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ค ำน ำ  

  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วย
ความเหมาะสม กับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยจัดให้มีการ
จัดตั้งกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น ๙ กลุ่มงาน และหนึ่งในนั้นคือกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีภาระงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและการสื่อสาร ตามนโยบายการบริหารบุคคลภาครัฐที่จ ากัดจ านวนอัตราบุคลากร และ
งบประมาณ ที่สอดคล้องกับ ภารกิจและการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
นโยบายทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ 
   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คาดหวังว่าคู่ มือเล่มนี้จะเป็น 

แนวทางในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสมุทรปราการโดยรวม อย่างมีประสิทธิภาพ 
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การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม กับภารกิจ 

ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ             
ภายในส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบกับค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ 
กันยายน พ.ศ .  ๒๕๖๐ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิการ  จึ งออกประกาศไว้  ดั งต่ อ ไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ภายในส านักงาน 
                       เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐” 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  (๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                    การศึกษา ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  (๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                     การศึกษา มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  (๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่  
                    การศึกษา ประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  (๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่  
                    การศึกษา มัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ข้อ ๔ ในประกาศฉบับนี้ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” หมายความว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
           การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ข้อ ๕ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่         
           ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
           กระทรวงศึกษาธิการ 
          (๑) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา     
              ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา 
                   ขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น  
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(๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานใน 
                     เขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้น 
                     รับทราบ รวมทั้ง ก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  (๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๔) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   

(๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม  
                    สนับสนุนการจัดและ พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง          
                            ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ 
                และสถาบนัอ่ืนที่จัดการศึกษา รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (๙) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา                    
           (๑๐) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ   
                    คณะท างานด้านการศึกษา 
           (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน  
                   และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
          (๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ 
                   ได้รับมอบหมาย  
 ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้   
  (๑) กลุ่มอ านวยการ 
  (๒) กลุ่มนโยบายและแผน  
  (๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  (๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
  (๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
  (๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
  (๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
  (๙) หน่วยตรวจสอบภายใน  
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ข้อ ๗ ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (๑) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ  
   (ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
   (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
   (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  
   (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
   (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
   (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                  ที่มิใช่งานของส่วน ราชการใดโดยเฉพาะ 
   (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                                  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา      
                                         แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 
   (ข) วิ เคราะห์การจัดตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา 
                         และแจ้งการจัดสรรงบประมาณ   
   (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการ 

                    ปฏิบัติตามนโยบาย และแผน 
  (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน 
                   สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                    หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา                    
  (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
   
 
 



๔ 
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(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
                   สารสนเทศและการสื่อสาร   
  (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
                    หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 (๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

   (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
   (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
   (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
   (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
   (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ                        

                    และงานบริหาร สินทรัพย์ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
                    หรือที่ได้รับมอบหมาย  
 (๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
  (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
  (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 
  (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน    
                 และการลาออกจากราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อน 

                                                                       เงินเดือน การ มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

    (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ (ฉ) จัดท าข้อมูล   

                                               ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

    (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ                                                

                                               การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 

    (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  

                                               และการด าเนินคดีของรัฐ                                                                                                                                             

                     (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

                                  หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  



๕ 
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(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

  (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม 

      มาตรฐานวิชาชีพและ จรรยาบรรณ 

  (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย 

      ภายในประเทศหรือต่างประเทศ  

  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา  

  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

      หรือที่ได้รับมอบหมาย  

 (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

      หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

  (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

      ของผู้เรียน  

  (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัด 

       และการประเมินผลการศึกษา 

  (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

      รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

  (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 

  (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

      การศึกษาของเขตพ้ืนที่ การศึกษา 

  (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

     หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

  (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 

  (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา 

      นอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย 
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(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 

      ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ  

      สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา                         

      สอดคล้องกับนโยบาย และ มาตรฐานการศึกษา 

  (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

  (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ  

       ยวุกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย     

       วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืนๆ 

  (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

  (ซ) ประสานการป้องกัน แก้ไขปัญหา การใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข 

         คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์  

  (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 

  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  (ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

  (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

      หรือที่ได้รับมอบหมาย  

 (๙) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้                                                                                                                               

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบ    

      ระบบการดูแลทรัพย์สิน 

  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการ 

      ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิต หรือเป้าหมายที่ก าหนด 

  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  

  (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด  

  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 

      เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

            ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ 
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                                  บุคลากรบทบาทอำนาจและหน้าท่ี 
    บุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 
                     นายบรรหาร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                      กำกับ ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และลูกจ้าง ในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประกอบด้วยงานส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล งานสนับสนุนการจัดการ ประชุมทางไกล งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา  
งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร และงานธุรการ 
                 นางพรทิพย์   พิกุลทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 

                 นายสรายุ      รักเจียม               รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 

                 นายศรายุทธ   พุทธศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ 

                นายสรายุทธ์   แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
                ๑. กำหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมกำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำปรับปรุงและช่วยแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ท่ีและกฎหมายกำหนด 

 

  

                ๒. ตรวจ กล่ันกรอง และเสนอความคิดเห็นตามกรอบงานท่ีรับผิดชอบ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

 

                 ๓. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

                 ๔. ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) ของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

                 ๕. ส่งเสริมการจัดการศูนย์ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

                 ๖. ประสานงาน และสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

                 ๗. รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (AOC) 

                 ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

       

คู่มือการปฏิบัติงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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           นายธวัชชัย พรมวงค ์        ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

           นายทัตเทพ กู้ภูเขียว           ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

           ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์  อินทโชติ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

               ๑. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

               ๒. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

               ๓. ติดตาม ประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

               ๔. พัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

               ๕. ติดต้ัง ดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและประสานงานกับผู้รับผิดชอบด้านการประชุมทางไกลของหน่วยงานอืน่ 

               ๖. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดประชุมทางไกล (Conference) 

               ๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  

               ๘. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  

               ๙. พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สำนักงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ 

              ๑๐. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบ  

ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

              ๑๑. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการทำงาน 

ของหน่วยงาน 

              ๑๒. การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากร และสถานศึกษาในสังกัด  

              ๑๓. ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการศึกษา  

              ๑๔. จัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน 

              ๑๕. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

              ๑๖. ติดต้ัง ดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

              ๑๗. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 

              ๑๘. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการโต้ตอบข้อมูล  

ข่าวสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 

              ๑๙. พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสาร โทรคมนาคม 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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           ๒๐. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 

           ๒๑. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

           นางสิริกร บุญทัน ครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 

           นายวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 

            ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์  อินทโชติ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

            ๑. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

            ๒. ร่าง พิมพ์หนังสือราชการ และดำเนินการส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารสนเทศ  

            ๓. ดูแลเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท่ีนัดหมาย  

            ๔. ดำเนินการจัดการประชุมภายในกลุ่ม  

            ๕. ดำเนินการจัดการเผยแพร่ความรู้ภายในกลุ่ม  

            ๖. ติดตามการจัดการประชุมทางไกล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา  

            ๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี ้

           ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  

           ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  

           ๓. ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา  

           ๔. ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

           ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย  

คู่มือการปฏิบัติงาน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 



๑๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๑ : ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนด าเนินการ 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  

  ๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

  ๓. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริม การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ : 

  การศึกษาทางไกล (Distance Learning) ความหมาย คือ สื่อการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียน

จะเรียนด้วยตัวเองที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศึกษาและสมัครเรียนได้โดยไม่จ าเป็น    ต้อง

เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น จึงเป็นสาเหตุและปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใน

รูปแบบของ “การศึกษาทางไกล หรือการศึกษาไร้พรมแดน” 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) คือการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับสารสนเทศ เพ่ือให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยี

สารสนเทศ  รวมไปถึงการใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน

ในระบบสารสนเทศนั้นประกอบ ด้วย ๕ ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ บุคลากร ขั้นตอนการท างานซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ 

และข้อมูล ปัจจุบันเทคโนโลยี สารสนเทศมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร       

การเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ การด าเนินธุรกิจ และอ่ืน ๆ อีกนับไม่ถ้วน 

  การสื่อสาร (Communication) หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูลความรู้

ประสบการณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น ความต้องการ จากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ  ที่อาจเป็นการพูด การเขียนสัญลักษณ์ 

อ่ืนใด     การแสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไป      

ตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกัน และมี

ปฏิกิริยา ตอบสนองต่อกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล 



๑๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน  

  ๒. ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  

  ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  

  ๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ

คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์/ระบบอินเตอร์เน็ต/พื้นที่จัดท าเว็บไซต์  

  ๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์แบบแจ้งซ่อมออนไลน์  

  ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  วางแผนการด าเนินงาน 

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 

ไม่ผ่าน 



๑๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๒ : ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนา 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  ติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม  

  ๒. บ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม  

  ๓. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ : 

  โทรคมนาคม หมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์มาเป็น

วิธีการ ปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร แม้กระทั้งองค์ความรู้นามธรรม เช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การด ารงชีวิตของมนุษย์

ง่ายและสะดวก ยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน 

  ๒. วางแผนการด าเนินงานการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐาน

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบโทรคมนาคม 

  ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  

  ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแนวทางด าเนินการ 

  ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบ

ฐานข้อมูล ระบบโทรคมนาคม 

  ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ทราบ 

 

 

 



๑๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบบันทึกขอให้ด าเนินการ  

  ๒. แบบบันทึกขอใช้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  

  ๓. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕ 

วางแผนการด าเนินงาน 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

ด าเนินการ 

เสนอแผนงาน ผอ.สพม. 

ไม่ผ่าน 



๑๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๓ : ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียด 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงาน

เขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง  

  ๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

  ๓. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ 

Server ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ : 

  คุณลักษณะ หมายถึง เครื่องหมายหรือสิ่งที่ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจ าตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน  

  ๒. คณะท างานร่วมกันก าหนดคุณลักษณะ  

  ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  

  ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ  

  ๕. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

  ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ทราบ 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบก าหนดคุณลักษณะ  

  ๒. แบบสรุปเปรียบเทียบคุณสมบัติ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

กระบวนการ ๔ : ระบบรักษาและความคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล 

คณะท างานร่วมก าหนดคุณลักษณะ 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถึงคุณลักษณะ 

ร่วมด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

เสนอ ผอ.สพม. 

ไม่ผ่าน 



๑๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัย และการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

วัตถุประสงค์ :  

  ๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินการเกี่ยวกับระบบระบุตัวตนผู้ใช้บริการ

ระบบ อินเตอร์เน็ต 

  ๒. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเก่ียวกับระบบการเก็บรักษาข้อมูล

จราจรทาง คอมพิวเตอร์ 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบระบุ

ตัวตน ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของส านักงานเขต

พ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา 

 

ค าจ ากัดความ : 

  การพิสูจน์ตัวตน (Authentication) คือ ขั้นตอนการยืนยันความถูกต้องของหลักฐาน (Identity) 

ที่แสดง ว่าเป็นบุคคลที่กล่าวอ้างจริง 

  "ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของ ระบบ

คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งก าเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของ

บริการ หรืออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน  

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  

  ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  

  ๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบ   

ระบุตัวตน ผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ต และระบบระบบการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์     ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ทราบ 

 

 



๑๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  

  ๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์ 

  ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์  

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

   ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนกาด าเนินงาน 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ด าเนินการ 

เสนอ ผอ.สพม. 

ไม่ผ่าน 



๒๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๕ : พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  พัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

 วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้

ที่ได้มาใช้ในการ จัดการเรียนรู้ 

  ๒. เพ่ือยกระดับความสามารถของบุคลากรด้าน ICT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษาซึ่ง เป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาการศึกษา 

  ๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้าน ICT ได้เล็งเห็นความส าคัญด้าน ICT และพัฒนา

ศักยภาพใน ด้าน ICT เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากรทางด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ : 

  การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้ 

ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรด้าน ICT ให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

แล้ว นั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน  

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน  

  ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  

  ๔. แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

  ๕. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 

ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ทราบ 

 



๒๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  

  ๒. แบบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์  

  ๓. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.

๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนกาด าเนินงาน 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ด าเนินการ 

เสนอ ผอ.สพม. 

ไม่ผ่าน 



๒๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๖ : ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ 

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๓. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้ 

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ : 

  ด าเนินการเกี่ยวกบัให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม คือ การช่วยเหลือในเรื่องการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษา ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการงาน  ของบุคลากร

และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน  

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  

  ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  

  ๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๕. ด าเนินการเกี่ยวกับให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๖. สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ทราบ 

 



๒๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบค าขอมีบัตรประจ าตัวในการใช้งาน  

  ๒. แบบบัตรประจ าตัวผู้ใช้งานในระบบ  

  ๓. แบบสรุปผลการด าเนินงาน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนกาด าเนินงาน 

ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

ด าเนินการ 

เสนอ ผอ.สพม. 

ไม่ผ่าน 



๒๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๗ : ติดตาม ประเมินผล 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ

เครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๒. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบ 

สื่อสาร โทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม    ของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา

ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

ค าจ ากัดความ : 

  เทคโนโลยี หมายถึง การน าความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์มาเป็น

วิธีการปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือให้การด ารงชีวิตของมนุษย์

ง่ายและสะดวก ยิ่งขึ้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน  

  ๒. ออกแบบการติดตามการประเมินผล  

  ๓. เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบ  

  ๔. ด าเนินการติดตาม ประเมินผล  

  ๕. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 



๒๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบติดตาม ประเมนิผลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของ

ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒)  

  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ๔. 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ออกแบบการติดตาม  ประเมินผล 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 



๒๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๘ : ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ

เรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ : 

  ระบบข้อมลูและสารสนเทศ หมายถึง ระบบการเก็บและการกระท ากับข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้ได้รับ

ประโยชน์สูงสุด 

  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน  

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  

  ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

  ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการ

จัดการเรียนรู้ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

  ๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  

  ๖. รายงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 

 

 

 



๒๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบบันทึกการศึกษาวิเคราะห์  

  ๒. แบบค าร้องขอเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ  

  ๓. แบบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖  

  ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนกาด าเนินงาน 

ด าเนินการ 

สรุปผลการด าเนินการ 

เสนอ ผอ.สพม. ให้ความเห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 



๒๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๙ : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างาน ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล

สารสนเทศ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ขั้น

พ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบ

ข้อมูล สารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  ๒. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบ

ข้อมูล สารสนเทศของสถานศึกษา 

  ๓. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบ

ข้อมูล สารสนเทศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้

สอดคล้องกับ ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ค าจ ากัดความ : 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในระบบสารสนเทศ 

ตั้งแต่ กระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และการเผยแพร่สารสนเทศ เพ่ือช่วยให้ได้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

และ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน  

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  

  ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

  ๔. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างาน ให้

สอดคล้อง กับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ. 

  ๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน                                                                                                   

                  ๖. น าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 



๒๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบบันทึกพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT 

  ๒. แบบรายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ – 

๒๕๕๖ 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนกาด าเนินงาน 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

เสนอ ผอ.สพม. ให้ความเห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 



๓๐ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๑๐ : พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับกระบวนการ

ท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงและโปรแกรมประยุกต์ (Application Software)  

  ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการของหน่วยงาน 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ โปรแกรมประยุกต์ (Application 

Software) เข้ากับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ

การให้บริการ 

ค าจ ากัดความ : 

  โปรแกรมประยุกต์ หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของ

ผู้ใช้โดย สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน  

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  

  ๓. เสนอแผนงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

  ๔. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้า

กับ กระบวนการท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 

  ๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  

 ๖. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบสอบถาม  

  ๒. แบบประเมิน 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนกาด าเนินงาน 

ด าเนินการ 

สรุปประเมินผลการด าเนินการ 

เสนอ ผอ.สพม. ให้ความเห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 



๓๒ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๑๑ : พัฒนา ปรับปรุง และจัดท าเว็บไซต์ 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  พัฒนาปรับปรุงและจัดท าเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ

ฝึกอบรมให้ความรู้ แก่บุคลากรใน สังกัดและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            

 ๒. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดและผู้สนใจทั่วไป 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ให้เป็นศูนย์กลางในการ 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและ

ผู้สนใจ ทั่วไป 

ค าจ ากัดความ : 

  เว็บไซต์ หมายถึง แหล่งที่สามารถน าเสนอข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมในรูปแบบข้อความ รูปภาพ 

ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์  

  ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีการน าเสนอ  

  ๓. ติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง  

  ๔. พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง  

  ๕. สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ :  

  ๑. แบบติดตาม ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 

  ๒. แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี  

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  

  ๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 

ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ  จัดท าเว็บไซต์ให้มีการน าเสนอ 

ติดตาม  ประเมินผลและรับข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 

พัฒนาตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง 

สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน 



๓๔ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๑๒ : ติดตาม ประเมินผล ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือทราบความก้าวหน้า ปัญหา ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาข้อมูล

ระบบข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

  ๒. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

จัดการเรียนรู้  

  ๓. เพ่ือรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา

ระบบข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ 

ค าจ ากัดความ : 

  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุนการบริหาร

จัดการใน สถานศึกษาทั้งในส่วนที่เป็น Back Office และ Front Office 

  ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสนับสนุนการ

เรียนการ สอนในสถานศึกษา  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมิน  

  ๒, ออกแบบการติดตามการประเมินผล  

  ๓. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

  ๔. ด าเนินการติดตาม ประเมินผล  

  ๕. สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  

  ๖. รายงานผลการประเมินให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 



๓๕ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบติดตาม การประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้  

  ๒. แบบรายงานสรุปผลการประเมิน 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ 

  ๒. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ - 

๒๕๕๖ ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ๔. พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

ออกแบบการติดตามและการประเมินผล 

ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

เสนอ ผอ.สพม. ให้ความเห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 

สรุปผลการด าเนินการ 



๓๖ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กระบวนการ ๑๓ : พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ชื่องาน (กระบวนงาน) : 

  พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

สถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ : 

  ๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและ สถานศึกษา 

  ๒. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และ สถานศึกษา 

ขอบเขตของงาน : 

  ด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของส านักงาน

เขตพ้ืนที่ การศึกษาและสถานศึกษา 

ค าจ ากัดความ : 

  นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) หมายถึง นวัตกรรมที่จะช่วยให้การศึกษา 

และการ เรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูง

กว่าเดิมเกิด แรงจูงใจในการเรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ในปัจจุบัน

มีการใช้ นวัตกรรมการศึกษามากมายหลายอย่าง ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว และประเภทที่

ก าลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids Instruction) การใช้แผ่น

วิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นต้น 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 

  ๑. แต่งตั้งคณะท างาน  

   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนการด าเนินงาน  

  ๓. เสนอแผนงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

  ๔. ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

  ๕. ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์และสื่อ (Software และ Hardware)  

  ๖. สรุปผลการด าเนินงาน  

  ๗. เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 

 

 



๓๗ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

Flow chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มที่ใช้ : 

  ๑. แบบบันทึกขอใช้วัสดุอุปกรณ์  

  ๒. แบบบันทึกขอยืมวัสดุอุปกรณ์เอกสาร สื่อ Software 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง : 

  ๑. เอกสาร/ต ารา/คู่มือการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

  ๒. พระราชบัญญัติเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา  

  ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 

 

ศึกษา  วิเคราะห์  ออกแบบ วางแผนกาด าเนินงาน 

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 

เสนอ ผอ.สพม. ให้ความเห็นชอบ 

ไม่ผ่าน 

ด าเนินการ 



๓๘ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

บรรณานุกรม 

 

ส านักนายกรัฐมนตรี : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ – 

๒๕๕๔  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ ๒๕๕๖ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐  

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

        นายไพรัตน์   ก้อนทองค า      ผู้อ านวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ 

                                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

         นายแมน   มั่นคง      ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

         นายวิชาญ   กิ่งก้าน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์  

คณะผู้จัดท า 

        นายบรรหาร เอี่ยมสอาด        ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ปฏิบัติหน้าที่ 

                                              ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          

           นางพรทิพย์  พิกุลทอง          รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง 

        นายสรายุ   รักเจียม              รองผู้อ านวยการโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 

        นายศรายุทธ   พุทธศรี           รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

        นายธวัชชัย   พรมวงค์            ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  

        นายทัตเทพ   กู้ภูเขียว            ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ 

        นายวศิษฐ์พร   ชูศรีเพริศ         ครโูรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ  

        นางสิริกร   บุญทัน                ครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 

 

 

 

 

 

    

นายสรายุทธ์
 
แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์
  

อินทโชติ พนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์



คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

 




