีลิขสิทธิ์ 1 ชุด 
3 Software ตรวจสอบระบบเครือข่ายที่มีลิขสิทธิ์ 1 ชุด 
4 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS) ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 2 ชุด 
 Software ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน  
1 Software ระบบปฏิบัติงานสํานักงานท่ีมีลิขสิทธ์ิ 1 ชุด 
2 Software ระบบป้องกันไวรัสท่ีมีลิขสิทธ์ิ 1 ชุด 
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    5.5  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ 
  จากประสบการณ์ในการดําเนินงานพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
  การศึกษา นับต้ังแต่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2546        
รวมทั้งการที่บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้มี
โอกาสร่วมงานพัฒนาด้านระบบ ICT กับคณะทํางานของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเน่ือง ได้พบความสําเรจ็ สภาพปัญหา อุปสรรคหลายประการ  จึงขอเสนอมุมมองท่ีอาจจะเป็นปัจจัยนําไปสู่
ความสําเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบ ICT เพ่ือพัฒนาการศึกษา ดังน้ี 

 1) วิสัยทัศน์ด้าน ICT ของฝ่ายบริหารท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ทุกระดับ  เน่ืองจากฝ่ายบริหารจะต้องดําเนิน 
              บทบาทในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO : Chief Information Office) ในการ 
              กําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และกํากบัติดตามการดําเนินงาน เพ่ือให้การประยุกต์ใช้ ICT  
              เป็นฐานในการบริหารจัดการและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาบรรลุผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม   
 2) วิสัยทัศน์และสมรรถนะดา้น ICT ท่ีเหมาะสมของบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซ่ึงส่งผลตอ่ 
              ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน ICT ท่ีสนองตอบนโยบาย ภารกิจได้อย่างมี 
              ประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
 3) การกําหนดให้ศูนย์ ICT อยู่ในโครงสร้างสํานักงานเขตพื้นท่ีตามกฎหมาย และมีอัตรากําลังท่ีเหมาะสม  
             เพียงพอกับภารกิจ  จะส่งผลต่อขวัญ กําลังใจสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่จะมีโอกาส ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
             อย่างม่ันคง และเป็นพลัง ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือองค์กร 
 4) การสนับสนุนจากส่วนกลาง  กําหนดเพียงนโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน แต่หลากหลายในเชิง 
             ปฏิบัติ  ให้อํานาจ โอกาสแก่เขตพ้ืนท่ีในการบรหิารจัดการด้วยตัวเอง และใช้มาตรการกํากับ ติดตาม  
             ประเมินผลจากมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และเกณฑ์การประเมินเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นสากล ซ่ึงจะสะท้อน 
             ให้เห็นถึงภาพความสําเร็จ และปญัหา อุปสรรคในการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษาได้อย่างชัดเจน 
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