
 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 



โครงสร้าง 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
นายสัมพันธ์  พันธ์พิมพ์ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
นายวัชรพงษ์  พิมพ์มา 
เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 









๒. กลุมงานขอมูลสารสนเทศ

๒.๑ งานขอมูลสารสนเทศ

๒.๑.๑ การจัดทําขอมูลตามฐานขอมูลกลาง

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ  
ประสานการดําเนินงานกับสถานศึกษาในเรื่องตอไปนี้
๑. ศึกษาทําความเขาใจโปรแกรมระบบขอมูลพื้นฐานของสวนกลางให ชัดเจน เชน โปรแกรม

ขอมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมขอมูลโรงเรียน โปรแกรมขอมูลบุคลากร โปรแกรมขอมูลครุภัณฑและส่ิงกอสราง 
ฯลฯ

๒. วางแผนและจัดเก็บขอมูลใหเปนไปตามเวลาและเงื่อนไขโดยมีการสอบทาน ความถูกตองของ
ขอมูล

งานพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

งานประสานเครอืข่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื�อสาร (ICT)

งานขอ้มลูสารสนเทศ

กลุ่มงานข้อมลูสารสนเทศ

การจดัทาํขอ้มลูตามฐานขอ้มลูกลาง

การจดัทาํขอ้มลูตามความตอ้งการของเขตพื�นที�การศกึษา

การจดัทาํสาํมะโนประชากรวยัเรยีน

การจดัระบบฐานขอ้มลู

การพฒันาโปรแกรม

การจดัทรพัยากรเทคโนโลยสีารสนเทศ

การตดิตั �งและพฒันาระบบ

การสนบัสนุนการใชเ้ครอืขา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ

และสื�อสาร (ICT)

การนําเสนอ เผยแพร่ และใหบ้รกิาร



๒.๑.๒ การจดัทําขอมูลตามความตองการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ว า งแผนการ เก็ บข อมู ล  โ ดยการศึ กษ า วัตถุ ป ระสงค และน โยบายของ รั ฐบาล

กระทรวงศึกษาธิการ  จังหวัด และเขตพื้นที่  ตลอดจนกําหนดรายการขอมูลสารสนเทศที่จัดเก็บตามความตองการ
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา

๒. จัดทําและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชจัดทําขอมูลสารสนเทศใหครอบคลุม รายการขอมูลสารสนเทศ
ที่วางแผนไว

๓. ดําเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดกระทําเปนสารสนเทศ

๒.๑.๓ การทําสํามะโนประชากรวัยเรียน

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กําหนดเขตบริการของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยการจัดทําแผนที่การศึกษา 

(Education mapping)  รวมกับสถานศึกษา
๒. กําหนดกลุมเปาหมายประชากร ขั้นตอน วิธีการจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียน
๓. จัดทําเคร่ืองมือสํามะโนประชากรวัยเรียน
๔. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสํารวจและจัดกระทําสํามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ

ของสถานศึกษา
๕. จัดกระทําขอมูลจากสํามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

๒.๑.๔ การนําเสนอ เผยแพร และใหบริการ

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กําหนดวัตถุประสงคการใชงานตามความตองการ
๒. ออกแบบวิธีการนําเสนอทั้งแบบเอกสาร บนเครือขายและอื่น ๆ ตามศักยภาพและขอจํากัด

ของทรัพยากรของเขตพ้ืนที่การศึกษา
๓. นําเสนอและใหบริการขอมูลสารสนเทศแกสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
๔. ติดตาม ประเมินผล เพื่อทราบปญหาอุปสรรค สําหรับการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนําเสนอ

และพัฒนาระบบตอไป

ผลสําเร็จที่คาดหวัง
๑. มีขอมูลสารสนเทศเพียงพอในการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
๒. ใหบริการการศึกษาแกประชากรวัยเรียนไดครอบคลุมและท่ัวถึง

กฎหมาย ระเบียบ เอกสารที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Education and Information  System : 

EIS) และโปรแกรมอ่ืน ๆ ทีก่ระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้น



๒.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๒.๑ การจัดระบบฐานขอมูล 

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาความตองการ ความจําเป น และประเภทขอมูล ของเขตพื้นที่การศึกษา และ

สถานศึกษา เพื่อตัดสินใจและกําหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานขอมูล
๒. ออกแบบระบบฐานขอมูล เชน  ฐานขอมูลบุคลากร  ฐานขอมูล นักเรียนฐานขอมูลสื่อการ

เรียนรู  ฐานขอมูลคุรุภัณฑ อาคารสถานที่  ฐานขอมูลชุมชน  ฯลฯ

๒.๒.๒ การพัฒนาโปรแกรม

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. พัฒนาโปรแกรมตามความตองการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. จัดทําคูมือการใชโปรแกรม
๓. ทดลองใชโปรแกรม  และประเมินผลการใชเพื่อปรับปรุงพัฒนา
๔. ประสานใหมีการจัดพัฒนาบุคลากรผูใชโปรแกรม

๒.๒.๓ การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
๑. วิเคราะหความตองการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Computer Printer Scanner

ฯลฯ
๒. กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. ประสานการจัดหากับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. จัดใหมีการใชและบํารุงรักษา
ผลสําเร็จที่คาดหวัง
๑. มีโปรแกรมขอมูลสารสนเทศท่ีสอดคลองกับระบบฐานขอมูลกลาง
๒. มี ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ถู ก ต อ ง  ทั น ส มั ย  ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า  แ ล ะ สํ า นั ก ง า น

เขตพ้ืนที่การศึกษา

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Information System: EIS) พัฒนา

โดยกระทรวงศึกษาธิการ
๒. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๒

๒.๓ งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

๒.๓.๑ การติดตั้งพัฒนา และดูแลระบบ

ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. ศึกษาสภาพการดําเนินการดานการจัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และสถานศึกษาที่มีอยูเดิม
๒. ออกแบบ  การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๓. ติดตั้งระบบและจัดทําคูมือการใชระบบ
๔. ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบ
๕. ประสานใหมีการจัดพัฒนาบุคลากรผูใชระบบ



๖. ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ดูแล และแกไขปญหา ตลอดจนพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง

๒.๓.๒  การสนับสนุนการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เพื่อการเรียนรู
ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ
๑. กําหนดกรอบสารสนเทศท่ีควรนําเสนอรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. วิเคราะหศักยภาพของวัสดุ ครุภัณฑทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาใน

ดานความเพียงพอ คุมคา สมประโยชน
๓. ออกแบบการนําเสนอตามศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เชน Homepage Web Page 

CD-ROM  Disks ฯลฯ
๔. ประสานหนวยศึกษานิเทศก กลุมสงเสริมการศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรวมพัฒนา Software
๕. นําเสนอสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน Internet  LAN  โปรแกรม

นําเสนอตาง ๆ ฯลฯ
๖. ใหบริการและสนับสนุนใหสถานศึกษามีการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

(ICT) รูปแบบตางๆ บนเครือขาย

ผลสําเร็จที่คาดหวัง
๑. มีการเช่ือมตอระบบขอมูลสารเทศกับศูนยเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

(ICT) ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อการบริหารจัดการการสื่อสาร 

และการเรียนรู

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
๑. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Govemment)
๒. แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (ICT) แหงชาติ


