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คู่มือปฏบิัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชัยภูม ิเขต 2 
 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งกลุ่มราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พ.ศ.2560 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2560 ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ไว้ดังนี้ 

1. งานส่งเสรมิการจัดการศึกษาทางไกล 
1.1 งานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
1.2 งานส่งเสริมการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (DLIT) 
1.3 งานส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 
1.4 งานส่งเสริมการจัดการศูนย์ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.5 งานพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.6 งานพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
1.7 งานติดตามประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

2. งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2.1 จัดท าแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงาน 
2.2 งานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและด าเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
2.3 งานติดต้ัง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
2.4 งานศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ 
2.5 งานด าเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการโต้ตอบ ข้อมูล

ข่าวสารผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ 
2.6 งานพัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
2.7 งานให้ค าปรึกษา แนะน าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
2.8 งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม 
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 3. งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
  3.1 การประสานงานและสร้างเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
  3.2 การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา 
  3.3 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
  3.4 การติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
  3.5 การพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
สารสนเทศ 
  3.6 การพัฒนา ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  3.7 การพัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้า
กับกระบวนการท างานของหน่วยงานเพื่อน าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานลากรให้บริการ 
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ค าสั่งมอบหมายงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

 
   การบริหารงานภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม กับภารกิจ                 
ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ มาตรา ๔๕ (๕) และ
๖๗)  และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐                
ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงออกค าส่ังมอบหมายงาน
ในหน้าท่ีราชการ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสาร ดังนี้ 
 

1. นางศุภลักษณ์ ไปนาน ต าแหน่งนักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพิเศษ ปฏบิัติหน้าที่ผู้อ านวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

    1.1 ก ากับ ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2                   
และมติคณะรัฐมนตรี โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ 

1.2  ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
1.3  ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด

การศึกษา 
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

    1.5 ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานควบคุมและ
การติดต้ังระบบ Video Conference  
   1.6 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วิจัย ให้ค าปรึกษา ก าหนดขั้นตอนและตัดสินใจเกี่ยวกับ
ทรัพยากรท่ีจะน ามาใช้เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนงานโครงการส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนเสนอแนะ และประเมินผลแผนงานโครงการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.7 ประสานงานกับกลุ่มอื่นในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาให้ได้รับความสะดวก             
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
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1.8  งานจัดสรรคอมพิวเตอร์ ส่ืออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
1.9  งานอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.10 งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2                       

ต่อสาธารณชน 
1.11 งานเลขานุการ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 
1.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ี

ได้รับมอบหมาย 
1.13 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน นายทวีศักดิ์ จันนะชัย กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ

หน้าท่ีได้ 
1.14 ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
  2. นายสานิต  ต่ออ านาจ ต าแหน่ง พนักงานราชการ 

2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มฯ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ล าดับท่ี 1 

2.2 การจัดท าและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ให้ครอบคลุม
ภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

2.3 การบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมระบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data 
Management Center :DMC) 

 2.3.1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 
 2.3.2 ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 
 2.3.3 ข้อมูลส้ินปีการศึกษา 30 มีนาคม 
2.4 โปรแกรม SMC(Smart Card) 
2.5 ด าเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLIT DLTV สพป.ชัยภูมิ 

เขต 2 
2.6 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
2.7 ด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ข้อมูล BIG 

DATA 
2.8 ส่งเสริม สนับสนุนงานระบบข้อมูลสสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
2.9  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน

ส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
        2.10  บริการ ติดต้ังโปรแกรม  บ ารุงรักษา  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2.11 ออกแบบตกแต่งภาพกราฟฟิก  จัดท าส่ือวิดีทัศน์ 
2.12 จัดประชุม Conference ระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด 
2.13 บันทึกภาพกิจกรรม 
2.14 งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และพัฒนาระบบ Smart CPM2 My Office และ

โปรแกรมอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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2.15  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2.16 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน นายสุรศักดิ์ หมู่พราหม กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ 
  3. นายสุรศักด์ิ หมู่พราหม ต าแหน่งพนักงานราชการ 

3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มฯ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ล าดับท่ี 2 

3.2 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3.3 พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ เฟซบุ๊คส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา 
3.4 โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้านส่ิงก่อสร้าง (B-OBEC) 
3.5 โปรแกรมระบบ EMIS 

3.5.1 ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 
3.5.2 ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-obec) 
3.5.3 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
3.5.4 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีโรงเรียน 
3.5.5 ข้อมูลบุคลากร 

  3.6 รายงานข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

3.8 ด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ข้อมูล BIG 
DATA 

3.9 ระบบงานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
3.10 จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบ PSC (P-School 

Checking Program) 
3.11  พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

        3.12  บริการ ติดต้ังโปรแกรม  บ ารุงรักษา  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.13 ออกแบบตกแต่งภาพกราฟฟิก  จัดท าส่ือวิดีทัศน์ 
3.14 จัดประชุม Conference ระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กับ สพฐ. และรายการ พุธเช้า 

ข่าว สพฐ. 
3.15 บันทึกภาพกิจกรรม 
3.16 งานควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และพัฒนาระบบ Smart CPM2 My Office และ

โปรแกรมอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
3.17  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ี

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   3.18 ปฏิบัติหน้าท่ีแทน นายสานิต ต่ออ านาจ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ 

 



๑๔ 

 

  4. นายทวีศักด์ิ  จันนะชัย ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 4.1 ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มฯ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ล าดับท่ี 3 

4.2  ด าเนินการจัดท าข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกเขตพื้นท่ีการศึกษา 
4.3  ด าเนินการจัดท าทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

  4.4  ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน ในช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือ             
ส่ิงตีพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เว็บไซต์ สพฐ. เว็บไซต์และ เพจ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และส่ือออนไลน์ ต่างๆ 

4.5  ผลิตข้อมูลข่าวสาร จุลสาร obec line และรายงานทางหนังสือตามความเหมาะสม 
 4.6  บันทึกภาพการประชุม อบรม สัมมนา การจัดงานต่างๆ ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 4.7  บริการ ติดต้ังโปรแกรม  บ ารุงรักษา  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
  4.8 ออกแบบตกแต่งภาพกราฟฟิก  จัดท าส่ือวิดีทัศน์ 

4.9 ด าเนินงานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ข้อมูล BIG DATA 
4.10 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4.11   งานสร้างเครือข่าย 
4.12   งานธุรการกลุ่ม 
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