
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ผูอํานวยการกลุมงาน 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 
 
ช่ือ นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ 
ตําแหนง นักประชาสัมพันธ วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
 
หนาท่ีรับผิดชอบงาน 

๑. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
๒. งานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
๓. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

๑. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) - จัดสรรงบประมาณในการจัดหา 

  ระบบจัดการเรียนการสอนดวย 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  การศึกษาทางไกล 
  - อบรม พัฒนาบุคลากรสถานศึกษา 
  การติดตั้ง บํารงุรักษาอุปกรณ DLTV 
๒ สงเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดใหมีการอบรมครูผูสอนในการ 

 (DLIT) พัฒนาสื่อการเรียนรู รวมท้ังจัดใหมี 
  การประกวดสื่อการเรียนการสอน 
๓ สงเสริมการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ - จัดตั้งศูนยสื่อการเรียนรู 

 เทคโนโลยีทางการศึกษา ออนไลนและใหความรูแกสถานศึกษา 
  ในการเขาใชงานศูนยสื่อฯ 
  - จัดใหมีการประกวดสื่อการเรยีนรู 
  - จัดทํา VTR เพื่อนําเสนอผลการ 
  ดําเนินงาน 
๔ สงเสริมการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดตั้งศูนยสื่อการเรียนรูดวยระบบ 

  ออนไลนและใหความรูแกสถานศึกษา 
  ในการเขาใชงานศูนยสื่อฯ 
๕ พัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ จัดใหมีการอบรมครูผูสอนในการ 

 ศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู รวมท้ังจัดใหมี 
  การประกวดสื่อการเรียนการสอน 
๖ ติดตามประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางกาศึกษา - แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือนิเทศ ติดตาม 

  และประเมินผลการจัดการเรียนการ 
  สอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
  - ติดตาม ตรวจสอบระบบและ 
  อุปกรณการจัดการเรียนการสอนดวย 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  การศึกษาทางไกล 



๒. งานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ศึกษา วิเคราะห วจิัย และพัฒนาขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ศึกษา วิเคราะห ขอมูลทางวิจัย 

 และการจัดการศึกษา การศึกษาเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศ 
๒ ติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและ ดําเนินการติดตามการนําขอมูล 

 การจัดการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษาไปใชในการ 
  บริหารและการจัดการศึกษาทั้งของ 
  หนวยงาน สถานศึกษาและหนวยงาน 
  ที่เกี่ยวของโดยวิธีการประเมินแบบ 
  ออนไลน 
๓ การฝกอบรมใหความรู ดานขอมูลสารสนเทศ แกบุคลากรและ มีการดําเนินการจัดอบรมความรูใน 

 สถานศึกษาในสังกัด การจัดทําขอมูลทางการศึกษาแก 
  ผูรับผิดชอบของสถานศึกษาโดยจัด 
  อบรมปงบประมาณละ ๓ ครั้ง คือ ๑๐ มิ.ย. , 
  ๑๐ พ.ย. และ สิ้นปการศึกษา (๓๑ มี.ค.) 
 

๓. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ จัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนนิการจัดทาํแผนแมบทดาน 

 หนวยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ของหนวยงาน โดยเปนแผนระยะ ๕ ป 
  เพือ่รองรับการดําเนินงานและการ 
  เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
๒ งานศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดาํเนินการเก่ียวกับ ศึกษา วิเคราะหออกแบบและ 

 ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร วางแผนเก่ียวกับการพัฒนาระบบ 
 โทรคมนาคม คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
  คอมพิวเตอร และระบบสื่อสาร 
  โทรคมนาคมของหนวยงาน 
  และสถานศึกษา 
๓ งานศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ศึกษา วิเคราะห และกําหนด 

 ระบบคอมพิวเตอร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
  ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหสามารถ 
  รองรับการใชงานของบุคลากร 
  หนวยงานและสถานศึกษาและใหเกดิ 
  ประโยชนสูงสุดตอการทํางาน 
๔ งานดําเนินการเก่ียวกับระบบรักษาคุมครองความปลอดภยัของ มีการจัดทําระบบยืนยันตัวตนกอนเขา 

 ขอมูลและการโตตอบขอมูลขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนกิสกับ ใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 ผูใชบริการ และระบบอินเทอรเน็ต รวมท้ังระบบ 
  E - Service โดยใหเปนไปตาม พรบ. 
  คอมพิวเตอรฯ  



ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๕ งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบ 

 คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
  คอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร 
  โทรคมนาคมของหนวยงานและ 
  สถานศึกษาใหมีความรูและสามา 
  งานอยางถูกตองและมีประสิทธ ิ
๖ งานใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา 

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรใหกับ 
  บุคลากรหนวยงาน สถานศึกษาใน 
  กรณีท่ีไมสามารถใชงานได ใหสามารถ 
  ใชงานไดผานทางโทรศัพทและออนไลน 
๗ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย แตงตั้งคณะทาํงานดําเนินการติดตาม  

 คอมพิวเตอร และระบบสือ่สารโทรคมนาคม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร 
  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 
  ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อนํามา 
  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงและ 
  พัฒนาการทํางานตอไป                                                                          
  



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

 
 
ช่ือ นายหัสดิน  เช้ือเมืองพาน 
ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
 
หนาท่ีรับผิดชอบงาน 

๑. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
๒. งานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
๓. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

๑. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) - จัดสรรงบประมาณในการจัดหา 

  ระบบจัดการเรียนการสอนดวย 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  การศึกษาทางไกล 
  - อบรม พัฒนาบุคลากรสถานศึกษา 
  การติดตั้ง บํารงุรักษาอุปกรณ DLTV 
๒ สงเสริมการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดตั้งศูนยสื่อการเรียนรูดวยระบบ 

  ออนไลนและใหความรูแกสถานศึกษา 
  ในการเขาใชงานศูนยสื่อฯ 
๓ พัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ จัดใหมีการอบรมครูผูสอนในการ 

 ศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู รวมท้ังจัดใหมี 
  การประกวดสื่อการเรียนการสอน 
๔ พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขาย สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใน 

 คอมพิวเตอร การพัฒนาการเรียนรู และให 
  คําปรึกษาในการเขาใชงานระบบการ 
  จัดการเรียนการสอนผานเครือขาย 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๒. งานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ประสานงานและสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศ ประสานกลุมงาน สถานศึกษา สพฐ 

  จังหวัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ 
  สรางเครือขายความรวมมือในการ 
  จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
๒ ติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและ ดําเนินการติดตามการนําขอมูล 

 การจัดการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษาไปใชในการ 
  บริหารและการจัดการศึกษาทั้งของ 
  หนวยงาน สถานศึกษาและหนวยงาน 
  ที่เกี่ยวของโดยวิธีการประเมินแบบ 
  ออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓ พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสํานักงาน เผยแพร  - จัดตั้งคอมพิวเตอรแมขายเพ่ือรองรับ 

 ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ การเว็บไซตหนวยงาน 

  
 - จัดทําเว็บไซตหนวยงาน กลุมงาน
และสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธขอมูล 

  สารสนเทศดานตางๆโดยสอดคลอง 
  กับ พรบ.ขอมูลขาวสาร 
   - จัดใหมีการอบรมบุคลากรของ 
  หนวยงาน สถานศึกษาใหมีความรู 
  เรื่องการบริหารจัดการเว็บไซตและ 
  ประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศที่เปน 
  ปจจุบัน 
๔  พัฒนา ปรับปรุงและประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางานให พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 สอดคลองกับระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษา และเครือขายอินเทอรเน็ตท่ีสามารถ 
 สถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชื่อมโยงเครือขายกับสถานศึกษา  
  และ สพฐ. โดยมีระบบรักษาความปลอดภัย 
  ของการสื่อสารขอมูลสารสนเทศ 
  โดยผูใชจะตองมีการยืนยันตัวตนใชงาน 
๕ การพัฒนาปรับปรุงและประยกุตใชโปรแกรมประยุกต (Application มีระบบe-Service ในการใหบริการ 

 Software) เขากับกระบวนการทํางานของหนวยงานเพือ่นาํไปใชใน ในการรับสงหนังสือระหวาง 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการ หนวยงาน-สถานศึกษา-สพฐ. รวมทั้ง 
  ระบบการบริหารจัดการหนวยงาน 
  รองรับการดําเนินการทั้ง ๔ ดาน คือ 
  ดานงบประมาณ ดานบริหารท่ัวไป 
  ดานบริหารงานบุคคล และดานวิชาการ 
๖ การฝกอบรมใหความรู ดานขอมูลสารสนเทศ แกบุคลากรและ มีการดําเนินการจัดอบรมความรูใน 

 สถานศึกษาในสังกัด การจัดทําขอมูลทางการศึกษาแก 
  ผูรับผิดชอบของสถานศึกษาโดยจัด 
  อบรมปงบประมาณละ ๓ ครั้ง คือ ๑๐ มิ.ย. , 
  ๑๐ พ.ย. และ สิ้นปการศึกษา (๓๑ มี.ค.)   
 
๓. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓ งานติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ติดตั้ง ดูแล บาํรุงรักษา และพัฒนา 

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบ 
  เครือขายคอมพิวเตอรและ 
  ระบบสื่อสารโทรคมนาคมใหสามารถ 
  รองรับการใชงานไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 



ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๔ งานศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ศึกษา วิเคราะห และกําหนด 

 ระบบคอมพิวเตอร รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
  ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือใหสามารถ 
  รองรับการใชงานของบุคลากร 
  หนวยงานและสถานศึกษาและใหเกดิ 
  ประโยชนสูงสุดตอการทํางาน 
๕ งานดําเนินการเก่ียวกับระบบรักษาคุมครองความปลอดภยัของ มีการจัดทําระบบยืนยันตัวตนกอนเขา 

 ขอมูลและการโตตอบขอมูลขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนกิสกับ ใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 ผูใชบริการ และระบบอินเทอรเน็ต รวมท้ังระบบ 
  E - Service โดยใหเปนไปตาม พรบ. 
  คอมพิวเตอรฯ 
๖ งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบ 

 คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
  คอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร 
  โทรคมนาคมของหนวยงานและ 
  สถานศึกษาใหมีความรูและสามา 
  งานอยางถูกตองและมีประสิทธ ิ
๗ งานใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา 

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรใหกับ 
  บุคลากรหนวยงาน สถานศึกษาใน 
  กรณีท่ีไมสามารถใชงานได ใหสามารถ 
  ใชงานไดผานทางโทรศัพทและออนไลน 
๘ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย แตงตั้งคณะทาํงานดําเนินการติดตาม  

 คอมพิวเตอร และระบบสือ่สารโทรคมนาคม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร 
  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 
  ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อนํามา 
  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงและ 
  พัฒนาการทํางานตอไป 

๙ การประชุมทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยระบบ - ติดตั้ง ทดสอบสัญญาณอินเทอรเน็ต 
 VDO Conference - ติดตั้งอุปกรณรับสงสัญญาภาพ 
  และเสียง 
  - เชื่อมตอสัญญาณ ทดสอบการรับสง 
  สัญญาณภาพและเสียง 



                                                        
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

 
 
ช่ือ นางสาวเบญญา  กําลังหาญ 
ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ 
 
หนาท่ีรับผิดชอบงาน 

๑. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
๒. งานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
๓. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. งานสารบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

๑. งานสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ การจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) - จัดสรรงบประมาณในการจัดหา 

  ระบบจัดการเรียนการสอนดวย 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี 
  การศึกษาทางไกล 
  - อบรม พัฒนาบุคลากรสถานศึกษา 
  การติดตั้ง บํารงุรักษาอุปกรณ DLTV 
๒ สงเสริมการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดตั้งศูนยสื่อการเรียนรูดวยระบบ 

  ออนไลนและใหความรูแกสถานศึกษา 
  ในการเขาใชงานศูนยสื่อฯ 
๓ พัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ จัดใหมีการอบรมครูผูสอนในการ 

 ศึกษา พัฒนาสื่อการเรียนรู รวมท้ังจัดใหมี 
  การประกวดสื่อการเรียนการสอน 
 
๒. งานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ จัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา จัดทําสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ 

  การบริหารและการจัดการศึกษาให 
  ความถูกตอง แมนยําเปนปจจบุัน 
๒ ติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและ ดําเนินการติดตามการนําขอมูล 

 การจัดการศึกษา สารสนเทศทางการศึกษาไปใชในการ 
  บริหารและการจัดการศึกษาทั้งของ 
  หนวยงาน สถานศึกษาและหนวยงาน 
  ที่เกี่ยวของโดยวิธีการประเมินแบบ 
  ออนไลน 
๓ การฝกอบรมใหความรู ดานขอมูลสารสนเทศ แกบุคลากรและ มีการดําเนินการจัดอบรมความรูใน 

 สถานศึกษาในสังกัด การจัดทําขอมูลทางการศึกษาแก 
  ผูรับผิดชอบของสถานศึกษาโดยจัด 
  อบรมปงบประมาณละ ๓ ครั้ง คือ ๑๐ มิ.ย. , 
  ๑๐ พ.ย. และ สิ้นปการศึกษา (๓๑ มี.ค.)    
 
 
 
 
 



๓. งานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ งานดําเนินการเก่ียวกับระบบรักษาคุมครองความปลอดภยัของ มีการจัดทําระบบยืนยันตัวตนกอนเขา 

 ขอมูลและการโตตอบขอมูลขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนกิสกับ ใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 ผูใชบริการ และระบบอินเทอรเน็ต รวมท้ังระบบ 
  E - Service โดยใหเปนไปตาม พรบ. 
  คอมพิวเตอรฯ 
๒ งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย งานพัฒนาบุคลากรทางดานระบบ 

 คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย 
  คอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร 
  โทรคมนาคมของหนวยงานและ 
  สถานศึกษาใหมีความรูและสามา 
  งานอยางถูกตองและมีประสิทธ ิ
๓ งานใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหา 

 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรใหกับ 
  บุคลากรหนวยงาน สถานศึกษาใน 
  กรณีท่ีไมสามารถใชงานได ใหสามารถ 
  ใชงานไดผานทางโทรศัพทและออนไลน 
๔ งานติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย แตงตั้งคณะทาํงานดําเนินการติดตาม  

 คอมพิวเตอร และระบบสือ่สารโทรคมนาคม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร 
  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ 
  ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อนํามา 
  ศึกษา วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงและ 
  พัฒนาการทํางานตอไป 

๕ การประชุมทางไกลผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยระบบ - ติดตั้ง ทดสอบสัญญาณอินเทอรเน็ต 
 VDO Conference - ติดตั้งอุปกรณรับสงสัญญาภาพ 
  และเสียง 
  - เชื่อมตอสัญญาณ ทดสอบการรบัสง 
  สัญญาณภาพและเสียง                                                         
  



๓. งานสารบรรณ 

ที กิจกรรม / วิธีการปฏิบัต ิ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ การรับ - สง หนังสือราชการ  - ศึกษาระบบเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ
ปฏิบัติงานรับ - สง หนังสือราชการ 
 - รับ – สง หนังสือราชการตามระบบท่ี
กําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแล
การรับ-สง หนังสือดวยระบบ Smart 
Area กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร แจงให
เจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของทราบ 

๒ การจัดเก็บหนังสือราชการทางระบบอิเล็คทรอนิคส - ตรวจสอบการสงหนังสือราชการทาง
เว็บไซต ในกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร และ
ควบคุมการสงหนังสือ ราชการของกลุม
สงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
และการสื่อสาร 
- ออกแบบและพัฒนาระบบงานสาร
บรรณใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ระบบงานสารบรรณของ สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา และขอมูลสารสนเทศ
ของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
- สรุปและประเมินผลการใชระบบการ
รับ - สง หนังสือราชการเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  


