
                             มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
      กลุม่ส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
               ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    นายรัชชาพงษ์  ตอ่มค า   
                               นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี 
             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
งานในหน้าที่รับผดิชอบ 

1.งานก าหนดแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการสื่อสาร  
2.งานกลั่นกรองงานของบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ก่อนเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
3.งานใหค้ าปรึกษา แนะน า การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี    
   สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี 
   สารสนเทศและการสื่อสาร 
5.การประสานงานกับกลุ่มต่างๆในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอื่นเพื่อให้การบริหารงาน 
6.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล (DLTV,DLIT) 
 



                                              มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
           เรือ่ง งานก าหนดแผนการด าเนนิงานตามกรอบภารกิจงานกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล  
                                       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
5 

จัดท าแผนการด าเนินงานตาม
กรอบภารกิจงานของกลุ่ม 
ด าเนินงานตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดในแผนฯ  
มอบหมายงานให้กับบุคลากรใน
กลุ่มให้สอดคล้องกับภาระงานท่ี
รับผิดชอบ ได้แก่งานด้านต่างๆ 
ดังน้ี  
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล 
-งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการศึกษา 
-งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
ให้บุคลากรในกลุ่มก าหนดตัวช้ีวัด
และเป้าหมาย ระดับบุคคล 
ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ในกลุ่มตามตัวช้ีวัด 

1. มีแผนการด าเนินงานตามกรอบภารกิจงาน ของกลุ่มบริ 
2. มีการด าเนินการตามข้อ 1 และมีการด าเนินงาน ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนฯ  
3. มีการด าเนินการตามข้อ 1-2 และมีการ มีการมอบหมายงาน
ให้กับบุคลากรในกลุ่มให้สอดคล้องกับ ความรู้ ความสามารถและ
ภาระงาน ท่ีรับผิดชอบ  
4. มีการด าเนินการตามข้อ 1-3 และมีตัวช้ีวัด การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในกลุ่มทุกคน  
5.มีการด าเนินการตามข้อ 1-4 และมีการ ติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติงานของ บุคลากรในกลุ่มตามตัวช้ีวัด 

 
 

 

 



มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
เรื่อง งานกลั่นกรองงานของบคุลากรกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร กอ่นเสนอตอ่ผู้บงัคบับัญชาตามล าดับ 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 

กลั่นกรองงานของบุคลากรในกลุ่ม
ทุกคน เป็นไปตามข้ันตอน ระบบ 
กฎหมาย และ วัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ  
ด าเนินการกลั่นกรองงานเป็นไป
ตามระยะเวลา ท่ีก าหนด  
แจ้งบุคลากรในกลุ่มแก้ไขเมื่อพบ
ข้อผิดพลาด  
ด าเนินการตามข้อ 2 และ
น าเสนอการปฏิบัติงาน ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ 
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อประกอบการ 
พิจารณาการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยี ของผู้บังคับบัญชา 

1. มีการกลั่นกรองงานของบุคลากร ในกลุ่มทุกคน น าเสนอได้
ครบถ้วน ถูกต้อง  
 
 
2. มีการด าเนินการตามข้อ 1 เป็นไปตาม ระยะเวลาท่ีก าหนด  
 
3. บุคลากรในกลุ่มมีการแก้ไขข้อผิดพลาด  
 
4. มีการให้ความเห็น ประกอบการพิจารณา แก่ผู้บังคับบัญชา 

 

 

 

 

 

 
 
 



มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
เรื่อง งานใหค้ าปรกึษา แนะน า การปฏิบตัิงานให้แก่บคุลากรในกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1 
 

ใหค้ าปรึกษา แนะน า  
การปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร  
ในกลุ่มในงานด้านต่างๆ ดังน้ี  
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล 
-งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการศึกษา 
-งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
* การให้ค าปรึกษา แนะน าการ
ปฏิบัติงานมีวิธี ปฏิบัติ โดยการ
พูดคุยเฉพาะบุคคลเฉพาะเรื่อง 
พูดคุยใน กลุ่มงานเดียวกันและมี
การประชุมในกลุ่ม 

1. บุคลากรในกลุ่มสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง  
2. ใหค้ าปรึกษาทุกครั้งท่ีมีการร้องขอ  
3. ใหค้ าแนะน าทุกครั้งท่ีมีเรื่องเข้าใหม่ หรือ เป็นเรื่องยุ่งยาก/  
    ซับซ้อน  
4. ประชุมบุคลากรในกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจ  
    ร่วมกันสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
เรื่อง งานการก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบ การปฏบิัตงิานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1 
 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติงานของ บุคลากรในกลุ่ม
งานต่างๆ ดังน้ี  
-งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
-งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการศึกษา 
-งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
* การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของ บุคลากรใน
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีวิธีปฏิบัติ
โดย การด าเนินการท้ังในช่วงก่อน
ปฏิบัติงาน ระหว่าง ปฏิบัติงาน 
และหลังปฏิบัติงาน 

 
 
 
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้เป็นไปตาม
นโยบายสพฐ. และเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษางไกล 
-มีข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายทุกระดับ ท่ีถูกต้อง ทันก าหนดเวลา
สามารถน ามาใช้วิเคราะห์เพื่อการบริหารได้ 
-มีแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี ดูแล บ ารุงรักษา ป้องกันเทคโนโลยี 
ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไข แก่ผู้ใช้บริการ ทุกระดับ 
 
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
เรื่อง การประสานงานกบักลุ่มต่างๆในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาและหน่วยงานอื่นเพื่อใหก้าร

บริหารงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  
เปน็ไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

 

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1 
 

ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ 
ในสพป./หน่วยงานอื่น เพื่อให้การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
ดังน้ี  
-กลุ่มต่างๆใน สพป.พะเยา เขต 1 
–ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา 
 -ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น    
 -สถานศึกษาในสังกัด  
* การประสานงานเพื่อให้การ
บริหารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นไปอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์มีวิธีปฏิบัติโดยการ 
ประสานงานอย่างเป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ 

1. ประสานงานทุกครั้งท่ีการปฏิบัติงาน มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคล
อื่น หรือ หน่วยงานอื่น  
2. สร้างความเข้าใจในการท างานก่อน การปฏิบัติงานทุกครั้งท่ีมี
การท างานร่วมกัน 

 

 
 
 
 
 
 



                                              มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
                                   เรื่อง งานส่งเสริมการจัดการศกึษาทางไกล  

ที่ กิจกรรม/วิธีปฏบิตั ิ มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
1 การจัดการศึกษาทางไกลผา่น 

ดาวเทียม (DLTV) 
-จัดสรรงบประมาณในการจัดหา ระบบจัดการเรียนการสอนด้วย 
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล  
- อบรม พัฒนาบุคลากรสถานศึกษาใน การติดต้ัง บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ DLTV 

2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(DLIT) 

จัดให้มีการอบรมครูผู้สอนในการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ รวมท้ังจัด
ให้ม ีการประกวดสื่อการเรียนการสอน 
 
 

3 ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

- จัดต้ังศูนย์สื่อการเรียนรู้ด้วยระบบ ออนไลน์และให้ความรู้แก่
สถานศึกษา ในการเข้าใช้งานศูนย์สื่อฯ  
- จัดให้มีการประกวดสื่อการเรียนรู้  
- จัดท าVTR เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงาน 

4 ส่งเสริมการจัดการศูนย์สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษา 

จัดต้ังศูนย์สื่อการเรียนรู้ด้วยระบบ ออนไลน์และให้ความรู้แก่
สถานศึกษา ในการเข้าใช้งานศูนย์สื่อฯ 

5 พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษา 

จัดให้มีการอบรมครูผู้สอนในการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ รวมท้ังจัด
ให้ม ีการประกวดสื่อการเรียนการสอน 

6 พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการ 
เรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ 

สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณใน การพัฒนาการเรียนรู้ และ
ให ้ค าปรึกษาในการเข้าใช้งานระบบการ จัดการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7 ติดตามประเมินผลการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
ศึกษา 

- แต่งต้ังคณะท างานเพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
จัดการเรียนการ สอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและ เทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล - ติดตาม ตรวจสอบระบบและ อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอนด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี 
การศึกษาทางไกล 

 
 


