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ปฏิบัติหน้าที ่
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 



งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
2. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
3. กลุม่งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 1 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา (DLIT)  
3 ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
4 ส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
5 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
6 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ
เครอืข่ายคอมพิวเตอร์  
7 ติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
จัดการศึกษา 

1 ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและ  
การจัดการศึกษา  
3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา  
4 ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร
และ  
การจัดการศึกษา  
5 พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สานักงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลสารสนเทศ  
6 พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการ
ทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
7 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 
(Application Software) เข้ากับกระบวนการทางานของ
หน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการให้บริการ  
8 การฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากร
และสถานศึกษาในสังกัด  
9 การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารและการจัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

 

๑ จัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของหน่วยงาน  
๒ งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการ
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
3. งานติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  
๔ งานศกึษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์  
5. งานดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความ
ปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ  
6. งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
7. งานให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  
8. งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  -จัดสรรงบประมาณในการจัดหาระบบจัดการเรียนการสอน

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  

-อบรม พฒันาบคุลากรสถานศกึษาในการติดตัง้ บารุง

รักษาอปุกรณ์ DLTV  
2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา (DLIT)  
จัดให้มีการอบรมครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนการสอน 

3 ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

-จัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และให้ความรู้แก่
สถานศึกษาในการเข้าใช้งานศูนย์สื่อฯ  
-จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนรู้  
-จัดทา VTR เพ่ือนาเสนอผลการดาเนินงาน  

4 ส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

จัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และให้ความรู้แก่
สถานศกึษาในการเข้าใช้งานศูนย์สื่อฯ  

5 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

จัดให้มีการอบรมครูผู้สอนในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนการสอน  

6 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการเรียนรู้ 
และให้คาปรึกษาในการเข้าใช้งานระบบการจัดการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

7 ติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 

-แต่งตั้งคณะทางานเพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  
-ติดตาม ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล  

 

 

 

 



กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  

 
ประสานกลุ่มงาน สถานศึกษา สพฐ. จังหวัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ  

2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลทางการศึกษาเพ่ือจัดทาเป็น
สารสนเทศ 

3 จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา  

จัดทาสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีความถูกต้อง แม่นยา เป็นปัจจุบัน  

4 ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารและ  
การจัดการศึกษา  

ดาเนินการติดตามการนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาไป
ใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งของหน่วยงาน 
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการประเมินแบบ
ออนไลน์  

5 พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สานักงาน 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ  
 

-จัดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพ่ือรองรับการเว็บไซต์หน่วยงาน  
-จัดทาเว็บไซต์หน่วยงาน กลุ่มงานและสถานศึกษาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ โดยสอดคล้องกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
-จัดให้มีการอบรมบุคลากรของหน่วยงาน สถานศึกษาให้มี
ความรู้เรื่องการบริหารจัดการเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน  

6 พัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับ
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สารสนเทศของสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถานศึกษา และ สพฐ. โดยมี
ระบบรักษาความปลอดภัยของการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ 
โดยผู้ใช้จะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน  

7 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรม
ประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทางานของหน่วยงานเพ่ือนาไปใช้ใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการ
ให้บริการ  

มีระบบ e-Service ในการให้บริการในการรับส่งหนังสือ
ระหว่างหน่วยงาน-สถานศึกษา-สพฐ. รวมทั้ง  
ระบบการบริหารจัดการหน่วยงานรองรับการดาเนินการทั้ง 4 
ด้าน คือ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านวิชาการ  
 

 



 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
8 การฝึกอบรมให้ความรู ้ด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่

บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด  
 

มีการดาเนินการจัดอบรมความรู้ในการจัดทาข้อมูลทาง
การศึกษาแก่ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาโดยจัดอบรม
ปีงบประมาณละ 3 ครั้ง คือ 10 มิ.ย. , 10 พ.ย. และ สิ้นปี
การศึกษา (31 มี.ค.)  
 

 

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 จัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ของหน่วยงาน  
 

ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของหน่วยงาน โดยเป็นแผนระยะ 5 ปี เพ่ือ
รองรับการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย  

2 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนิน
การเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานและสถานศึกษา  

3 งานติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
 

ติดต้ัง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4 งานศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์  
 

ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งานของ
บุคลากรหน่วยงานและสถานศึกษาและให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการทางาน  

5 งานดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความ
ปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ  

มีการจัดทาระบบยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งระบบ e-Service 
โดยให้เป็นไปตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ  

6 งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  

งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของ
หนว่ยงานและสถานศึกษาให้มีความรู้และสามารถใช้งาน
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 



ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7 งานให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม  
 

ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ให้กบับุคลากรหน่วยงาน สถานศึกษาในกรณีที่ไม่สามารถใช้
งานได้ ให้สามารถใช้งานได้ผ่านทางโทรศัพท์ และออนไลน  
 

8 งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม  
 

แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการติดตามประเมินผลระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม เพ่ือนามาศึกษา วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการทางานต่อไป  

10 การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย
ระบบ VDO Conference  
 

-ติดต้ัง ทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
-ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียง  
- เชื่อมต่อสัญญาณ ทดสอบการรับส่งสัญญาณภาพและเสียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


