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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบภาระงาน 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา                    
พ.ศ. 2560 เพื่อให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปด้วย                      
ความเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้จัดให้มี            
การจัดต้ังกลุ่มงานในส านักงานเขตเป็น 9 กลุ่มงาน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร เป็นกลุ่มงานท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อให้มีการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาและการส่ือสาร ตามนโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐท่ีจ ากัดจ านวนอัตราบุคลากร 
และ งบประมาณ และสอดคล้องกับภารกิจและการขับเคล่ือนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                
ตามนโยบายทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ด้วยดี ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
       อุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล 
                 กรกฎาคม 2564 
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สำรบัญ 
 

          หน้ำ 
ค ำน ำ                      ก 
สำรบัญ             ข 
องค์ประกอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      1 
กระบวนการ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนคู่มือปฏิบัติการด าเนินงาน      ๔ 
กระบวนการ 2 ติดต้ัง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนา         ๖  
กระบวนการ 3 ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียด       ๘ 
กระบวนการ 4 ระบบรักษาและความคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล      ๙ 
กระบวนการ 5 พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์              ๑๐ 
กระบวนการ 6 ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา               1๒ 
กระบวนการ 7 ติดตาม ประเมินผล                1๔ 
กระบวนการ 8 ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร            1๖ 
กระบวนการ 9 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT              ๑๗ 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้   
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา   
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร   
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกีย่วข้อง หรือ ท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 

1. นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล ตําแหน่ง ศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี 
ดังนี ้

 ๑.๑ ปฏิบัติงาน โดยกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน ใช้ความรู้ 
ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณ์สูงมากในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาแนวทาง 
วิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในงานท่ีรับผิดชอบในกลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

  1.1.1 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  1.1.2 งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา 
  1.1.3 งานสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา 
  1.1.4 งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  1.1.5 งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  

๑.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด 
การศึกษา  

๑.4 ศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
ส่ือสาร  

๑.5 ประสาน สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑.6 จัดระบบการปฏิบัติงานบุคลากรในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ใหเปนระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
๑.7 ติดตาม ควบคุม กํากับภารกิจงานของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
1.8 ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน หนวยงานและสถานศึกษาใหไดรับความสะดวก  

มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
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1.9 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วิจัย ให้คําปรึกษา กําหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรท่ีจะนํามาใช้เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนงานโครงการสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะ และประเมินผลแผนงานโครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

1.10 พัฒนาคู่มือ เอกสารวิชาการ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ
และวิธีการเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 

1.11 พัฒนาเพื่อปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สํานักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา 

๑.12 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. ว่าที่ร.ต.ธนาวัช  วรรณ์ค า ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ี ict ปฏิบัติหน้าท่ีพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

 2.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3 ประสาน สนับสนุนงานบริการการจัดการศึกษาทางไกล  

2.4 ประสาน สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา 

2.5 พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับกระบวนการทํางาน ให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.6 พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทํางานของหน่วยงานเพือ่นําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 

2.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 3.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

 3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด

การศึกษา 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
3.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
3.6 นิเทศติดตามประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
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3.7 พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สํานักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา 

3.8 บริการ ติดต้ังโปรแกรม บํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.9 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นายพัชระ  สุดทีป ตําแหน่ง เจ้าหน้าท่ี ICT  ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนและดําเนินงาน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

 4.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.๒ พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สํานักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้

ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา 
4.3 บริการ ติดต้ังโปรแกรม บํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.4 ออกแบบตกแต่งภาพกราฟฟิก 
4.5 จัดทําส่ือวีดีทัศน์ 
4.6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ี

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 5.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด

การศึกษา 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5.4 สนับสนุนงานพัฒนาคู่มือ เอกสารวิชาการ ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเกี่ยวกับการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

5.5 ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน หนวยงานและสถานศึกษาใหได้รับความสะดวก  
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

5.6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ : ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนคู่มือปฏิบตักิารด าเนนิงาน  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  

ศึกษาวิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
2. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร โทรคมนาคม  
3. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่  

ขอบเขตของงาน :  
ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนและดําเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  

ค าจ ากัดความ :  
การศึกษาทางไกล (Distance Learning) ความหมาย คือ ส่ือการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งผู้เรียนจะ

เรียนด้วยตัวเองท่ีบ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนยงัสถาบันการศึกษา และสมัครเรียนได้โดยไม่จําเป็นต้องเป็น
นักเรียนหรือนกัศึกษาเท่านั้น สาเหตุและปัจจัยสําคัญท่ีทําก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ของการศึกษาทางไกล หรือการศึกษาไร้พรมแดน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสารสนเทศ ทําให้สารสนเทศมีประโยชนแ์ละใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึง
การใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆท่ีจะรวบรวมจัดเก็บใช้งานส่งต่อ หรือส่ือสารระหว่างกันในระบบสารสนเทศนั้น
ประกอบด้วย 5 ส่วนหลักๆ ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการทํางาน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลปัจจุบัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนท้ังด้านการติดต่อส่ือสาร การเป็นแหล่งข้อมูล
ความรู้ การดําเนินธุรกิจและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน     

การสื่อสาร (communication)  หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ข้อมูลความรู้ ประสบการณ์   
ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านส่ือต่างๆ ท่ีอาจเป็นการพูดถึงการเขียนสัญลักษณ์ 
อื่นใด การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกันไปตาม
ความเหมาะสมหรือความจําเป็นของตนเองและคู่ส่ือสาร  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน และมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การส่ือสารสัมฤทธิ์ผล 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  
๑. แต่งต้ังคณะทํางาน  
๒. ศึกษาวิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  
๓. เสนอแผนงานต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
๔. ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบ

คอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบส่ือสาร โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่  
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีทราบ  

แบบฟอร์มที่ใช้ :  
๑. แบบบันทึกขอใช้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ /ระบบอินเตอร์เน็ต/พื้นท่ีจัดทําเว็บไซต์  
๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์  
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง :  
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖  
๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ : 2. ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรกัษา และพัฒนา  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  

ติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

๑. ติดต้ังระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  
๒. บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  
๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  

ขอบเขตของงาน :  
ดําเนินการเกี่ยวกับการติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล 

ระบบโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ค าจ ากัดความ :  

โทรคมนาคม หมายถึง การขยายขอบเขตของการส่ือสารใหมีผลในระยะไกล รวมถึงรูปแบบท้ังหมด
ของการส่ือสารด้ังเดิม ท่ีมีการดัดแปลงหรือปรับปรุงใหสามารถส่ือสารไดระยะไกล ซึ่งรวมถึง วิทยุ โทรเลข 
โทรทัศน โทรศัพท การส่ือสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  

๑. แตงต้ังคณะทํางาน  
๒. วางแผนการดําเนินงานการติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร์

ระบบฐานขอมูล ระบบโทรคมนาคม  
๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
๔. แจงผูท่ีเกี่ยวของทราบแนวทางดําเนินการ  
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบฐาน 

ขอมลู ระบบโทรคมนาคม  
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีทราบ  

แบบฟอรมที่ใช :  
๑. แบบบันทึกขอใหดําเนินการ  
๒. แบบบันทึกขอใชจัดซื้อวัสดุอุปกรณ  
3. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ  
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เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :  
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖  
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ : 3. ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียด  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  

ศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ์ระบบ Server 
และระบบโทรคมนาคม ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

1. กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ระบบ Server และ ระบบ
โทรคมนาคม ไดอยางถูกตอง  

๒. เปนท่ีปรึกษาใหกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
๓. การจัดซื้อจัดจางเป็นไปอยางถูกตอง  

ขอบเขตของงาน :  
ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร ระบบ Server 

และระบบโทรคมนาคม ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ค าจ ากัดความ : 

คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องมือหรือส่ิงท่ีให้เห็นความดีหรือลักษณะประจํา  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  

๑. แตงต้ังคณะทํางาน  
๒.  คณะทํางานร่วมกําหนดคุณลักษณะ  
๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
4. แจงผูท่ีเกี่ยวของทราบถึงคุณลักษณะ 
๕. ร่วมดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีทราบ  

แบบฟอรมที่ใช :  
๑. แบบการกําหนดคุณสมบัติ  
๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ  

เอกสาร/หลักฐานอางอิง :  
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖    
3. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒550 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ : 4. ระบบรักษาและความคุม้ครองความปลอดภยัข้อมูล  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :  

ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยขอมูลและการโตตอบผานส่ืออิเล็กทรอนิกส์
กับผูใชบริการ  
วัตถุประสงค :  

๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต  
๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจร

ทางคอมพิวเตอร  
ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตนผู
ใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  
ค าจ ากัดความ :  

การพิสูจนตัวตน (Authentication) คือ ข้ันตอนการยืนยันความถูกตองของหลักฐาน (Identity) ท่ี
แสดงวาเปนบุคคลท่ีกลาวอางจริง  "ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร" หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอส่ือ
สารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันท่ี ปริมาณ ระยะเวลา 
ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น  
ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. แตงต้ังคณะทํางาน  
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  
๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
๔. ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ  
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ

ตัวตนผูใชบริการระบบอินเตอรเน็ต และระบบการเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร ของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีทราบ  
แบบฟอรมที่ใช :  

๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  
๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ  
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ  

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :      
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ : 5. พัฒนาบคุลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :   

พัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบส่ือสาร 
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ใหมีความรูความเขาใจ และสามารถนําความรู
ท่ีไดมาใชในการจัดการเรียนรู  

๒. เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรดาน ICT ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ 
สถานศึกษาซึ่งเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาการศึกษา  

๓. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรดาน ICT ไดเล็งเห็นความสําคัญดาน ICT และพัฒนา 
ศักยภาพในดาน ICT  เขาสูยุคไทยแลนด 4.0  
ขอบเขตของงาน :   

ดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ค าจ ากัดความ :   

การพัฒนาบุคลากรดาน ICT หมายถึง กระบวนการท่ีมุงจะเปล่ียนแปลงวิธีการทํางาน ความรู
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรดาน ICT ใหเปนไปทางท่ีดีขึ้นเพื่อใหบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 
แลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. แตงต้ังคณะทํางาน  
๒. ศึกษา วิเคราะห วางแผนการดําเนินงาน  
๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
๔. แจงผูท่ีเกี่ยวของทราบ  
๕. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ 

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีทราบ  

แบบฟอรมที่ใช :  
๑. แบบบันทึกขอใชวัสดุอุปกรณ  
๒. แบบแจงซอมวัสดุอุปกรณ  
๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ  
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง :  
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖  
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ : 6. ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปญัหา  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :    

ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

๑. เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

๒. เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

๓. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  
ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเกี่ยวกับใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ค าจ ากัดความ :   

ดําเนินการเกี่ยวกับใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบส่ือสารโทรคมนาคม คือ การชวยเหลือในเรื่องการซ่อมบํารุงและปรับปรุง 
ประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบส่ือสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ใหสามารถใชเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงานของบุคลากร 
และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. แตงต้ังคณะทํางาน  
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  
๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
๔. ประสานงานกับผูท่ีเกี่ยวของ  
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร และระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
๖. สรุปประเมินผลการดําเนินงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีทราบ  

แบบฟอรมที่ใช :  
๑. แบบคําขอมีบัตรประจําตัวในการใชงาน  
๒. แบบบัตรประจําตัวผูใชงานในระบบ  
๓. แบบสรุปผลการดําเนินงาน  
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง :  
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖  
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ : 7. ติดตาม ประเมนิผล  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :    

ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบส่ือสาร โทรคมนาคม 
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

๑. เพื่อทราบความกาวหนา ปญหา ขอจํากัดและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาระบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  

๓. เพื่อรายงานผลการพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบส่ือสารโทรคมนาคมของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและระบบส่ือสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ค าจ ากัดความ :   

เทคโนโลยี หมายถึง การนําความรูทางธรรมชาติวิทยาและตอเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร มาเปนวิธีการ
ปฏิบัติและประยุกตใชเพื่อชวยในการทํางานหรือแกปญหาตาง ๆ อันกอใหเกิดวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องจักร แมกระท่ังองคความรูนามธรรมเชน ระบบหรือกระบวนการตาง ๆ เพื่อใหการดํารงชีวิตของมนุษย  
งายและสะดวกยิ่งขึ้น  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :   

๑. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการประเมิน  
๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล  
๓. เสนอผูบริหารเพื่อใหความเห็นชอบ  
๔. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล  
๕. รายงานผลการประเมินใหผูบริหารและผูเกี่ยวของ  

แบบฟอรมที่ใช :  
๑. แบบติดตาม ประเมินผลระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบส่ือสารโทรคมนาคมของสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน  
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เอกสาร/หลักฐานอางอิง :  
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ        

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  
๒. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖  
๓. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐  
๔. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ : 8. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :    

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  
วัตถุประสงค :  

๑. เพื่อศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา  

๒. เพื่อศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  
ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ค าจ ากัดความ :  

ระบบขอมูลและสารสนเทศก็คือระบบการเก็บและการจัดกระทํากับขอมูลเพื่อใหผูใชไดรับประโยชน
สูงสุด ในความหมายนี้จะเห็นวาทุกโรงเรียนจําเปนตองมีระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหาร
และการดําเนินงานดานตาง ๆ ภายในโรงเรียน  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  

๑. แตงต้ังคณะทํางาน  
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  
๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการ

เรียนรขูองสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  
๖. รายงานเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  

แบบฟอรมที่ใช :  
๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห  
๒. แบบคํารองขอเขาถึงระบบขอมูลสารสนเทศ  
๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห  

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง :  
๑. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖  
๒. พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.๒๕๕๐ 
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คู่มือการปฏบิตัิงาน 
กลุ่มสง่เสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

กระบวนการ : 9. พัฒนา ปรบัปรุง และประยุกต์ใช้ ICT  
 
ชื่องาน (กระบวนงาน) :    

พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล
สารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.  
วัตถุประสงค :  

๑. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล
สารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

๒. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา  

๓. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล
สารสนเทศของ สพฐ.  
ขอบเขตของงาน :  

ดําเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอดคลองกับ
ระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.  
ค าจ ากดัความ :  

เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในระบบสารสนเทศ ต้ังแต
กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพรสารสนเทศ เพื่อชวยใหไดสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วทันตอเหตุการณ  
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  

๑. แตงต้ังคณะทํางาน  
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนการดําเนินงาน  
๓. เสนอแผนงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๔. ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานใหสอด 

คลองกับระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.  
๕. สรุปประเมินผลการดําเนินงาน  
๖. นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

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

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ. พ.ศ. 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔  

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒).  พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


