คูมือการปฏิบัติงาน

นายอุทัย โทจำปา

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
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บทนำ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2560
ลงวั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม 134 ตอนพิ เ ศษ 295 ง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ไดกำหนดอำนาจหนาที่กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ไวดังตอไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห ดำเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา
3. ดำเนินงานสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการจัดการศึกษา
4. ดำเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5. สงเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ปฏิบัตงิ านรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
หรือทีไ่ ดรับมอบหมาย

ดั งนั ้ น ในการปฏิ บ ั ติ งานตามหน าที่ดัง กลาวขางตน ใหเ กิด ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลสู ง สุ ด
บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจำเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมายมีขั้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชนสุขแกประชาชน
โดยคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คำจำกัดความ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบฟอรมที่ใช เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนเอกสารที่มี
ประโยชนอยางยิ่งสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่ อสาร และบุ คลากรอื ่ น ๆ เพื ่ อเป น แนวทางในการบริห ารงานและปฏิ บ ั ติ งานให บ รรลุ ผ ลตามภารกิ จ
อำนาจหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวคิด

กลุมสงเสริมการศึ กษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เปนหนวยงานที่ สงเสริม

การจัดการศึกษาทางไกล พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิบัติงาน
ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร และดำเนิ น งานบริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
แหงรัฐ โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อยางเปนระบบ

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ขอบขาย/ภารกิจ
1. งานบริหารทั่วไป
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและใหบริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 งานจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 งานจัดทำขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2.4 งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.5 งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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งานที่ไดรับมอบหมาย

นายอุทัย โทจำปา
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. งานบริหารทั่วไป
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและใหบริการ
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1 งานจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 งานจัดทำขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

2.4 งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.5 งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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สวนที่ 2
คูมือขั้นตอนการดำเนินงาน
งานสารบรรณ

1. งานสารบรรณ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง
2.2 เพื่อใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทำเอกสาร
3.2 การสงหนังสือราชการ
3.3 การรับหนังสือราชการ
3.4 การเก็บ รักษาและการยืม
3.5 การทำลาย
4. คำจำกัดความ
งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทำ การรับ การสง การเก็บ
รักษาการยืม และการทำลายเอกสาร
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 นำระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ–สง หนังสือ
ราชการ
5.2 รับ–สง หนังสือราชการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ-สงหนังสือดวย
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจงให
เจาหนาที่ผูที่เกี่ยวของทราบ
1) รั บ งานจากกลุ  ม อำนวยการและลงทะเบี ย นรั บ /ลงทะเบี ย นรั บ ทางระบบสำนั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส
2) เสนอผูอำนวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ
3) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจัดทำหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ
4) เสนอผูอำนวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง
5) ผูมีอำนาจพิจารณาลงนาม
5.3 ตรวจสอบการส งหนั งสือราชการทางเว็บ ไซต ในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และควบคุมการสงหนังสือราชการของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
5.5 สรุปและประเมินผลการใชระบบการรับ – สง หนังสือราชการเพื่อการปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง
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งานประสานงานและใหบริการ

1. งานประสานงานและใหบริการ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมายและผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
2.2 เพื ่ อให งานที ่ ด ำเนิ น การมี มาตรฐาน เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพ ยากรในการ
ปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อใหเกิดความเขาใจตอผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ประสานงานที่สัมพันธสอดคลองกันมารวมกัน
3.2 อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
3.3 สรางความรูความเขาใจใหบุคลากรและผูเกี่ยวของ
3.4 เผยแพรและประชาสัมพันธ
4. คำจำกัดความ
การประสานงาน หมายถึง การจัดใหบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำงานสัมพันธสอดคลอง
กัน โดยจะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก ตองมีการจัดระเบียบ วิธีการทำงาน อีกทั้งความรวมมือในการปฏิบัติงานเปน
เอกภาพเพื่อใหเกิดความคิด ความเขาใจตรงกัน ในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่
ตองกระทำใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทำใหเกิดความสับสน ขัดแยงหรือเลื่อมล้ำกันทั้งนี้เพื่อใหงานดำเนินไป
อยางราบรื่น ทำใหไดมาซึ่งงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใหบริการ หมายถึง การใหความ
ชวยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่ อประโยชนของผูอื่นเปน การอำนวยความสะดวกในการปฏิบั ติ งานของ
บุคลากรในกลุมงาน/กลุมที่เกี่ยวของ/ผูรับบริการทั่วไปโดยเนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ประสานงานกับกลุมอื่นในสำนักงาน และงานภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม
5.2 ช ว ยอำนวยความสะดวกงานระบบการเชื ่ อมต อ เทคโนโลยีภ ายในสำนั ก งาน ทำใหร ะบบมี
ประสิทธิภาพ
5.3 ประสานการดำเนิ น งานประชาสัมพัน ธ เผยแพรขอมูล ขาวสารและผลงานของกลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
ทราบ
5.4 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ
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งานจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. งานจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อการใหบริการและอำนวยการสะดวกใหแกผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ
2.2 เพื ่ อ ให ก ารประสานงานการดำเนิ น ภารกิ จ ของกลุ  ม ส ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตาม
เปาหมายวัตถุประสงค
2.3 เพื่อใหการจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กำหนด
3. ขอบเขตของงาน
การจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
การศึกษา วิเคราะหงาน รวบรวมขอมูล รวมกิจกรรมการใหขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลตามหัวขอเรื่องที่กำหนด
4. คำจำกัดความ
งานประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การ
ที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมารวมปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อใหการ
การดำเนินงานของกลุมนโยบายและและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุ
ตามเปาหมายวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.2 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5.3 เสนอผู  บ ั งคั บ บั ญ ชา พิ จ ารณาและแจงตอเจาหนา ที่ภ ายในกลุมส งเสริม การศึก ษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.4 จัดประชุมและจัดทำรายละเอียดขอมูลแจงในที่ประชุมกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5.5 สรุปและจัดทำรายงานผลการประชุม แจงผูเกี่ยวของทราบ

8

งานจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. งานจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูซึ่งกันและกันตลอดจนไดรับขาวสาร องคความรูจากภายนอก มาพัฒนางานตาม
ภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ศึกษา วิเคราะหการจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
3.2 รวบรวมจัดเก็บองคความรู รวมทั้งการสื่อสารและเผยแพรองคความรู
4. คำจำกัดความ
การจัดการความรู หมายถึงการรวบรวม กลั่นกรอง องคความรูงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพื่ อ
แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูมาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 การศึกษา วิเคราะหความรูที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูที่จำเปนในการปฏิบัติงาน
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู
5.4 สรุปและรายงานผล
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งานจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. งานจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจนและสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.3 การนำแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูการปฏิบัติ
4. คำจำกัดความ
แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง แผนดำเนินงานตามนโยบายและที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการ
สื ่ อสาร เทคโนโลยี โ ทรคมนาคม และนโยบายดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่อสารของสำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึ กษา วิ เ คราะหน โยบายและแผนแมบ ทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติและ
นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.2 ศึกษา วิเคราะห ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
5.3 จัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
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งานจัดทำขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1. งานจัดทำขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. วัตถุประสงค
เพื ่ อให ส ำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ การศึ กษามีข อมูล สารสนเทศเพื่ อการบริห าร ครอบคลุมภารกิจ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและความตองการของผูรับบริการ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 รูปแบบการนำเสนอขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
4. คำจำกัดความ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ขอมูลที่ไดผานกระบวนการประมวลผลแลวถูกนำไปใช
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ชวยใหผูบริหารสามารถเรียกคนขอมูลไดรวดเร็ว โดยมีรูปแบบ
และชองทางที่สะดวกตอการเขาถึงของผูรับบริการ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบขอมูลพื้นฐานของสวนกลางและวางแผนการจัดเก็บขอมูลใหเปนไป
ตามเวลาและเงื่อนไข
5.2 จัดทำและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความตองการผูรับบริการ
5.3 ออกแบบวิธีการนำเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส
5.4 ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวของ
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
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งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1. งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. วัตถุประสงค
เพื ่ อให ส ำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ การศึ ก ษามีท รั พยากร นวั ตกรรมและระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
สอดคลองกับความตองการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและผูรับบริการ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 ความตองการทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4. คำจำกัดความ
พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวความคิด
การปฏิบัติหรือสิ่งที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใช
ไดผลดียิ่งขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการเผยแพร
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 วิเคราะหความตองการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
5.2 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการ
5.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชและบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการ
บริหาร
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พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. งานพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามี ระบบเครื อขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที ่ มี
ประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของงาน
3.1 การพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 การประสานและติดตามระบบเครือขายฯ
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยงตอระบบเครือขายฯ
4. คำจำกัดความ
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การดำเนินงานรวมกันเกี่ยวกับการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีการพัฒนารูปแบบ การจัดทำคูมือการใชงานจัดระบบการทำงาน
อยางตอเนื่อง และการจัดใหมีระบบบริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลและรายงานการดำเนินงานในการ
บริหารจัดการศึกษา
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ศึกษาสภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.2 พัฒนารูปแบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.3 ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทำคูมือการใชงาน
5.4 จัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการทำงานอยางตอเนื่องตลอดจนมี
ระบบปองกันความเสี่ยงตอระบบเครือขายฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน

