คูมือการปฏิบัติงาน
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายศรัณยู ยุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อใหการดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เปนไปดวยความเหมาะสม กับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฏกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ 3 และขอ 4 ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ขอ 6 ใหแบง
สวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่ม คือ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงกําหนดอํานาจหนาที่ กลุม สงเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจัดทําคูมือการปฏิบตั ิงานขึน้ เพื่อมอบหมายความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานและการใหบริการทัง้ ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

นายศรัณยู ยุบล
นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ

บทนํา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อใหการดําเนินการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เปนไปดวยความเหมาะสม กับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฏกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ขอ 3 และขอ 4 ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ขอ 6 ใหแบง
สวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่ม คือ กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จึงกําหนดอํานาจหนาที่และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบงาน กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ให
นายศรัณยู ยุบล ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชาํ นาญการ ตําแหนงเลขที่ อ 43 ปฏิบัติ
หนาทีด่ ังนี้
ขอบขาย/ภารกิจ
สงเสริมสนับสนุน กํากับการดําเนินงานภายในกลุมงาน ดังตอไปนี้

1. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
2. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนคูมือการปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร
1. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
2. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีทางไกล(Distance Learning) ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการจัดการศึกษาที่ใชเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกหองเรียน แกปญหาการ
ขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรูในทุกสาระไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได
เขาถึง สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือขายในการแลกเปลีย่ นเรียนรูและทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาการนําเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมายกระดับคุณภาพ เปน 2 รูปแบบ ไดแกการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม(Distance Learning Television:DLTV)และการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning Information Technology:DLIT) มาดําเนินงานโดยเรงดวนเพื่อแกปญ
 หาคุณภาพการศึกษา โดย
มีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอยางครบถวน ทัง้ กระบวนการออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนทีเ่ นน กระบวนการสรางความรู จากการลงมือปฏิบัติ เนือ้ หา ตลอดจนสือ่ และอุปกรณที่จําเปนในการ
จัดการเรียนการสอนอันจะเปนการลดความเหลือ่ มล้ําทางการศึกษาลดชองวางและเพิ่มโอกาสในการเขาถึง
ขอบเขตงาน
1.การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม(Distance Learning Television:DLTV) และ
2.การจัดการศีกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ(Distance Learning Information
Technology:DLIT)
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
2.กําหนด แผนการปฏิบตั ิงานการจัดการศึกษาทางไกล
3.ขับเคลื่อน สนับสนุน การจัดการศึกษาทางไกล
4. ติดตาม ดูแล การใชงาน ซอมบํารุง ใหความรูครูบุคลากรดานการใชงาน/จัดสรรงบประมาณ
5.ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
Flow Chart การปฏิบัติงาน

ศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการจัดการศึกษา
กําหนดแผนการปฏิบัตงิ านการจัดการศึกษาทางไกล
ขับเคลื่อน สนับสนุน การศึกษาทางไกล
ติดตาม ดูแล การใชงานและบํารุง/จัดสรรงบประมาณ
ติดตาม ประเมินผลแลรายงาน
2.งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารคือการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการระบบคอมพิวเตอรและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในสํานักงาน เขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โรงเรียนในสังกัดใหทันสมัย พรอมใชงานใหไดผลดียิ่งขึน้ การจัดเก็บขอมูล
การประมวลผล การเผยแพรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําเว็บไซต
www.Sukhothai2.go.th ระบบ Smart Obec มีขอบขายงานดังนี้
1) ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต ระบบสือ่ สาร ของสถานศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
2) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร
3) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยของขอมูลและการโตตอบขอมูลขาวสาร
ผานอิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ

4) พัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
5) ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
6) การติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใช การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ตอเนื่อง
2.ปรับปรุงพัฒนารูปแบบเครือขาย ติดตั้งระบบเครือขาย Internet
3.จัดการระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร Network ใหมีการทํางานอยางตอเนือ่ ง
ตลอดจนมีมาตรการการใชงาน การจัดทําสารสนเทศ มีระบบปองกันความเสี่ยงตอระบบเครือขายที่อาจเกิดขึน้ ได
4.ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ
Flow Chart การปฏิบัติงาน

สงเสริมสนับสนุนการใชระบบคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต
ปรับปรุง พัฒนารูปแบบเครือขายอินเทอรเน็ต ติดตั้งระบบคอมฯ
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Network
ติดตามดูแล การใชและบํารุงรักษา
ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
3.งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ดําเนินการดังนี้
1) การศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2) การพัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบขอมูล
สารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.
3) พัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software) เขากับกระบวนการ
ทํางานของหนวยงานเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ

4) พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2เพือ่
เผยแพรประชาสัมพันธและฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา
5) ติดตาม ประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6) งานจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล ดวยระบบ Data Management Center : DMC ขอมูลนักเรียน
10 มิถุนายน ขอมูล 10 พฤศจิกายน ขอมูลนักเรียนสิ้นปการศึกษา โปรแกรมขอมูลครุภัณฑ (M-obec) และขอมูล
สิ่งกอสราง(B-obec) จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพือ่ การบริหารใหครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและสนองตอบความตองการผูร ับบริการ
7) งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)
8) วิเคราะหความตองการทรัพยากร/นวัตกรรมและระบบขอมูลสารสนเทศ
9) พัฒนานวัตกรรมและระบบสารสนเทศใหสอดคลองกับความตองการ
10) ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารที่เกี่ยวของ
Flow Chart การปฏิบัติงาน

วิเคราะหความตองการทรัพยากรฯ /ขอมูลสารสนเทศ
พัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ
กําหนดแนวปฏิบัติ
ประมวลผลขอมูล สังเคราะหขอมูล
เผยแพร ประชาสัมพันธ สงตอผูใชงาน
ติดตาม ประเมินผลแลรายงาน

