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ค ำน ำ 
  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งกลุ่มราชการภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป  
เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่กลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามภารกิจไว้ 3 งานได้แก่ 
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร และงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ได้จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เพ่ือใช้ประกอบรายละเอียดการด าเนินงาน 
แต่ละกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการ
เรียนการเรียนการสอนและสนับสนุนการศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
     
      นายพงศ์พีระ  ทองแบบ 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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                                  สำรบัญ 
 
เรื่อง                           หน้ำ 
 
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน นายพงศ์พีระ  ทองแบบ     1 
งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล    2 
2. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  3 
3. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 

- มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล   5 
 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน     6 
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร   7 
  และการจัดการศึกษา 
 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน     8 
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 
  และการสื่อสาร 
 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน     10 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ชื่อ นายพงศ์พีระ  ทองแบบ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ช านาญการ 
ชื่อ นายพงศ์พีระ  ทองแบบ 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ - 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 
นายพงศ์พีระ  ทองแบบ  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ขอบข่าย  / ภารกิจ 
งานผู้อ านวยการกลุ่ม 

o ควบคุม ก ำกับ ดูแลและเร่งรัดติดตำม ให้ค ำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขกำร
ด ำเนินงำนภำยในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

o ศึกษำ วิเครำะห์และวำงแผนพัฒนำระบบงำนในกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

o งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 

o งำนจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 

o งำนพัฒนำนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำร 

o งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

o งำนบ ำรุง รักษำและพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำย ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

o งำนควบคุม ก ำกับ ดูแล ระบบกำรประชุมทำงไกล VDO Conference รวมถึงกำรอบรมสัมมนำ
ผ่ำนระบบ ทำงไกล VDO Conference 

o งำนตำมบูรณำกำร เกี่ยวกับงำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

o งำนประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

o ปฏิบัติหน้ำอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย    
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งานในหน้าที่รับผิดชอบ 
1. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
2. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
3. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 1 กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน

ดำวเทียม (DLTV) 
2 ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
(DLIT) 
3 ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ 
วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 
5 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 
6 พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 
7 ติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 
8 งำนสนับสนุนระบบกำรประชุม
ทำงไกล VDO Conference รวมถึง
กำรอบรม&สัมมนำผ่ำนระบบ 
ทำงไกล VDO Conference 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2 กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 1 ประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำย

ข้อมูลสำรสนเทศ 
2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำ
ข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
และ 
กำรจัดกำรศึกษำ 
3 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
4 ติดตำมประเมินผลระบบข้อมูล
สำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ  
5 พัฒนำปรับปรุง และจัดกำร
เว็บไซต์ส ำนักงำน เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 
ข้อมูลสำรสนเทศ 
6 พัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ 
ICT เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูล
สำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 
7 กำรพัฒนำปรับปรุงและ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 
(Application Software) เข้ำกับ
กระบวนกำรท ำงำนของหน่วยงำน
เพ่ือน ำไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร 
8 กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ด้ำน
ข้อมูลสำรสนเทศ แก่บุคลำกรและ
สถำนศึกษำในสังกัด 
9 กำรติดตำมประเมินผลระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 
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ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3 กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
๑ จัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของ
หน่วยงำน 
๒ งำนศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ 
วำงแผนและด ำเนินกำรเก่ียวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม 
3. งำนติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และ
พัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
๔ งำนศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ
ระบบคอมพิวเตอร์ 
5.  งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบ
รักษำคุ้มครองควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลและกำรโต้ตอบข้อมูลข่ำวสำร
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริกำร 
6. งำนพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำน
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม 
7. งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไข
ปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 
8. งำนติดตำมประเมินผลระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม 
 

 
 
 
 



5 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
ที ่ กิจกรรม / วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) - จัดสรรงบประมำณในกำรจัดหำ

ระบบจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล 
- อบรม พัฒนำบุคลำกรสถำนศึกษำ
ในกำรติดตั้ง บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ 
DLTV 

2 ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
(DLIT) 

จัดให้มีกำรอบรมครูผู้สอนในกำร
พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ รวมทั้งจัดให้มี
กำรประกวดสื่อกำรเรียนกำรสอน 

3 ส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

- จัดตั้งศูนย์สื่อกำรเรียนรู้ด้วยระบบ
ออนไลน์และให้ควำมรู้แก่สถำนศึกษำ
ในกำรเข้ำใช้งำนศูนย์สื่อฯ 
- จัดให้มีกำรประกวดสื่อกำรเรียนรู้ 
- จัดท ำ VTR เพ่ือน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำน 

4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ จัดตั้งศูนย์สื่อกำรเรียนรู้ด้วยระบบ
ออนไลน์และให้ควำมรู้แก่สถำนศึกษำ
ในกำรเข้ำใช้งำนศูนย์สื่อฯ 

5 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร
ศึกษำ 

จัดให้มีกำรอบรมครูผู้สอนในกำร
พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ รวมทั้งจัดให้มี
กำรประกวดสื่อกำรเรียนกำรสอน 

6 พัฒนำปรับปรุงระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ผ่ำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 

สนับสนุนและจัดสรรงบประมำณใน
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และให้
ค ำปรึกษำในกำรเข้ำใช้งำนระบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ที ่ กิจกรรม / วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7 ติดตำมประเมินผลกำรใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำร

ศึกษำ 
- แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือนิเทศ 
ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
ทำงไกล 
- ติดตำม ตรวจสอบระบบและ
อุปกรณ์กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคโนโลยี
กำรศึกษำทำงไกล 

8 งำนสนับสนุนระบบกำรประชุมทำงไกล VDO Conference 
รวมถึงกำรอบรม&สัมมนำผ่ำนระบบ ทำงไกล VDO Conference 

- สนับสนุนกำรประชุมทำงไกลผ่ำน
ระบบ VDO Conference 
-สนับสนุนกำรประชุมทำงไกล
ผู้บริหำรสถำนศึกษำผ่ำนระบบ VDO 
Conference 
- สนับสนุนกำรอบรมสัมมนำ 
ทำงไกลผ่ำนระบบ VDO 
Conference 

 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
เรื่อง ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน/ตัวช้ีวัด 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้อง
ได้รบัการ
ปรบัปรุง
อย่างยิ่ง 

(ไม่สำมำรถ
ประเมินได้) 

ปรบัปรุง 
(ท ำได้ไม่
ถึง 1 ใน 

4) 

พอใช ้
(ท ำได้น้อย
กว่ำครึ่ง 

แต่มำกกว่ำ 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท ำได้

มำกกว่ำ
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท ำได้

มำกกว่ำ 3 
ใน 4 แต่ยัง

ไม่ครบ) 

ดีเยี่ยม 
(ท ำได้
ครบ

ท้ังหมด) 
 

1.ร้อยละควำมส ำเร็จของงำนในหน้ำที่       
2.ร้อยละควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

      

3.จ ำนวนผลงำนวิชำกำร/บทบำท/เอกสำรที่จัดท ำ       
4.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 

      

5. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน 
พัฒนำบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 

      



7 
 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 

ที ่ กิจกรรม / วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 ประสำนงำนและสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ  ประสำนกลุ่มงำน สถำนศึกษำ สพฐ. 

จังหวัด และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 

2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำ 

ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยข้อมูลทำง
กำรศึกษำเพ่ือจัดท ำเป็นสำรสนเทศ 

3 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 

จัดท ำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพ่ือ
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ควำมถูกต้อง แม่นย ำ เป็นปัจจุบัน 

4 ติดตำมประเมินผลระบบข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ 

ด ำเนินกำรติดตำมกำรน ำข้อมูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำไปใช้ในกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำทั้งของ
หน่วยงำน สถำนศึกษำและหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องโดยวิธีกำรประเมินแบบ
ออนไลน์ 

5 พัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์ส ำนักงำน เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ 
 

-จัดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพ่ือรองรับ
กำรเว็บไซต์หน่วยงำน 
-จัดท ำเว็บไซต์หน่วยงำน กลุ่มงำน
และสถำนศึกษำเพ่ือประชำสัมพันธ์
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนต่ำงๆ โดย
สอดคล้องกับ พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร 
-จัดให้มีกำรอบรมบุคลำกรของ
หน่วยงำน สถำนศึกษำให้มีควำมรู้
เรื่องกำรบริหำรจัดกำรเว็บไซต์และ
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศที่
เป็นปัจจุบัน 

6 พัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตที่สำมำรถ
เชื่อมโยงเครือข่ำยกับสถำนศึกษำ 
และ สพฐ. โดยมีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยของกำรสื่อสำรข้อมูล
สำรสนเทศ โดยผู้ใช้จะต้องมีกำร
ยืนยันตัวตนก่อนเข้ำใช้งำน 
 

ที ่ กิจกรรม / วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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7 กำรพัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ 
(Application Software) เข้ำกับกระบวนกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและ
กำรให้บริกำร 

มีระบบ e-Service ในกำรให้บริกำร
ในกำรรับส่งหนังสือระหว่ำง
หน่วยงำน-สถำนศึกษำ-สพฐ. รวมทั้ง
ระบบกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน
รองรับกำรด ำเนินกำรทั้ง 4 ด้ำน คือ 
ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรทั่วไป 
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล และด้ำน
วิชำกำร 

8 กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ แก่บุคลำกรและ
สถำนศึกษำในสังกัด 

มีกำรด ำเนินกำรจัดอบรมควำมรู้ใน
กำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรศึกษำแก่
ผู้รับผิดชอบของสถำนศึกษำโดยจัด
อบรมปีงบประมำณละ 3 ครั้ง คือ 
10 มิ.ย. , 10 พ.ย. และ สิ้นปี
กำรศึกษำ (31 มี.ค.) 

 
 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

 
 
 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

รายการประเมิน/ตัวช้ีวัด 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้อง
ได้รบัการ
ปรบัปรุง
อย่างยิ่ง 

(ไม่สำมำรถ
ประเมินได้) 

ปรบัปรุง 
(ท ำได้ไม่
ถึง 1 ใน 

4) 

พอใช ้
(ท ำได้น้อย
กว่ำครึ่ง 

แต่มำกกว่ำ 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท ำได้

มำกกว่ำ
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท ำได้

มำกกว่ำ 3 
ใน 4 แต่ยัง

ไม่ครบ) 

ดีเยี่ยม 
(ท ำได้
ครบ

ท้ังหมด) 
 

1.ร้อยละควำมส ำเร็จของงำนในหน้ำที่       
2.ร้อยละควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

      

3.จ ำนวนผลงำนวิชำกำร/บทบำท/เอกสำรที่จัดท ำ       
4.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศ 

      

5. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน 
พัฒนำเว็บไซต์หน่วยงำน กลุ่ม และสถำนศึกษำ 
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กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที ่ กิจกรรม / วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 จัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ของ

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
ของหน่วยงำน โดยเป็นแผนระยะ 5 
ปี เพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนและกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

2 งำนศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ วำงแผนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคม 

ศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบและ
วำงแผนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคมของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำ 

3 งำนติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒนำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 

ติดตั้ง ดูแล บ ำรุงรักษำ และพัฒนำ
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคมให้สำมำรถ
รองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4 งำนศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของระบบคอมพิวเตอร์ 

ศึกษำ วิเครำะห์ และก ำหนด
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ
ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สำมำรถ
รองรับกำรใช้งำนของบุคลำกร
หน่วยงำนและสถำนศึกษำและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรท ำงำน 

5 งำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำคุ้มครองควำมปลอดภัยของ
ข้อมูลและกำรโต้ตอบข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับ
ผู้ใช้บริกำร 

มีกำรจัดท ำระบบยืนยันตัวตนก่อน
เข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมทั้งระบบ e-Service โดยให้
เป็นไปตำม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ 

6 งำนพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 

งำนพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำร
โทรคมนำคมของหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำให้มีควำมรู้และสำมำรถ
ใช้งำนอย่ำงถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ 

ที ่ กิจกรรม / วิธีการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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7 งำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 

ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ แก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ให้กับ
บุคลำกรหน่วยงำน สถำนศึกษำใน
กรณีท่ีไม่สำมำรถใช้งำนได้ ให้
สำมำรถใช้งำนได้ผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
และออนไลน์ 

8 งำนติดตำมประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสำรโทรคมนำคม 

แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรติดตำม
ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม เพ่ือน ำมำ
ศึกษำ วิเครำะห์เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนำกำรท ำงำนต่อไป 

9 กำรประชุมทำงไกลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตด้วยระบบ VDO 
Conference 

- ติดตั้ง ทดสอบสัญญำณอินเทอร์เน็ต 
- ติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญำณภำพ
และเสียง 
- เชื่อมต่อสัญญำณ ทดสอบกำรรับส่ง
สัญญำณภำพและเสียง 

 
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 

เรื่อง การพัฒนา บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

รายการประเมิน/ตัวช้ีวัด 

ระดับค่าคะแนน 
จ าเป็นต้อง
ได้รบัการ
ปรบัปรุง
อย่างยิ่ง 

(ไม่สำมำรถ
ประเมินได้) 

ปรบัปรุง 
(ท ำได้ไม่
ถึง 1 ใน 

4) 

พอใช ้
(ท ำได้น้อย
กว่ำครึ่ง 

แต่มำกกว่ำ 
1 ใน 4) 

ด ี
(ท ำได้

มำกกว่ำ
ครึ่ง) 

ดีมาก 
(ท ำได้

มำกกว่ำ 3 
ใน 4 แต่ยัง

ไม่ครบ) 

ดีเยี่ยม 
(ท ำได้
ครบ

ท้ังหมด) 
 

1.ร้อยละควำมส ำเร็จของงำนในหน้ำที่       
2.ร้อยละควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 

      

3.จ ำนวนผลงำนวิชำกำร/บทบำท/เอกสำรที่จัดท ำ       
4.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

      

5. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินรักษำควำม
ปลอดภัยบนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 

      



2022

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาพษิณุโลก เขต 2
 ถ.วงัทอง-สากเหล็ก ต.ดนิทอง อ.วงัทอง  จ.พษิณุโลก 65130

PHITSANULOK   PRIMARY    EDUCATIONAL    SERVICE   AREA   OFFICE 2


