
 
 



 
 
 

ค ำน ำ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีระบบการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาและยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับสถานศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึน้มา 

คูม่ือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาและรายละเอียดของภาระงานหลักท่ีส าคัญของ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ มีความมุ่งหวังในความร่วมมือกันของ
บุคลากรทุกคนในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือให้งาน
ในความรับผิดชอบเป็นงาน และมีผลงานที่มีคุณภาพ (Quality Product) เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูง 
(High Productivity Organization : HPO) ต่อไป 

ขอขอบคุณบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                  
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งและด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี                          
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจต่อไป 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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บทน ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 



 
 

2 

ส่วนที่ 1 

บทน ำ 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งกลุ่มราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2560 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ไว้ดังนี้  
 ๑. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
  ๑.๑ งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 ๑.๒ งานส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 
 ๑.๓ งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 ๑.๔ งานส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๕ งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๖ งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 ๑.๗ งานติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

 2. งำนระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
  2.๑ จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน 
  2.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
  2.๓ งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 2.๔ งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
 2.๕ งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
 ๒.๖ งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  
 2.7 งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
 2.8 งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 

 3. งำนพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 3.๑ การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 3.๒ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 3.๓ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 3.๔ การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
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 3.๕ การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ  
 3.6 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 3.7 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ ใช้ โปรแกรมประยุกต์  (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
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ส่วนที่ 2 

ขั้นตอนและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่เขต 3 

 

ชื่อ  นำงสำวกนกพร  อัครพิเชษฐ์ 

ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  วิทยฐำนะ    ช ำนำญกำร 

งำนในหน้ำที่รับผดิชอบ 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) 
2. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
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บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรร/วิธีปฏิบัติ มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 
๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) ๑. การจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV) 

๒. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
๓. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนาสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
๔. ส่งเสริมการจัดศูนย์สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
5. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าเพ่ือสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
7. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ 
ผ่านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 
8. ติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2 งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑. จัดท าแผ่นแม่บทด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงาน 
๒. งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
๓. งานติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนา
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
๔. งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร์ 
๕. งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษา
คุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้บริการ 
๖ งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทคมนาคม 
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ที่ กิจกรร/วิธีปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ๗ งานให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทคมนาคม 

3 งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา ๑. ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศการจัดการศึกษา 
๓. จัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
การจัดการศึกษา 
๔. ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
๕. พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์
ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศ 
๖. พัฒนา ปรับปรุยงและประยุกต์ใช้ ICT 
เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๗. การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้
โปรแกรมประยุกต์ (Application Software)
เขา้กับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อ
น าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการให้บริการ 
๘. การอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
แก่บุคลกร และสถานศึกษาในสังกัด 
9. การติดตามประเมินผลระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่เขต 3 

 

ชื่อ  นางสาวยุวะดี  สุปะมา 

ต าแหน่ง ลูกจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 3  วิทยฐานะ    - 

งานในหน้าที่รับผดิชอบ 

1. งานธุรการ รับ – สงหนังสือราชการดวยระบบ AMSS 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. เสนอหนังสือ การประสานงานขอราชการใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
4. งานศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุม 
5. งานประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธของกลุม 
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บทบาทหน้าที่หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
ที ่ กิจกรร/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ งานธุรการ รับ – สงหนังสือราชการดวยระบบ AMSS รับหนังสือจากกลุมอํานวยการ/ในระบบและ

ไดนําหนังสือราชการมอบใหแกผูรับผิดชอบ
ภายใน ๑ วันทําการและไดสงหนังสือใน
ระบบ AMSS ใหโรงเรียนไดทันในเวลาที่
กําหนด 

2 ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไดมีการจัดเตรียมสถานที่ประชุม/จองหอง
ประชุมเตรียมเอกสารการประชุม,บันทึก
ประชุมเตรียมเอกสารการประชุม,บันทึกการ
ประชุมพรอมทั้งรายงานการประชุม 

3 เสนอหนังสือ การประสานงานขอราชการใหผูที่เก่ียวของทราบ ไดมีการประสานงานกับทุกกลุมงานในสํานัก
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดวย
กัลยาณมิตรที่ดีและมีการเสนอหนังสือตาม 
ขั้นตอนการทํางาน โดยหนังสือทุกเรื่องจะ
เสนอผานผูอํานวยการกลุม ผานรองผู
อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ดูแลรับผิดชอบ และนําเสนอตอทานผูอํานวย 
การสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

4 งานศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับงานสารบรรณของกลุม ไดมีการวางแผนและจัดระบบการบริหารงาน
ในแตละครั้งใหถูกตอง 

5 งานประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธของกลุม กลมุส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดรับขาวสารอยู
ตลอดเวลา 
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