คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
การจัดทาข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง

งานข้อมูลสารสนเทศ

การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

และสถานศึกษา

การจัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
การนาเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
การจัดระบบฐานข้อมูล

งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาโปรแกรม
การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานประสานเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)

การติดตัง้ และพัฒนาระบบ
การสนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่ สาร (ICT)

๒.๑ งานข้อมูลสารสนเทศ
๒.๑.๑ การจัดทาข้อมูลตามฐานข้อมูลกลาง
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
ประสานการดาเนินงานกับสถานศึกษาในเรื่องต่อไปนี้
๑. ศึกษาทาความเข้าใจโปรแกรมระบบข้อมูลพื้นฐานของส่วนกลางให้ ชัดเจน เช่น โปรแกรม
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมข้อมูลโรงเรียน โปรแกรมข้อมูลบุคลากร โปรแกรมข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ
๒. วางแผนและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามเวลาและเงื่อนไขโดยมีการสอบทาน ความถูกต้องของ
ข้อมูล

๒.๑.๒ การจัดทาข้อมูลตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ว างแผนการเก็ บ ข้ อมู ล โ ดยการศึ ก ษ าวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ นโ ยบายของ รั ฐ บา ล
กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และเขตพื้นที่ ตลอดจนกาหนดรายการข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บตามความต้องการ
ของเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทาและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้จัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุม รายการข้อมูลสารสนเทศ
ที่วางแผนไว้
๓. ดาเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระทาเป็นสารสนเทศ
๒.๑.๓ การทาสามะโนประชากรวัยเรียน
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กาหนดเขตบริ ก ารของสถานศึก ษาในเขตพื้น ที่ การศึก ษาโดยการจั ด ทาแผนที่ การศึก ษา
(Education mapping) ร่วมกับสถานศึกษา
๒. กาหนดกลุม่ เป้าหมายประชากร ขั้นตอน วิธีการจัดทาสามะโนประชากรวัยเรียน
๓. จัดทาเครื่องมือสามะโนประชากรวัยเรียน
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสารวจและจัดกระทาสามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
ของสถานศึกษา
๕. จัดกระทาข้อมูลจากสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๑.๔ การนาเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กาหนดวัตถุประสงค์การใช้งานตามความต้องการ
๒. ออกแบบวิธีการนาเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือข่ายและอื่น ๆ ตามศักยภาพและข้อจากัด
ของทรัพยากรของเขตพื้นที่การศึกษา
๓. นาเสนอและให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปัญหาอุปสรรค สาหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนาเสนอ
และพัฒนาระบบต่อไป
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. ให้บริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนได้ครอบคลุมและทั่วถึง
กฎหมาย ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education and Information System :
EIS) และโปรแกรมอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้น

๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๑ การจัดระบบฐานข้อมูล
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึก ษาความต้อ งการ ความจ าเป็น และประเภทข้อ มูล ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
สถานศึกษา เพื่อตัดสินใจและกาหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานข้อมูล
๒. ออกแบบระบบฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูล นักเรียนฐานข้อมูลสื่อการ
เรียนรู้ ฐานข้อมูลคุรุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ฐานข้อมูลชุมชน ฯลฯ
๒.๒.๒ การพัฒนาโปรแกรม
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. พัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม
๓. ทดลองใช้โปรแกรม และประเมินผลการใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนา
๔. ประสานให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรม
๒.๒.๓ การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. วิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Computer Printer Scanner
ฯลฯ
๒. กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ประสานการจัดหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดให้มีการใช้และบารุงรักษา
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศที่สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง
๒. มี ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ถู ก ต้ อ ง ทั น ส มั ย ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ส า นั ก ง า น
เขตพื้นที่การศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information System: EIS) พัฒนา
โดยกระทรวงศึกษาธิการ
๒. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ งานประสานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)
๒.๓.๑ การติดตั้งพัฒนา และดูแลระบบ
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพการดาเนินการด้านการจัดระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยู่เดิม
๒. ออกแบบ การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๓. ติดตั้งระบบและจัดทาคู่มือการใช้ระบบ
๔. ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบ
๕. ประสานให้มีการจัดพัฒนาบุคลากรผู้ใช้ระบบ

๖. ตรวจสอบ กากับ ติดตาม ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
๒.๓.๒ การสนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เพื่อการเรียนรู้
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กาหนดกรอบสารสนเทศที่ควรนาเสนอรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. วิเคราะห์ศักยภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาใน
ด้านความเพียงพอ คุ้มค่า สมประโยชน์
๓. ออกแบบการนาเสนอตามศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เช่น Homepage Web Page
CD-ROM Disks ฯลฯ
๔. ประสานหน่วยศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนา Software
๕. นาเสนอสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Internet LAN โปรแกรม
นาเสนอต่าง ๆ ฯลฯ
๖. ให้บริการและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(ICT) รูปแบบต่างๆ บนเครือข่าย
ผลสาเร็จที่คาดหวัง
๑. มีการเชื่อมต่อระบบข้อมูลสารเทศกับศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
(ICT) ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการบริหารจัดการการสื่อสาร
และการเรียนรู้
กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๑. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Govemment)
๒. แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) แห่งชาติ

คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต ๓
ที่ ๒๘๘ / ๒๕61
เรื่อง กำรกำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน
...........................................
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 เป็นปัจจุบันและดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ มีประสิทธิภาพ โดย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 37 และมาตรา 75 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 109 / 2550
เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจา สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ (มาตรา 44) จึง
ยกเลิกคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เรื่อง กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งนี้แทน รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคาสั่งนี้ทุกท่าน ปฏิบัติงานด้วยความตระหนักในหน้าที่ มีความรัก ศรัทธา
สามัคคี วิริยะอุตสาหะ รับผิดชอบสูง และถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เพื่อให้บังเกิด
ผลสาเร็จต่อทางราชการเป็นสาคัญ หากมีปัญหาใด ๆ ขอให้นาเรียนปรึกษาผู้ อานวยการกลุ่ มหรื อ รอง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ หาทางแก้ ปั ญ หาต่ อ ไป หากมี
ข้อขัดข้องที่ไม่สามารถแก้ไข ขอให้นาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อวินิจฉัย
สั่งการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕61

(นายนิวัฒน์ แก้วเพชร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

รำยละเอียดแนบท้ำยคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 3
ที่ ๒๘๘ / 2561 สั่ง ณ วันที่ 19 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

๘. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
๑. นำยศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพือ่ กำรศึกษำ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ ควบคุม กากับ ดูแล ให้
คาปรึกษา
วิเคราะห์ กลั่นกรอง เร่งรัด และมอบหมายงาน แนะนาการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
๒) หัวหน้ากลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร มีหน้าที่
(๒.๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒.๒) ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒.๓) ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ในสานักงาน
เขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒.๔) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการโต้ตอบข้อมูล
ข่าวสาร
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
(๒.๕) พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒.๖) ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
(๒.๗) ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓) สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๔) สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕) สนับสนุนการจัดการศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๖) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงาน
เขต

พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๗) พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๘) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
และสถานศึกษา
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงสำวธนัญญำ สูบโคกสูง ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของสานักงานเขต
พื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
(1.๒) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับกระบวนการทางานให้
สอดคล้องกับ
ระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1.2) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทางานของหน่วยงาน เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การให้บริการ
(1.๓) พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดและสถานศึกษา
(1.4) ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(1.5) ปฏิบัติงานธุรการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(1.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา

