คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
ที่ 130 / 2565
เรื่อง กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
************************
เพื่อใหการปฏิบัติราชการในหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เปนปจจุบันและดําเนินการไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ
บั งเกิ ด ผลดี ต อทางราชการ มี ป ระสิทธิ ผ ล จึ งขอยกเลิ กคํ าสั่ งสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ มัธ ยมศึ ก ษานครศรีธ รรมราช
ที่ 232/2564 เรื่อง กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช สั่ ง ณ วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2564 และคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ที่ 258/2564 เรื่อง กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 37 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ บริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546 ประกอบกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง การแบ ง ส ว นราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 จึงไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และใหถือปฏิบัติตามคําสั่งนี้แทน รายละเอียดตาม
แนบทายคําสั่ง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565
สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วาที่รอยตรี
(นพดล รักษแกว)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
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กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ มส งเสริ มการศึ กษาทางไกล เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ตาม
ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้น ที่การศึ กษา พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
2. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3. ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
4. ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห และปฏิ บั ติ ง านระบบคอมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
5. สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ปฏิบัติงานรวมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของที่ไดรับมอบหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จึงกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติงานใหแกขาราชการและลูกจาง กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. นายไตรรงค สาดแว ตําแหนงศึกษานิเทศก วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ตําแหนงเลขที่ 19 ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร กลุมงานสงเสริมและบริการสื่อเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล มีหนาที่และรับผิดชอบดังนี้
1.1 ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
1.1.1 ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอกฎหมาย แนวนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารที่ เ กี่ ย วข องกั บ เขตพื้ น ที่ และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใชเปน กรอบในการดําเนิน งานและพัฒ นา
ระบบงานตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ
1.1.2 วางแผนบริหารงานกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
๑.๑.๓ วางแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง ควบคุมภายใน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.๔ กํากับดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา เรงรัด ติดตาม ตรวจสอบ แกปญหา และประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ในกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.๕ พิ จ ารณาตรวจสอบความถูกตองของบัน ทึกขอความ ของเจาหนาที่ ตลอดจนให
ความเห็นในการปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายขอบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกอนเสนอ
ตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.๖ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแกบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในสังกัด
1.1.6 ประสานงานกับหนวยงานในสังกั ดและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ รวมทั้งบุคลากร
ภายในสํานักงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ เปนไปดวยความเรียบรอย
1.1.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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1.2 ปฏิบัติหนาที่กลุมงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร
1.2.1 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ตรวจสอบ กํากับติดตาม และตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ควบคุมดูแลระบบการเชื่อมโยงเครือขายสื่อสาร การซอมบํารุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร เครื่องแมขาย ระบบวิทยุสื่อสาร
และอุปกรณที่เกี่ยวของ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในสังกัด
1.2.2 ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช. คนที่ 1
1.2.3 ศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงาน และสถานศึกษาในสังกัด
1..2.4 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้งและควบคุมดูแลระบบรักษาและคุมครองความ
ปลอดภัยของขอมูลตาม พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ของของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในสังกัด
1.2.5 ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง และควบคุมดูแลระบบงานตาง ๆ ที่ใหบริการผาน
เครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
1.2.6 พัฒนาบุคลากรดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรม เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอน
1.2.7 ประสานงาน ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห าร
(Management Information System : MIS) และระบบสารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นการสอน (Learning
Information System : LIS) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอรม
1.2.8 งานใหคําปรึกษา สงเสริม และแกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
1.2.9 งานนิเทศ ติดตามประเมินผล การใชงานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.2.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
1.3 กลุมงานสงเสริมและบริการสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
1.3.1 งานสงเสริมการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู
1.3.๒ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรในการประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอรมในการจัดการเรียนรู
1.3.3 งานสงเสริม สนับสนุน กํากับดูแล พัฒนาวัตกรรม และการนําเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลแพลตฟอรมตาง ๆ มาประยุกตใชเปนเครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประโยชน
และประสิทธิภาพสูงสุดตอผูเรียนดังนี้
1.3.3.1 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานเครือขายอินเตอรเน็ต (DLIT)
1.3.1.2 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
1.3.3.3 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ที่สงสัญญาณออกอากาศผานเครือขาย
อินเตอรเน็ตพรอมกับสงสัญญาณผานดาวเทียม (NEW DLTV)
1.3.3.4 เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ผานเครือขายอินเตอรเน็ต
(DL2W) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในพื้นที่หางไกล
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1.3.3.5 เทคโนโลยีการประชุมทางไกลผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Google workspace
for Education สนับสนุนการบริหารสํานักงานและการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียน
1..3.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนาและประยุกตใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอรม เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลทุกแพลตฟอรม และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ของสถานศึกษาทุกสหวิทยาเขตในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
1.3.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
2. นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ
พิเศษ ตําแหนงเลขที่ อ 32 ปฏิบัติหนาที่กลุมงานสงเสริมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติหนาที่
แทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนที่ 1 กรณีผูอํานวยการ
กลุมสงเสริมการศึ กษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ไมอยูหรือไม สามารถปฏิ บัติหน า ที่ ได
มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหนาที่ผูดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช คนที่ 2
2.2 ศึ ก ษา วิ เ คราะห น โยบายและแผนพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
แผนปฏิบัติดิจิทัล ของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดับ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
2.3 ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
2.4 สงเสริม สนับสนุนและดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2.5 สนับสนุนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานและโรงเรียนในสังกัด
2.6 ศึกษา วิเคราะห และเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งกํากับ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในสวนของกลุมสงเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.7 ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต
(Application Software) ใหสอดคลองกับกระบวนการทํางานของระบบข อมูลสารสนเทศ ระบบใหบริการต าง ๆ ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
2.8 ศึ ก ษา วิ เ คราะห ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบเว็ บ ไซต ร ะบบสารสนเทศออนไลน
(Info Online) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
2.9 ศึกษา วิเคราะห พัฒนาและควบคุมดูแลระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ไดแก เว็บไซตกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ / ระบบนิเทศออนไลน /
ระบบบริหารการประชุม อบรม สัมมนา /ระบบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)
2.10 ศึกษา วิเคราะห ใหคําแนะนํา บริหารจัดการ และกํากับ ติดตามการดําเนินงานการ
จัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ผานระบบ DMC ของโรงเรียน
2.11 ศึกษา วิเคราะห ใหคําแนะนํา บริหารจัดการ และกํากับติดตาม การดําเนินงานการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ผานระบบ EMIS ของโรงเรียนในสังกัด
2.12 ศึกษา วิเคราะห ใหคําแนะนํา บริหารจัดการ และกํากับติดตามการดําเนินงานการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานคุณภาพมัธยมศึกษา ผานระบบ SESA ของโรงเรียนในสังกัด
2.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

18

๓. นางสาวนาตยา นาคพัน ธ ลูกจา งชั่วคราว ตํา แหนง เจา หนา ที่ธุร การ มีห นาที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 งานธุ ร การ สารบรรณ จั ด เก็ บ เอกสาร หลั ก ฐานทะเบี ย นหนั ง สื อ ราชการต า ง ๆ
ของกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การรับ – สงหนังสือราชการและตรวจสอบความถูกตอง
- การจั ด ร า ง/พิมพบัน ทึกขอความ/หนังสือราชการ และเอกสารสํานักงานตาง ๆ
ในระบบสาระบรรณอิเล็กทรอนิกส (My Office) ที่เกี่ยวของของกลุม
3.2 งานตรวจสอบดัชนีการใชงานของระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และสถานศึกษาในสังกัด
- ตรวจสอบดัชนีปริมาณผูใชงานจากภายนอกเครือขายอินเทอรเน็ต
- ตรวจสอบดัชนีผูใชงานเครือขาย UniNet เกี่ยวกับการประชุมทางไกลกับ สพฐ.
- ตรวจสอบดัชนีผูใชงานโครงขาย UniNet Private เชื่อมโยงเครือขายกรมบัญชีกลาง
- ตรวจสอบดัชนีผูใชงานโครงขาย CAT Telecom แสดงการใชงานอินเทอรเน็ต
ภายในสํานักงานเขต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
- ตรวจสอบดัชนีการใชงานของอินเทอรเน็ตภายใน สพม.นศ ทั้งหมด ทุกเครือขาย
ที่ผานระบบ Authentication
3.3 กลุมงานสงเสริมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานขอมูลสารสนเทศ
- การประสานงานภายในและภายนอกในสวนที่เกี่ยวของกับภาระงานของกลุม
- ดูแลความเรียบรอย ความพรอมดานสถานที่ วัสดุอุปกรณการปฏิบัติงานภายในกลุม
- ตรวจสอบ/จัดทําทะเบียนควบคุมครุภัณฑของกลุม ICT ใหเปนปจจุบัน
- ออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนโดเมน Domain (ฉบับภาษาอังกฤษ)
- เพิ่มบัญชีผูใชงาน @obecmail365 /ตรวจสอบบัญชีผูใช//resetรหัสผานใหกับ
บุคลากรและครูโรงเรียนในสังกัด สพม.นศ
- ทําบัตรแสดงตนผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช
3.4 งานประชุมภายใน กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
- จัดทําระเบียบวาระและรายงานการประชุมภายในกลุม
- ประสานงานการเขารวมประชุมกับบุคลากรภายในกลุมและผูบริหาร (ถามี)
- จัดเตรียมเอกสารและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นในการประชุม
3.5 งานขอมูลสารสนเทศ
- ประสานงานข อ มู ล ต า ง ๆ ภายในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช
- ประสานงานและใหบ ริการขอมูล ตาง ๆ ของ สพม.นศ แกห นว ยงานตา งสังกัด ,
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีฯ, สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ
- รวบรวม วิเคราะห จัดทําเลมสารสนเทศทางการศึกษา ของ สพม.นศ.
3.6 งานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
…………………………………………………………

