
 

 

 



บัญชีแนบท้ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
ที่ ๒๗๓ /๒๕๕๖  สั่ง ณ  วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีภารกิจหลักในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีขอบข่ายภาระงาน ๓ กลุ่มงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  จึงได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร             
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดังนี้ 

๑. นายไตรรงค์  สาดแว  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑.๑ วางแผนบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒  และปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คนที่ ๑ 
 ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อกฎหมาย แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและพัฒนา
ระบบงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 ๑.๓ ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑.๔ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และติดตาม ประเมินผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  และสถานศึกษาในสังกัด 
 ๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ ก ากับติดตาม และตัดสินใจเกี่ยวกับการควบคุม 
ดูแลระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสาร การซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เครื่องมือและอุปกรณ์
ด้าน ICT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  และสถานศึกษาในสังกัด 
 ๑.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงาน และสถานศึกษาในสังกัด 
 ๑.๗ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้งระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และ       
การโต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ 
 ๑.๘ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมดูแลระบบต่างๆ ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์      
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๑.๙ พัฒนาบุคลากรด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม 



 ๑.๑๐ ประสานงานการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการจัดการด้านบริหาร (Management 
Information System : MIS)  และการเรียนการสอน (Learning Information System : LIS) 
 ๑.๑๑ ส่งเสริม พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 ๑.๑๒ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๑๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ของส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 ๑.๑๔ ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒. นางสาวพจนพร  รุ่งทอง  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ ๑ กรณผีู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๒  คนที่ ๒   
 ๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อกฎหมาย แนวนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและพัฒนา
ระบบงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 ๒.๓ ให้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสาร กับฝ่ายบริหารและบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม 
 ๒.๔ ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติของการควบคุมภายในด้านระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการ  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๒.๕ พัฒนาและควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนการสอนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้แก่ เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ระบบสารสนเทศออนไลน์ ระบบนิเทศออนไลน์ ระบบบริหารการประชุม อบรม สัมมนา  
ระบบบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++)  ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC e-Office)   
 ๒.๖ ควบคุมดูแลและพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ได้แก่ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (e-Learning)  เว็บไซต์ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ 



 ๒.๗ พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  และสถานศึกษาในสังกัด 
 ๒.๘ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนตามหลักสูตรและนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๙ นิเทศติดตามการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนการ
พัฒนาบุคลากรด้าน ICT  ของสถานศึกษาในสังกัด  และตามท่ีได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด 
 ๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๓. นางสาวจิตติมา  เพชรมูณีย์  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ ๒ กรณผีู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่อยู่ หรือ         
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๒  คนที่ ๓  
 ๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 ๒.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและพัฒนาระบบงานตาม
บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 ๒.๔ วิเคราะห์ เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  รวมทั้งก ากับ ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 ๒.๕ พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้ากับกระบวนการท างานให้
สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษาในสังกัด  และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.๖ พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการท างานของหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ 
 ๒.๗  พัฒนา ปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์ส านักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และฝึกอบรม      
ให้ความรู้แก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 ๒.๘ ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 



 ๒.๙ พัฒนาและควบคุมดูแลเว็บไซต์ระบบสารสนเทศออนไลน์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๒   
 ๒.๑๐ ควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าการใช้งานระบบส่งข้อความสั้น (SMS) ของส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  แก่กลุ่มอ านวยการ รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการ 
 ๒.๑๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๔. นายณัฐพร  สัตย์นาโค  ต าแหน่งช่างไฟฟ้า ช.2  โรงเรียนโยธินบ ารุง  ช่วยปฏิบัติราชการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๔.๑ ติดตั้ง ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์ ของส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
 ๔.๒ ควบคุมดูแลระบบเครือข่ายสื่อสารในส านักงาน และสถานศึกษาในสังกัด 
 ๔.๓ ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารของส านักงาน 
 ๔.๔ ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน 
 ๔.๕ ตรวจสอบ รับ – ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบวิทยุสื่อสารของส านักงาน และสถานศึกษา       
ในสังกัด 
 ๔.๖ บันทึกภาพกิจกรรมของส านักงานผ่านระบบวีดีทัศน์ 
 ๔.๗ ควบคุมดูแล ให้บริการระบบการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ 
 ๔.๘ ผลิตและบันทึกสื่อเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหาร 
 ๔.๙ พัฒนาและสนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕. นายสุชาติ รอดเนียม  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ  โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม  ช่วยปฏิบัติราชการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสาน ก ากับติดตาม และให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  จังหวัดพัทลุง   
 

---------------------------------------- 


