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นายอุทัย โทจำปา 
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่ 

ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
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บทนำ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ 2560

ลงว ัน ท่ี  22 พฤศจ ิกายน พ.ศ.  2560 ประกาศในราชก ิจจาน ุ เบกษา เล ม  134 ตอนพ ิ เศษ  295 ง  
วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ไดกำหนดอำนาจหนาที่กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ไวดังตอไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห ดำเนินการ และสงเสริมการจัดการศกึษาทางไกล 
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิาร 

และการจัดการศึกษา 
3. ดำเนนิงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
4. ดำเนนิการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร 
5. สงเสรมิ สนบัสนนุ และดำเนินงานบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ปฏิบัตงิานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบตัิงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  

หรือทีไ่ดรับมอบหมาย 
 
ดังนั ้น ในการปฏิบัติงานตามหนาที ่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจำเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมายมีขั ้นตอน
กระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยชนสุขแกประชาชน  
โดยคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบดวย กระบวนงาน วัตถุประสงค ขอบเขตของงาน คำจำกัดความ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบฟอรมที่ใช เอกสาร/หลักฐานอางอิงประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนเอกสารที่มี
ประโยชนอยางยิ่งสำหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่อสาร และบุคลากรอื ่น ๆ เพื ่อเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ  
อำนาจหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิด 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานท่ี สงเสริม 

การจัดการศึกษาทางไกล พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการจัดการศึกษา ปฏิบัติงาน
ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร และดำเนินงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
แหงรัฐ โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อยางเปนระบบ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
2. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัดการศึกษา

ใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

ขอบขาย/ภารกิจ 
1. งานบริหารท่ัวไป 

1.1 งานสารบรรณ 
1.2 งานประสานงานและใหบริการ 
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.1 งานจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 งานจัดทำขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2.4 งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2.5 งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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งานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 
นายอุทัย โทจำปา 

นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาท่ี 
ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

1. งานบริหารท่ัวไป 
1.1 งานสารบรรณ 
1.2 งานประสานงานและใหบริการ 
1.3 งานจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.4 งานจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.1 งานจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.2 งานจัดทำขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2.3 งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2.4 งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2.5 งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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สวนที่ 2 
คูมือขั้นตอนการดำเนินงาน 

 
งานสารบรรณ 

1. งานสารบรรณ 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหการปฏิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกตอง 
2.2 เพ่ือใหการรับสงหนังสือราชการเปนไปอยางมีระบบ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 การจัดทำเอกสาร 

  3.2 การสงหนังสือราชการ 
3.3 การรับหนังสือราชการ 
3.4 การเก็บ รักษาและการยืม 
3.5 การทำลาย 

4. คำจำกัดความ 
งานสารบรรณ คือ งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การจัดทำ การรับ การสง การเก็บ

รักษาการยืม และการทำลายเอกสาร 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 นำระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานรับ–สง หนังสือ
ราชการ 

5.2 รับ–สง หนังสือราชการตามระบบท่ีกำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ-สงหนังสือดวย
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจงให
เจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของทราบ 

     1) ร ับงานจากกลุ มอำนวยการและลงทะเบียนร ับ/ลงทะเบียนร ับทางระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส 

     2) เสนอผูอำนวยการกลุม มอบหมายใหผูรับผิดชอบปฏิบัติ 
     3) เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบจัดทำหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
     4) เสนอผูอำนวยการกลุม ตรวจสอบความถูกตอง 
     5) ผูมีอำนาจพิจารณาลงนาม 
5.3 ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทางเว็บไซต ในกลุ มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และควบคุมการสงหนังสือราชการของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

5.4 ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเหมาะสม และสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และขอมูลสารสนเทศของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

5.5 สรุปและประเมินผลการใชระบบการรบั – สง หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุงแกไข 
อยางตอเนื่อง 
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งานประสานงานและใหบริการ 
1. งานประสานงานและใหบริการ 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหงานสำเร็จตามเปาหมายและผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
2.2 เพื ่อใหงานที ่ดำเนินการมีมาตรฐาน เกิดความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน 
2.3 เพ่ือใหเกิดความเขาใจตอผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของ 

3. ขอบเขตของงาน 
3.1 ประสานงานท่ีสัมพันธสอดคลองกันมารวมกัน 
3.2 อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
3.3 สรางความรูความเขาใจใหบุคลากรและผูเก่ียวของ 
3.4 เผยแพรและประชาสัมพันธ 

4. คำจำกัดความ 
การประสานงาน หมายถึง การจัดใหบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทำงานสัมพันธสอดคลอง

กัน โดยจะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนหลัก ตองมีการจัดระเบียบ วิธีการทำงาน อีกทั้งความรวมมือในการปฏิบัติงานเปน
เอกภาพเพื่อใหเกิดความคิด ความเขาใจตรงกัน ในการรวมมือปฏิบัติงานใหสอดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมท่ี
ตองกระทำใหบรรลุวัตถุประสงค โดยไมทำใหเกิดความสับสน ขัดแยงหรือเลื่อมล้ำกันท้ังนี้เพ่ือใหงานดำเนินไป
อยางราบรื่น ทำใหไดมาซึ่งงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใหบริการ หมายถึง การใหความ
ชวยเหลือ หรือการดำเนินการเพื่อประโยชนของผูอื ่นเปนการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในกลุมงาน/กลุมท่ีเก่ียวของ/ผูรับบริการท่ัวไปโดยเนนความพึงพอใจของผูรับบริการ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ประสานงานกับกลุมอื่นในสำนักงาน และงานภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานของกลุม 

5.2 ชวยอำนวยความสะดวกงานระบบการเชื ่อมตอเทคโนโลยีภายในสำนักงาน ทำใหระบบมี
ประสิทธิภาพ 

5.3 ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของกลุ มสงเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไป
ทราบ 

5.4 สรปุและรายงานผลการดำเนินงานในการประสานงานและการใหบริการ 
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งานจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. งานจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือการใหบริการและอำนวยการสะดวกใหแกผูรับบริการและผูมีสวนเก่ียวของ 
2.2 เพื ่อใหการประสานงานการดำเนินภารกิจของกลุ มสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุตาม
เปาหมายวัตถุประสงค 

2.3 เพื่อใหการจัดการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ี
กำหนด 
3. ขอบเขตของงาน 

การจัดการประชุมภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
การศึกษา วิเคราะหงาน รวบรวมขอมูล รวมกิจกรรมการใหขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูลตามหัวขอเรื่องท่ีกำหนด 
4. คำจำกัดความ 

งานประชมุภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การ
ที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมารวมปรึกษาหารือ ชี้แจง อธิบาย เสนอแนะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเพื่อใหการ
การดำเนินงานของกลุมนโยบายและและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนไปดวยความสะดวก เรียบรอย บรรลุ
ตามเปาหมายวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนดไว 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษา วิเคราะหขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน และขอมูลดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
5.2 จัดรวบรวมขอมูลขาวสารทางดานนโยบายและแผน ขอมูลดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
5.3 เสนอผู บังคับบัญชา พิจารณาและแจงตอเจาหนาที ่ภายในกลุ มสงเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.4 จัดประชุมและจัดทำรายละเอียดขอมูลแจงในท่ีประชุมกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
5.5 สรุปและจัดทำรายงานผลการประชุม แจงผูเก่ียวของทราบ 
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งานจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
1. งานจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหบุคลากรภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดมี
โอกาสแลกเปลี่ยนองคความรูซ่ึงกันและกันตลอดจนไดรับขาวสาร องคความรูจากภายนอก มาพัฒนางานตาม
ภารกิจท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ศึกษา วิเคราะหการจัดการความรูภายในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

3.2 รวบรวมจัดเก็บองคความรู รวมท้ังการสื่อสารและเผยแพรองคความรู 
4. คำจำกัดความ 

การจัดการความรู หมายถึงการรวบรวม กลั่นกรอง องคความรูงานตามภารกิจที่รับผิดชอบเพ่ือ
แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรูมาพัฒนางานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยางตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 การศึกษา วิเคราะหความรูท่ีเก่ียวกับงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
5.2 การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองคความรูท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 
5.3 แลกเปลี่ยนและเผยแพรความรู 
5.4 สรปุและรายงานผล 
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งานจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. งานจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหมีแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีชัดเจนและสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การจัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3.3 การนำแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูการปฏิบัติ 

4. คำจำกัดความ 
แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง แผนดำเนินงานตามนโยบายและท่ี

เกี่ยวของกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศ ซึ่งไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการ
สื ่อสาร เทคโนโลยีโทรคมนาคม และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษา วิเคราะหนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารแหงชาติและ
นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สพฐ. รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5.2 ศึกษา วิเคราะห ความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  

5.3 จัดทำแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.4 ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.5 ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและสรุปรายงานผลการดำเนินงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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งานจัดทำขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
1. งานจัดทำขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  
2. วัตถุประสงค 

เพื ่อใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีขอมูลสารสนเทศเพื ่อการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและความตองการของผูรับบริการ 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 การใหบริการขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
  

3.2 รูปแบบการนำเสนอขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
4. คำจำกัดความ 

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร หมายถึง ขอมูลที่ไดผานกระบวนการประมวลผลแลวถูกนำไปใช
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ชวยใหผูบริหารสามารถเรียกคนขอมูลไดรวดเร็ว โดยมีรูปแบบ
และชองทางท่ีสะดวกตอการเขาถึงของผูรับบริการ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบขอมูลพื้นฐานของสวนกลางและวางแผนการจัดเก็บขอมูลใหเปนไป
ตามเวลาและเง่ือนไข 

5.2 จัดทำและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารใหครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความตองการผูรับบริการ 

5.3 ออกแบบวิธีการนำเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส 
5.4 ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารท่ีเก่ียวของ 
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปเพื่อนำไปใชในการปรับปรุงพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  
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งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
1. งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
2. วัตถุประสงค 

เพื ่อใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
สอดคลองกับความตองการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและผูรับบริการ 
3. ขอบเขตของงาน 

3.1 ความตองการทรัพยากร นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

4. คำจำกัดความ 
พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแนวความคิด

การปฏิบัติหรือสิ่งที่ยังไมเคยมีใชมากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูแลวใหทันสมัยและใช
ไดผลดียิ ่งข้ึน รวมทั้งเทคโนโลยีตางๆ ที่เกี ่ยวของกับการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล และการเผยแพร
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 วิเคราะหความตองการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
5.2 กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3 พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับความตองการ 
5.4 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชและบำรุงรักษาอยางตอเนื่อง 
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 
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พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. งานพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2. วัตถุประสงค 

เพื่อใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบเครือขาย 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. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาสภาพการดำเนินงานดานการจัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.2 พัฒนารูปแบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.3 ปรับปรุง ติดตั้งระบบและจัดทำคูมือการใชงาน 
5.4 จัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีการทำงานอยางตอเนื่องตลอดจนมี

ระบบปองกันความเสี่ยงตอระบบเครือขายฯ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
5.5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


