
 

กลุ่มสง่เสรมิการศึกษาทางไกลกลุ่มสง่เสรมิการศึกษาทางไกล  
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร
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สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2



คำนำ 
 

 ตามที ่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ เรื ่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใหการดำเนินการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวย
ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา ไดจัดใหมี      
การจัดตั้งกลุมงานในสำนักงานเขตเปน ๙ กลุมงาน และกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหมีการดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื ่อการศึกษาและการสื ่อสาร ตามนโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐที ่จำกัดจำนวนอัตราบุคลากร              
และงบประมาณ และสอดคลองกับภารกิจและการขับเคลื่อนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
ตามนโยบายทุกระดับใหมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดทำคู มือปฏิบัติงานของกลุ มสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษามหาสารความ เขต 2 

 
 



 

ภารงานกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รายละเอียดการมอบหมายใหปฏิบัติงานและกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ  

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ และลูกจางชั่วคราว 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒  

 
************************************************************************************ 

 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 
 ๑. ส.อ.พงศพัฒน ปกกาโล ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ี 
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่ควบคุม กำกับ ดูแล 
ใหคําปรึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง เรงรัด และมอบหมายงาน แนะนำการปฏิบัติงานภายในกลุม ดังนี ้
  ๑.๑ กลุมงานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา  
  ๑.๒ กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
  ๑.๓ กลุมงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ๑.๔ กลุมงานธุรการ  
  ๑.๕ รับผิดชอบศูนยปฏิบัติการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑.๖ การจัดทําฐานขอมูลทางการศึกษาของ สพป.มค.๒ และสถานศกึษาในสังกัด DMC ,  
B-Obec , M-obec , Emis , EFA 
  1.7 การบำรุงรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ในสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศกึษาและสถานศึกษาในสังกัด 
  ๑.๘ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 
กลุมงานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๒. ส.อ.พงศพัฒน ปกกาโล ตําแหนง นักวิเคราะหและแผนระดับ ปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 
กลุมงานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา มีหนาที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบงาน 
และรับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้
  ๒.1 การประสานงานและสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
  ๒.2 การศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหารและการจัด
การศกึษา  
  ๒.3 การจัดทำขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศกึษา  
  ๒.4 การติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.5 การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสำนักงาน เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศ 
  ๒.6 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทำงานใหสอดคลองกับ
ระบบ ขอมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศกึษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 



 

  ๒.7 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยกุต (Application Software) เขากับ 
กระบวนการทำงานของหนวยงานเพ่ือนำไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ 

๒.8 การฝกอบรมใหความรู ดานขอมูลสารสนเทศ แกบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด  
  ๒.9 การติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๒.๑0 การจัดทำฐานขอมูลทางการศึกษาของ สพป.มค.๒ และสถานศึกษาในสังกัด DMC , 
B-Obec , M-obec , Emis , EFA 

๒.๑1 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
 
กลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

๓. ส.อ.พงศพัฒน ปกกาโล ตำแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ ปฏิบัติ หนาที่
หัวหนากลุมงานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล มีหนาที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ รับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ ดังนี ้
  ๓.1 งานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)  
  ๓.2 งานสงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 
  ๓.3 งานสงเสริมการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทาง
การศกึษา 

๓.4 งานสงเสริมการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๓.5 งานพัฒนาบุคลากรดานการจัดทำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๓.6 งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
๓.7 งานติดตามประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  ๓.8 การจัดทําฐานขอมูลทางการศึกษาของ สพป.มหาสารคาม เขต ๒ และสถานศึกษา      
ในสังกัด DMC, B-Obec , M-obec , Emis , EFA 

๓.9 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุมงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔. นายจิรกิตติ์ สกุลจร ตำแหนง ลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที ่กลุมงานระบบคอมพิวเตอรและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบงาน และรับผิดชอบปฏิบัติ
หนาที่ ดังนี ้

๔.๑ จัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหนวยงาน 
  ๔.๒ งานศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร 
ระบบ เครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  ๔.๓ งานติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอรระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

 ๔.๔ งานศกึษา วิเคราะห และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร 
  ๔.๕ งานดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุมครองความปลอดภัยของขอมูลและการโตตอบ
ขอมูล ขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ 



 

๔.๖ งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม 

๔.๗ งานใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

๔.๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 

๔.๕ ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายมอบหมาย 
 

กลุมงานธุรการ 
๕. นายจิรกิตติ์ สกุลจร ตำแหนง ลูกจางชั่วคราว มีหนาที่ ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบงาน และ
รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

๕.๑ งานรับหนังสือราชการ  
๕.๒ งานสงหนังสือราชการ  
๕.๓ งานการจัดทําหนังสือราชการ  
๕.๔ งานการจัดการประชุมภายในกลุม  
๕.๕ งานจัดการความรูภายในกลุม  
๕.๖ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
๕.๗ การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสำนักงาน เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

สารสนเทศ 
๕.๘ งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครอืขายคอมพิวเตอรและ

ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม 
๕.9 การติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
๕.๑๐ งานดูแลระบบหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส ( My office)  
๕.๑๑ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

บุคลากรกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
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นายสุชาติ พุทธลา 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

 
นายนายวิทยา นนทนภา 

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

 

 

 

 

 



 

 

 
ส.อ.พงศพัฒน ปกกาโล 

ตำแหนง : นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
ระดับ : ปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหนาที ่ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
นายจิรกิตติ์ สกุลจร 

ตำแหนง : ลูกจางชั่วคราว 
ปฏิบัติหนาที ่ธุรการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 
 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน  
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการ : ๑ ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนคูมือปฏิบัติการดำเนินงาน 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 ศึกษาวิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศกึษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : 
 ๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร โทรคมนาคม 
  ๓. เพ่ือศึกษาวิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม 

ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการที่เกี่ยวของกับการสงเสริม 
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศกึษา 

คำจำกัดความ : 
 การศึกษาทางไกล (Distance Learning) ความหมาย คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งผูเรียนจะ 
เรียนดวยตัวเองที่บานโดยไมตองเดินทางไปเรียนยังสถาบนัการศึกษา และสมัครเรียนไดโดยไมจำเปนตองเปน 
นักเรียนหรือนักศึกษาเทานั้น สาเหตุและปจจัยสำคัญที่ทำกอใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบ 
ของการศึกษาทางไกล หรือการศึกษาไรพรมแดน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใชสรางมูลคาเพิ่ม 
ใหกับสารสนเทศ ทำใหสารสนเทศมีประโยชนและใชงานไดกวางขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึง 
การใชเทคโนโลยีดานตางๆ ที่จะรวบรวมจัดเก็บใชงานสงตอ หรือสื่อสารระหวางกันในระบบสารสนเทศนั้น 
ประกอบดวย ๕ สวนหลักๆ ไดแก บุคลากร ขั้นตอนการทำงาน ซอฟตแวร ฮารดแวร และขอมูลปจจุบัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญตอวิถีชีวิตของประชาชนทั้งดานการติดตอสื่อสาร การเปนแหลงขอมูล 
ความรู การดำเนินธุรกิจและอ่ืนๆ อีกนับไมถวน 

 การสื่อสาร (Communication) หมายถึงกระบวนการถายทอดขาวสาร ขอมูลความรู ประสบการณ 
ความรูสึก ความคิดเห็น ความตองการจากผูสงสารโดยผานสื่อตางๆ ที่อาจเปนการพูดถึงการเขียนสัญลักษณ 
อ่ืนใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมตางๆ ไปยังผูรับสาร ซึ่งอาจจะใชกระบวนการสื่อสารที่แตกตางกันไปตาม 
ความเหมาะสมหรือความจำเปนของตนเองและคูสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคใหเกิดการรับรูรวมกัน และมี 
ปฏิกิริยาตอบสนองตอกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการสื่อสารสัมฤทธิ์ผล 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
 ๑. แตงตั้งคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษาวิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่  
 ๔. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 
 ๕. ดำเนินการเก่ียวกับการสงเสริมการศกึษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ 
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม 
 6. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทราบ 

แบบฟอรมที่ใช : 
 ๑. แบบบันทึกขอใชจัดซื้อวัสดุอุปกรณ /ระบบอินเตอรเน็ต/พ้ืนที่จัดทําเว็บไซต  
 ๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ  
 ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง : 
 ๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 

 ๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 
 ๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการ : ๒ ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนา 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 ติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : 
 ๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  
 ๒. บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  
 ๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม 

ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล 
ระบบโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

คำจํากัดความ : 
 โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการสื่อสารใหมีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบท้ังหมด 
ของการสื่อสารดั้งเดิม ที่มีการดัดแปลงหรือปรับปรุงใหสามารถสื่อสารไดระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทรเลข 
โทรทัศน โทรศัพท การสื่อสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
 ๑. แตงตั้งคณะทำงาน 
 ๒. วางแผนการดำเนินงานการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม 
 ๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่  
 ๔. แจงผูที่เก่ียวของทราบแนวทางดำเนินการ 
 ๕. ดำเนินการเก่ียวกับการติดตั้ง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบฐาน 
ขอมูล ระบบโทรคมนาคม 
 6. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทราบ 

แบบฟอรมที่ใช : 
 ๑. แบบบันทึกขอใหดำเนินการ  
 ๒. แบบบันทึกขอใชจัดซื้อวัสดุอุปกรณ . 
 ๓. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ 
 
 
 



 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 
 ๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2550 - 2554 
 ๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ - 
๒๕๕๖ 
 ๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน  
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

กระบวนการ : ๓ ศึกษา วิเคราะห และกำหนดรายละเอียด 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 ศึกษา วิเคราะห และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ระบบ Server 
และระบบโทรคมนาคม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : 
 ๑. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ระบบ Server และ ระบบ 
โทรคมนาคม ไดอยางถูกตอง 
 ๒. เปนท่ีปรึกษาใหกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาและสถานศึกษา  
 ๓. การจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางถูกตอง 

ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ระบบ Server 
และระบบโทรคมนาคม ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

คำจํากัดความ : 
 คณุลักษณะ หมายถึง เครื่องมือหรือสิ่งท่ีใหเห็นความดีหรือลักษณะประจำ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
 ๑. แตงตั้งคณะทำงาน  
 ๒. คณะทำงานรวมกำหนดคุณลักษณะ  
 ๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่  
 ๔. แจงผูที่เก่ียวของทราบถึงคุณลักษณะ  
 ๕. รวมดำเนินการจัดซื้อจัดจาง  
 ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน เสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ทราบ 

แบบฟอรมที่ใช : 
 ๑. แบบการกำหนดคุณสมบัติ  
 ๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัต ิ

เอกสาร/หลักฐานอางอิง : 
 ๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2550 - 2556 
 ๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 
 ๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการ : ๔ ระบบรักษาและความคุมครองความปลอดภัยขอมูล 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 ดำเน ินการเก ี ่ยวกับระบบรักษาและค ุ มครองความปลอดภัยข อมูลและการโต ตอบผานสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส กับ ผูใชบริการ 

วัตถุประสงค : 
 ๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต 
 ๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจร 
ทางคอมพิวเตอร 

ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตนผู 
ใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศกึษาและสถานศกึษา 

คำจํากัดความ : 
 การพิสูจนตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกตองของหลักฐาน (Identity)       
ที่แสดง วาเปนบุคคลที ่กลาวอางจริง "ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร" หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการ
ติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกำเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ 
ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
 ๑. แตงตั้งคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่  
 ๔. ประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของ 
 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดำเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ 
ตัวตนผูใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร ของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 6. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทราบ 

แบบฟอรมที่ใช : 
 ๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  
 ๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ  
 ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ 



 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 
 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการ : ๕ พัฒนาบุคลากรดานระบบคอมพิวเตอร 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 พัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื ่อสาร 
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : 
 ๑. เพื ่อพัฒนาบุคลากรดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื ่อสาร 
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจ และสามารถนำความรู 
ที่ไดมาใชในการจัดการเรียนรู 
 ๒. เพื ่อยกระดับความสามารถของบุคลากรดาน ICT ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและ 
สถานศึกษาซึ่งเปนรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษา 
 ๓. เพื ่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดาน ICT ไดเล็งเห็นความสำคัญดาน ICT และพัฒนา 
ศักยภาพในดาน ICT เขาสูยุคไทยแลนด ๔.๐ 

ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี ่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 

คำจํากัดความ : 
 การพัฒนาบุคลากรดาน ICT หมายถึง กระบวนการที ่มุ งจะเปลี ่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู 
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรดาน ICT ใหเปนไปทางที่ดีขึ้นเพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา 
แลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
 ๑. แตงตั้งคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่  
 ๔. แจงผูที่เก่ียวของทราบ 
 ๕. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๖. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ทราบ 

แบบฟอรมที่ใช : 
 ๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  
 ๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ  
 ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ 



 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง : 
 ๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2550 - 2554 
 ๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 
 ๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการ : 5 ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหา 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 ใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : 
 ๑. เพื ่อใหคำปรึกษา แนะนำ เกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 
 ๒. เพื่อแกไขปญหาเกี ่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร 
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาให 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

คำจํากัดความ : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอร และระบบสื ่อสารโทรคมนาคม คือ การชวยเหลือในเรื ่องการซอมบำรุงและปรับปรุง 
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของบุคลากร 
และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
 ๑. แตงตั้งคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  
 ๔. ประสานงานกับผูที่เก่ียวของ 
 ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับใหคำปรึกษา แนะนำ แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 6. สรุปประเมินผลการดำเนินงานเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ทราบ 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการ : ๗ ติดตาม ประเมินผล 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร โทรคมนาคม 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : 
 ๑. เพื่อทราบความกาวหนา ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา ระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 
 ๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร 
โทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
 ๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา 

ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบบ 
เครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

คำจํากัดความ : 
 เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรูทางธรรมชาติวิทยาและตอเนื่องมาถึงวิทยาศาสตรมาเปนวิธีการ 
ปฏิบัติและประยุกตใชเพื ่อชวยในการทำงานหรือแกปญหาตาง ๆ อันกอใหเกิดวัสดุอุปกรณ เครื ่องมือ 
เครื่องจักร แมกระทั่งองคความรูนามธรรมเชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการดำรงชีวิตของมนษุย 
งายและ สะดวกยิ่งข้ึน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
 ๑. กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมิน  
 ๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล  
 ๓. เสนอผูบริหารเพ่ือใหความเห็นชอบ  
 ๔. ดำเนินการติดตาม ประเมินผล  
 ๕. รายงานผลการประเมินใหผูบริหารและผูเก่ียวของ 

แบบฟอรมที่ใช : 
 ๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา 
 ๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 
 
 



 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง : 
 ๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2550 - 2554 
 ๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 
 ๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐  
 ๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการ : 8 ศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 ศกึษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู ของสeํนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศกึษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค : 
 ๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ 
สถานศึกษา 
 ๒. เพื ่อศึกษาวิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื ่อการจัดการเรียนรู ของสำนักงานเขตพื ้นที่ 
การศกึษาและสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรยีนรู 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

คำจํากัดความ : 
 ระบบขอมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทำกับขอมูลเพื่อใหผูใชไดรับประโยชน 
สูงสุด ในความหมายนี้จะเห็นวาทุกโรงเรียนจำเปนตองมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหาร 
และการดำเนินงานดานตาง ๆ ภายในโรงเรียน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
 ๑. แตงตั้งคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่
 ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการ 
เรียนรูของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน  
 6. รายงานเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

แบบฟอรมที่ใช : 
 ๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห  
 ๒. แบบคำรองขอเขาถึงระบบขอมูลสารสนเทศ  
 ๓. แบบรายงานผลการศกึษาวิเคราะห 

 
 



 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 
 ๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 
 ๒. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กระบวนการ : ๙ พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) : 
 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทำงาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล 
สารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา สถานศกึษา และ สพฐ. 

วัตถุประสงค : 
 ๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทำงาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล 
สารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 ๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทำงาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล 
สารสนเทศของสถานศกึษา 
 ๓. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทำงาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล 
สารสนเทศของ สพฐ. 

ขอบเขตของงาน : 
 ดำเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทำงานใหสอดคลองกับ 
ระบบขอมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศกึษา และ สพฐ. 

คำจํากัดความ : 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในระบบสารสนเทศ ตั้งแต 
กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศเพื่อชวยใหไดสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและ 
รวดเร็วทันตอเหตุการณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
 ๑. แตงตั้งคณะทำงาน  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดำเนินงาน  
 ๓. เสนอแผนงานตอผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทำงานใหสอด 
คลองกับระบบขอมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศกึษา และ สพฐ. 
 ๕. สรุปประเมินผลการดำเนินงาน  
 6. นำเสนอผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แบบฟอรมที่ใช : 
 ๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT  
 ๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT 
 
 



 

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง : 
 ๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2550 – 2554 
 ๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ - 
2556 
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