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คํานํา
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมประสิทธิภาพงานดานการบริหารและการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษาไดอยางมีและประสิทธิผล
แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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สารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.25522561) กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2554 - 2557) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 สําหรับเปนกรอบ แนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปของกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อใหสามารถดําเนินงานสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาและการบริหารไดอยางคุมคา เกิดประโยชนสูงสุด และบรรลุ
สูเปาหมายแหงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองตามนโยบายรัฐและหนวยงานตนสังกัด

กลุม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
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บททั่วไป

ส่วนที่ 1
บททั่วไป
1.1 ความเปนมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชประโยชนในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ
ของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา จึงมี
นโยบายทดลองนํารองกลุม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 7 เขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 ใหสาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 เปนหนึ่งในเขตพื้นที่การศึกษาทดลองนํารองจัดตั้งกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
1) เพื่อใหการบริหารและการจัดการทางดานเทคโนโลยีและการสือ่ สารของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อใหสถานศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อใหบุคลากร ผูเรียน มีโอกาสใชและเขาถึงสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและการ
สื่อสารทางการศึกษาผานระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย เพื่อแสวงหาความรูและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเชื่อมโยงระบบเครือขายเพื่อการศึกษา
1.2 ภารกิจ บทบาทหนาที่
1) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด
2) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต สําหรับการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน
3) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
ในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด
4) จัดอบรม พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) ใหบริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการใหบริการการติดตั้ง
บํารุง ซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานักงานและสถานศึกษา
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืน่ ที่เกี่ยวของหรือ
ที่ไดรับมอบหมาย
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1.3 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 มีฐานะเทียบเทากลุมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย 3 กลุมงานยอย
กําหนดกรอบอัตรากําลังตามโครงสราง รวมจํานวน 8 ตําแหนง ดังนี้
1) กลุมงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร
2) กลุมงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) กลุมงานสนับสนุนและการใหบริการจัดการเรียนรู

โครงสร้างองค์กร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการสื่อสาร

กลุ่มงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. งานออกแบบ ติดตั้งระบบคอมพิวเตอรฯ

กลุ่มงานสนับสนุนและ
การให้บริการจัดการเรียนรู้

1. งานสนับสนุนและสงเสริมการใชสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. งานควบคุม ดูแล และซอมบํารุงระบบ
คอมพิวเตอรฯ ระบบเครือขาย

2. งานออกแบบ วิจัย และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. งานควบคุม ดูแลความปลอดภัยของขอมูล
และการสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

3. งานบริการศูนยรวมสื่อ นวัตกรรม และ
และบทเรียนอิเล็กทรอนิกส

4. งานวิเคราะห และกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะระบบคอมพิวเตอร

4. งานพัฒนา ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู
ผานระบบเครือขาย

5. งานพัฒนาบุคลากรดานผูดูแลระบบ

5. งานพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

6. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม

6. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใชสื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. งานวิเคราะหระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู
2. งานพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
กลางของหนวยงาน
3. งานสนับสนุน พัฒนาการประยุกตใช ICT
เพื่อการบริหาร
4. งานพัฒนาเว็บไซต และฝกอบรมบุคลากร
5. งานนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการให
บริการขอมูลสารสนเทศ
6. งานธุรการและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556
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โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กรรมการบริหาร
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อํานวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการสื่อสาร
(3)

กลุ่มงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2)

กลุ่มงานสนับสนุน
และให้บริการจัดการเรียนรู้
(2)

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556
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1.4 แผนแมบทดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของหนวยงานในระดับตางๆ
และนโยบาย มาตรการที่เกี่ยวของในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ.2554 – 2563
(ICT 2020)
วิสัยทัศน “ICT เปนพลังสําคัญในการนําพาคนไทยสูความรูแ ละปญญา
เศรษฐกิจไทยสูการเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค”
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัย มีการกระจาย
อยางทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตางๆ ได
2. การพัฒนาทุนมนุษยที่มคี วามสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
มีวิจารณญาณและรูเทาทัน บุคลากร ICT ที่มีความรูค วามสามารถและความเชีย่ วชาญระดับ
มาตรฐานสากล
3. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและ
นํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ การเปดการคาเสรี และประชาคม
อาเซียน
4. ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล
5. พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถพึ่งตนเองและ
แขงขันในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่ม
สัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม
6. พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางโอกาสและ
การเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะตางๆ
ใหมีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากขึน้
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะที่ดี ไดแก
การบริการดานการศึกษาและบริการ
สาธารณสุข
7. พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุน
การสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2552 – 2556
วิสัยทัศน “ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT”
พันธกิจ พัฒนากําลังคนใหมคี ุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ พัฒนาโครงขายสารสนเทศ
และการสื่อสารความเร็วสูง พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทีม่ ีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. พัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมคี วามสามารถในการสรางสรรค ผลิต และใช
สารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
2. บริหารจัดการ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล (National ICT Governance)
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและ
บริการของภาครัฐ (e-Governance)
5. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยัง่ ยืน
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556
วิสัยทัศน “การศึกษาแหงอนาคตเปนจริงไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร”
พันธกิจ
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมีวัฒนธรรมการใช ICT อยาง
มีคุณธรรม จริยธรรม และรูเทาทัน
2. สงเสริมสนับสนุนกระบวนการสรางนวัตกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการแขงขัน
ของไทย
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
ขจัดความเหลือ่ มล้ําในการเขาถึงขอมูลความรูแ ละทรัพยากรทางดานการศึกษา
4. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการดานการศึกษา ที่มีการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพและ
ธรรมภิบาล
ยุทธศาสตร
1. สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรค
มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศไทย
2. สนับสนุนการเรียนการสอนดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาของประเทศไทย
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการศึกษาของ
ประเทศไทย
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการดาน
การศึกษา ซึ่งจะเอื้อตอการสรางธรรมาภิบาลของสังคม
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
(ฉบับแนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา)

มาตรฐานดานคุณภาพ :
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูแ ละทักษะที่จําเปนตามหลักสูร
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา :
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผเู รียนเรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู :
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมการเรียนรู
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภ ายในสถานศึกษาและใชประโยชน
จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานที่ศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผูท ี่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม :
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา
และสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา
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มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ.
ตัวบงชี้ที่ 3 ผูเรียนมีความใฝรแู ละเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ผูเรียนคนควาหาความรูจ ากการอานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.7 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรูข องครู (8 ขอ)
ขอ 5 การจัดเตรียมและใชสอื่ ใหเหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิปญญา
ทองถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาประยุกตในการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (4 ขอ)
ขอ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา
(1) ดานวิชาการ (17 ขอ)
ขอ 17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(4) ดานการบริหารทั่วไป (21 ขอ)
ขอ 1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
ขอ 7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานเขตพืน
้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จากการวิเคราะหรวมกันของผูบริหาร บุคลากรกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เกี่ยวกับสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยพิจารณาตามสภาพแวดลอมภายในที่เปนจุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness) และสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนทั้งโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
(Threat) จําแนกตามพันธกิจของกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลุมงาน ที่สงผลตอ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 สรุปไดดังนี้
1. งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร
สภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
1. สพม. มีการวิเคราะห 1. ขาดบุคลากรระดับ
และจัดทําแผนแมบท
บริหารที่มีวิสัยทัศน
ICT เพื่อรองรับนโยบาย ความรู ประสบการณ
ในการบริหารดาน ICT
และแผนยุทธศาสตร
ดาน ICT ของหนวยงาน ทั้งในระดับ สพม. และ
โรงเรียน
ตนสังกัด
2. สพม. ยังขาดบุคลากร
2. สพม. มีบุคลากรที่
ผูชวยดานการวางระบบ
เชี่ยวชาญดานการวาง
ระบบโครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐาน ICT
และการควบคุมดูแล
ICT
3. โรงเรียนสวนใหญไมมี
3. มีการเชื่อมตอระบบ
ผูเชี่ยวชาญดานระบบ
โครงขายอินเทอรเน็ต
ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสรางพื้นฐาน ICT
(MOE Net) ที่สามารถ 4. จํานวนคอมพิวเตอร
ใหบริการเชื่อมโยงสู
อุปกรณและซอฟทแวร
เครือขายภายในและ
ยังไมเพียงพอตอการ
เครือขายภายนอกได
ใหบริการอยางครบวงจร
ตลอด 24 ชั่วโมง

สภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. สพฐ. มีนโยบาย
1. การสนับสนุน
สนับสนุนการจัดตั้ง
งบประมาณยังไม
เพียงพอ
กลุม ICTนํารอง ใน
2. การจัดสรรงบประมาณ
สํานักงานเขตพืน้ ที่
คอนขางลาชา สงผลตอ
2. สพฐ. สนับสนุน
ระยะเวลาการ
งบประมาณในการ
ดําเนินงาน ที่จํากัด
จัดซื้อ /จัดหาระบบ
โครงสรางพื้นฐาน ICT 3. ไมมีการกําหนดกลุม
ICT ในโครงสรางของ
ของกลุม ICT นํารอง
สํานักงานเขตพืน้ ที่
3. ศักยภาพที่ล้ําหนา
การศึกษาตามกฎหมาย
ทางดานเทคโนโลยี
จึงไมมีอัตรากําลัง
และตนทุนที่ต่ําลง
รองรับ และไมมี
สงผลดีตอการพัฒนา
บุคลากรที่จบสาย ICT
4. รัฐและหนวยงาน
โดยตรง โดยเฉพาะดาน
ตนสังกัดมีนโยบาย
วิศวกรรมและการ
สนับสนุนการใช ICT
พัฒนาระบบ
เพื่อพัฒนาการศึกษา
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1. งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ตอ)
สภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
4. มีระบบการเชื่อมตอ 5. สพม. ยังไมมีสถาน
เครือขายอินเทอรเน็ต
ที่ตั้งสํานักงานของ
แบบวงจรเชา (Leased ตนเอง จึงสงผลตอ
Line) ในอัตราความเร็ว การวางแผนติดตั้งระบบ
ที่เหมาะสม เอื้ออํานวย ที่ตองคํานึง ถึงการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
ตอการปฏิบัติงาน
5. มีเครือขายผูเชี่ยวชาญ 6.ระบบไฟฟาใน สพม.
ไมเสถียรและไมเพียงพอ
ดาน ICT ในโรงเรียน
ตอการทํางานของระบบ
หนวยงานตนสังกัด
และหนวยงานภายนอก
ที่ใหคําปรึกษา ดูแล
ชวยเหลือ

สภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)

2. งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
สภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
1. สพม. มีผูเชี่ยวชาญใน 1. ไมมีบุคลากรที่มี
การติดตั้ง ดูแลเครื่อง
ความรู และ
แมขายและระบบ
ประสบการณดานการ
ฐานขอมูล
พัฒนาโปรแกรม
ประยุกตที่สอดคลองกับ
2. สพม. มีการนํา
ภาระงาน
เทคโนโลยี โปรแกรม
ประยุกตตางๆ มาปรับ 2. มีบุคลากรไมเพียงพอ
ประยุกตใชงาน
ตอการปฏิบัติงาน
3. หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกฝายไมไดใชขอมูล
สารสนเทศเปนฐานใน
การพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม

สภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. สพฐ. พัฒนาระบบ
1. สพฐ. ยังไมสามารถ
กําหนดนโยบายและ
ขอมูลสารสนเทศใน
พัฒนาระบบฐานขอมูล
สวนของการบริหาร
จัดการในภารกิจหลักๆ กลางที่เชื่อมโยงขอมูล
ทุกสวนได สงผลใหเกิด
2. สพฐ. พัฒนาความรู
ภาระงานที่ซ้ําซอนแก
ทักษะการใชโปรแกรม
ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่
ใหกับผูปฏิบัติงาน
และโรงเรียน รวมทั้ง
ปญหาขอมูลซ้ําซอน
ผิดพลาด
2. หนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาดการบูรณาการ
ระบบขอมูลสารสนเทศ
รวมกัน

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556

- 11 -

3. งานสนับสนุนและการใหบริการจัดการเรียนรู
สภาพแวดลอมภายใน
สภาพแวดลอมภายนอก
จุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness)
โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. สพม. มีแผนในการ
1. ขาดบุคลากรที่มีความ 1. นโยบายการปฏิรูป
1. การจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ. ในสวนของ
ติดตั้งระบบสนับสนุน
เชี่ยวชาญในการใช
การศึกษากระตุนให
การพัฒนาบุคลากร
การเรียนรู
โปรแกรมผลิตสื่อการ
สถานศึกษา / ครู
ดานการผลิตสื่อการ
อิเล็กทรอนิกส
เรียนรูที่หลากหลาย
ตองปรับเปลี่ยน
เรียนรู คอนขางจํากัด
หลากหลายรูปแบบ
กระบวนการจัด
2. การพัฒนาสื่อ ICT ที่มี
การเรียนการสอน
2. สพฐ. กําหนดหลักสูตร
2. ผูบริหาร ครู นักเรียน คุณภาพ ตองใชทักษะ
และ สพฐ. สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร
ขั้นสูง และเครื่องมือที่มี
และบุคลากรใน
สื่อการเรียนรูท่มี ี
มาจากสวนกลาง โดย
ประสิทธิภาพ
สํานักงานเขตพืน้ ที่
คุณภาพ สอดคลอง
ไมใหอิสระแก สพม. /
การศึกษามีความ
3. ครูและบุคลากร
ตามหลั
ก
สู
ต
ร
ตระหนักในความสําคัญ ทางการศึกษา ยังใช
โรงเรียนในการพัฒนา
ประโยชนของ ICT
ตามสภาพปญหา และ
ICT ไดไมเต็มศักยภาพ 2. สพฐ. ใหการสนับสนุน
โปรแกรมผลิ
ต
สื
่
อ
ที
ม
่
ี
ความตองการ
สวนใหญตื่นตัวในการ
และขาดความเขาใจใน
ลิขสิทธิ์
เรียนรูและสนใจการนํา เรื่องการประยุกตใช ICT
3. สพฐ.มีกิจกรรมสงเสริม
ICT มาประยุกตใชเพื่อ
ในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการผลิตสื่อ
การปฏิบัติงานในหนาที่
การเรียนรูในรูปแบบ
และการเรียนรูเพื่อ
ตางๆ อยางตอเนื่อง
พัฒนาตนเอง
4. มีแหลงบริการสื่อ
การเรียนรูที่มีคุณภาพ
หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งมีสวนชวยกระตุน
สงเสริมใหครูได
พิจารณาเลือกใชตาม
ความตองการ
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การวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในภาพรวม
สภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดออน (Weakness)

ดานบุคลากร (Man)
1. มีบุคลากรผูเชี่ยวชาญดานระบบโครงสรางพื้นฐาน
ICT
2. มีเครือขายผูเชี่ยวชาญดาน ICT ใหคําปรึกษา
แนะนํา ชวยเหลือ

ดานวัสดุ อุปกรณ (Material)
มีเครื่องใหบริการอินเทอรเน็ตและระบบเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่มีสมรรถนะ รองรับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจไดในระดับดี
ดานงบประมาณ (Money)
มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม ICT
นํารอง
ดานการบริหารจัดการ (Management)
มีการวางแผนออกแบบ ติดตั้งระบบที่รองรับ /
ครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกดาน

1. จํานวนบุคลากรผูชวยปฏิบัติงานไมเพียงพอตอ
ภาระงาน
2. ขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ICT
ที่ครอบคลุมกับภาระงานทุกสวน
3. สมรรถนะดาน ICT/ความสามารถในการประยุกตใช
ของผูใชสวนใหญยังอยูในระดับที่ตองพัฒนา

1. จํานวนเครื่องใหบริการและเครื่องสําหรับผูใชงาน
ยังไมเพียงพอกับภาระงานพื้นฐาน
2. สถานที่ตั้งของหนวยงานยังไมชัดเจน สงผลตอการ
วางระบบโครงสรางพื้นฐาน
งบประมาณยังไมเพียงพอตอการดําเนินงานตาม
พันธกิจ
1. ขาดการวางแผนบริหารจัดการดาน ICT รวมกัน
ระหวาง สพม. และโรงเรียน
2. ประสบการณและความเชื่อมั่นตอการประยุกตใช
ICT เพื่อการจัดการศึกษา ของฝายบริหาร

สภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐและหนวยงาน
ตนสังกัดในการสนับสนุนการใช ICT
2. ศักยภาพของ ICT เอื้อตอการสรางนวัตกรรม และ
สงเสริมการเรียนรูไดอยางหลากหลาย
3. กระแสของเทคโนโลยีฯ กระตุนใหนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษามีทักษะดาน ICT มากขึน้

อุปสรรค (Threat)
1. ปญหาความเหลื่อมล้ําดานระบบโครงสรางพื้นฐานฯ
(Digital Divide) ของโรงเรียนขนาดใหญ / เล็ก
2. หนวยงานตนสังกัดไมใหอิสระในการพัฒนาดาน
ICT เพื่อการศึกษา ที่สอดคลองตามศักยภาพและ
ความตองการของ สพม. และโรงเรียน
3. การจัดสรรงบประมาณยังไมเพียงพอและลาชา

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556

ทิศทางและแนวทางพัฒนาองคกร

- 13 -

ส่วนที่ 3
ทิศทางและแนวทางพัฒนาองค์กร
3.1 วิสัยทัศน
“ภายในปงบประมาณ 2556 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
จะเปนองคกรผูนําดานการใชระบบ ICT เปนฐานการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู เพื่อมุงสูการศึกษาที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ”
3.2 พันธกิจ
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 มีพันธกิจในการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู
เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียน ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคลากร
ที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตใชทรัพยากรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด
ตอการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู เพื่อเปนรากฐานของการเสริมสรางเยาวชนไทยสูสังคม
อุดมปญญา
3.3 กลยุทธ
1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2) การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
3) การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการเรียนรู
4) การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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3.4 เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายผลผลิตที่ตองการ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมายผลผลิต (Output)
ที่

เปาประสงค (Outcome)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย
2554 2555 2556 หนวย

1 จัดตั้งกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สพม.12

1) มีกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สพม.12

1. จัดตั้งกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

1) จัดตั้งกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สพม.12

2 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสํานักงานและโรงเรียน
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู

2) มีระบบใหบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ใหบริการตลอด 24 ชม.
โดยมีความเร็วในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตที่เหมาะสม
3) มีระบบอินเทอรเน็ตในสํานักงาน
ที่เชื่อมตอโครงขายอินเทอรเน็ตอื่นๆ
ตามนโยบาย

2. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

2) ติดตั้งระบบใหบริการอินเทอรเน็ต
ดวยระบบสายสัญญาณความเร็วสูง
(Leased Line)
ผานสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic)
และใหบริการตลอด 24 ชม.
3) เชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตใน
สํานักงานกับโครงขายอินเทอรเน็ต
ของหนวยงาน/ สถาบันการศึกษา
ตามนโยบาย
- โครงขายอินเทอรเน็ตของ
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Net)
- เครือขายการเรียนรูไรพรมแดน
(World Class)
- สถาบันอุดมศึกษา (Uni Net)
- เครือขายการศึกษาแหงชาติ
(NEd Net)
4) ติดตั้งระบบบันทึกขอมูลการจราจร
ทางคอมพิวเตอร (Authentication
Server) ตาม พรบ.วาดวยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550

4) มีระบบบันทึกขอมูลการจราจร
ทางคอมพิวเตอร (Authentication
Server) ตาม พรบ.วาดวยการกระทํา
ความผิดทางคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556

1
นํารอง
4

กลุม

8

16 Mbps

1

ระบบ

1

ระบบ
1
1

1

ระบบ
ระบบ
ระบบ
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3.4 เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายผลผลิตที่ตองการ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมายผลผลิต (Output)
ที่

เปาประสงค (Outcome)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย
2554 2555 2556 หนวย

5) จํานวนเครื่องแมขายที่ใหบริการ
ตามภารกิจหลัก/ นโยบาย เชน
- ระบบบริการอินเทอรเน็ต

(Proxy Server)
- ระบบบริการเว็บไซต

(Web Server)
- ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ
- ศูนยรวมสื่อการเรียนรู
- ระบบ e-Learning

6) มีการเชื่อมตอ / ใชงานระบบงาน
อิเล็กทรอนิกสตามนโยบาย สพฐ.

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556

5) ติดตั้งเครื่องแมขาย :
- ระบบบริการอินเทอรเน็ต
(Proxy Server)
- ระบบบริการเว็บไซต (Web Server1)
: เว็บไซต สพม.12
: เว็บไซตกลุมงาน
- ระบบบริการขอมูลสารสนเทศ
(Web Server2)
: เว็บไซตระบบสารสนเทศ
: เว็บไซต KM
: เว็บไซตระบบนิเทศออนไลน
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สพม.12
- ศูนยรวมสื่อการเรียนรู
- ระบบ e-Learning
- ระบบ Video Streamimg
6) เชื่อมตอระบบงานอิเล็กทรอนิกส
ตามนโยบายสพฐ. ไดแก
- ระบบ e-Filing สพฐ.
- ระบบ GFMIS
- ระบบภาษี
- ระบบบําเหน็จบํานาญ
- ระบบสวัสดิการ

1

ระบบ

1

ระบบ

1

ระบบ

1
1
1
1

ระบบ

1

ระบบ
ระบบ
ระบบ
ระบบ

ระบบ
ระบบ

1
1
5
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3.4 เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายผลผลิตที่ตองการ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมายผลผลิต (Output)
ที่

เปาประสงค (Outcome)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)
7) มีระบบ Data Center (ESA01)
ตามนโยบาย สพฐ.
8) มี / ใชระบบสื่อสารในการประสาน
งานราชการ หลายรูปแบบ

9) มีระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ระหวาง สพฐ.
/ สพม. / สหวิทยาเขต
10) จํานวนโรงเรียนที่ไดติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรฯตามกิจกรรมจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรฯ ประจําปของ
สพฐ. * ดวยความเรียบรอย
และความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
11) จํานวนโรงเรียนที่มีการเชื่อมตอ
ระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ที่ความเร็วไมต่ํากวา 4 Mbps

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย
7) ติดตั้งระบบ Data Center (ESA01)
สําหรับใหบริการขอมูลสารสนเทศ
และศูนยเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
8) ติดตั้ง/ใชระบบสื่อสารในการประสาน
งานราชการ เชน
- ระบบตูสาขาอัตโนมัติ
(ระบบโทรศัพทอัตโนมัติใน สนง.)
- ระบบ Smart Mobile Paging
(ระบบสง SMS ผานอินเทอรเน็ต)
- ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส สพฐ.
(OBEC Mail)
9) ติดตั้งระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ระหวาง สพฐ./
สพม. / สหวิทยาเขต
10) ดําเนินงานกิจกรรมจัดหาระบบ
ระบบคอมพิวเตอรฯ ประจําป สพฐ.*
และติดตาม ประเมินผล

11) ประสาน / ปรับปรุงการเชื่อมตอ
ระบบอินเทอรเน็ตโรงเรียนใหมี
ความเร็วไมต่ํากวา 4 Mb/s

2554 2555 2556 หนวย
1
ระบบ

3

ระบบ

1

ระบบ

100 100 100 รอยละ

60

70

80 รอยละ
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3.4 เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายผลผลิตที่ตองการ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมายผลผลิต (Output)
ที่

เปาประสงค (Outcome)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย
2554 2555 2556 หนวย

3 สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ
เต็มประสิทธิภาพ

1) มีมาตรการควบคุม ดูแลระบบ
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีฯ
2) ความเสถียรของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ของสํานักงาน
3) มีศูนยซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีฯ
- ศูนยซอมบํารุงฯ สพม.12
- เครือขายศูนยซอมบํารุงสหวิทยาเขต
4) จํานวนผูรับบริการที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้นไป
5) มีมาตรการสงเสริม / รองรับการใช
Green IT (เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม)

3. เสริมประสิทธิภาพการดําเนินงาน
และการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

1) ดูแล รักษา และซอมบํารุงระบบ
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีฯ
ของสํานักงานอยางตอเนื่อง
2) จัดตั้งศูนยซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีฯ
- ศูนยซอมบํารุงฯ สพม.12
- เครือขายศูนยซอมบํารุงสหวิทยาเขต
3) นิเทศ ติดตาม ดานการพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีฯ
4) รณรงค สงเสริมการใช Green IT
(เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม)
ในสํานักงานและโรงเรียน เชน
- เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ Green IT

7

70

7

7 ขอ

11
ศูนย
1
ศูนย
100 100 รอยละ

1

1

1 รายการ

5

7

8 ขอ

ในเว็บไซตหนวยงาน
- กําหนดมาตรการรณรงค สงเสริม
การใช Green IT ของสํานักงาน

* หมายเหตุ 10) รอยละของจํานวนโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรระบบคอมพิวเตอรฯ ประจําป
แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556
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3.4 เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายผลผลิตที่ตองการ
กลยุทธที่ 2 : พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เปาหมายผลผลิต (Output)
ที่

เปาประสงค (Outcome)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย
2554 2555 2556 หนวย

1 พัฒนาศูนยขอมูลสารสนเทศกลาง
1) มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศกลาง
ที่ใหบริการผานเว็บไซต เพื่อสนับสนุน
ที่ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
โดยมีขอมูลหลักที่จําเปน ไดแก
ตามภารกิจของหนวยงาน สงเสริมการ
- ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน สํานักงาน
แบงปน / ใชประโยชนจากขอมูลรวมกัน
- ขอมูลนักเรียน
รวมทั้งการเผยแพร ใหบริการขอมูล
- ขอมูลบุคลากร
- ขอมูลดานวิชาการ
- ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
กลาง สพม.12 : SEA12 Info Online

2 พัฒนาเว็บไซต สพม.12 /กลุมงาน
และโรงเรียน สําหรับการประชาสัมพันธ
กิจกรรม การติดตอสื่อสาร

พัฒนาเว็บไซตหนวยงานและสนับสนุน 1) พัฒนาเว็บไซต
การพัฒนาเว็บไซตโรงเรียน
- เว็บไซต สพม.12
- เว็บไซตกลุมงาน
2) สงเสริมการพัฒนาเว็บไซตโรงเรียน

3 พัฒนาระบบการรายงาน / ปรับปรุง
ขอมูลสารสนเทศผานเว็บไซต

มีเว็บไซตสพม.12 เว็บไซตกลุมงาน และ
เว็บไซตโรงเรียน ที่มีขอมูลเปนปจจุบัน

มีระบบรายงานขอมูลผานเว็บไซต
จากโรงเรียนมายัง สพม.

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศกลาง
ที่ใหบริการผานเว็บไซต ประกอบดวย
- ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน สํานักงาน
- ขอมูลนักเรียน
- ขอมูลบุคลากร
- ขอมูลดานวิชาการ
- ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

พัฒนาระบบรายงานออนไลน
(Module เพิ่มเติมในเว็บไซตสารสนเทศ
กลาง : ZSEA12 Onfo Online)

พัฒนาระบบรายงานขอมูลผานเว็บไซต

1

Module

1
1
1
1

Module
Module
Module
Module

1
7
99

1

ระบบ
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3.4 เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายผลผลิตที่ตองการ
กลยุทธที่ 3 : การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู
เปาหมายผลผลิต (Output)
ที่

เปาประสงค (Outcome)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย
2554 2555 2556 หนวย

1 สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยี
พัฒนาระบบบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสราง
สารสนเทศและการสื่อสาร
โอกาส ทางเลือกในการศึกษาเรียนรู
เพือ่ การเรียนรู
ในรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
1) มีเว็บไซตศูนยรวมสื่อการเรียนรู
2) จํานวนสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
ที่ใหบริการผานเว็บไซต
3) มีการใหบริการสื่อเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
(Digital Content) ในระบบ ESA01
4) จํานวนโรงเรียนที่เขาถึงและใชประโยชน
จากสื่อ eDLTV ในรูปแบบตางๆ
5) จํานวนโรงเรียนที่ใชสื่อโทรทัศนเพื่อการ
ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
6) มีเว็บไซตและบทเรียน e-Learning

7) มีระบบคลังขอสอบ (Exam Bank)
8) มีระบบ Training Online/Tutor Online
9) มีระบบการเรียนการสอนผาน
VDO Conference / Streming Online
10) สถิติผูเขาใชบริการในแตละเว็บไซต
(ไมต่ํากวา...ครั้ง : ป)
แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556

พัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
ในรูปแบบที่หลากหลายที่สอดคลองตามสภาพ
ความพรอม บริบทของโรงเรียน ไดแก
1) เว็บไซตศูนยรวมสื่อการเรียนรู
2) ใหบริการสื่อการเรียนรูตามกลุมสาระ
ผานเว็บไซต (ออนไลน) และระบบออฟไลน
3) ติดตั้งสื่อการเรียนรู (Digital Content สพฐ.)
ในระบบ ESA01
4) สงเสริมการใชสื่อ eDLTV ในรูปแบบออนไลน
ออฟไลน หรือระบบอินทราเน็ตในโรงเรียน
5) สงเสริมการใชสื่อโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
6) พัฒนาเว็บไซต e-Learning และ
จัดทําบทเรียน e-Learning ตนแบบ
5 กลุมสาระหลัก ในทุกระดับชั้น
7) พัฒนาระบบคลังขอสอบ (Exam Bank)
5 กลุมสาระหลัก ในทุกระดับชั้น
8) พัฒนาระบบ/หลักสูตร Training Online(ครู)
และระบบ/วิชา Tutor Online (นักเรียน)
9) พัฒนาระบบการเรียนการสอนผาน
VDO Conference / Streming Online
10) ตรวจสอบสถิติผูใชบริการ

1
100
1
1

150

เว็บไซต
200 เรื่อง
ระบบ
ระบบ

20

30

45

ร.ร.

20

20

20

ร.ร.

1
12

ระบบ
36 บทเรียน

600 1200
3
6

ขอ

6 หลักสูตร
12
วิชา
3
วิชา

3000 4000 5000

ครั้ง

- 20 เปาหมายผลผลิต (Output)
ที่

เปาประสงค (Outcome)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

โครงการ/กิจกรรมหลัก

กิจกรรมยอย
2554 2555 2556 หนวย

2 พัฒนาระบบนิเทศติดตามงานวิชาการ 1) มีเว็บไซตระบบนิเทศออนไลน
2) จํานวนผูรับบริการที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้นไป

โครงการพัฒนาระบบนิเทศออนไลน

แผนยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปงบประมาณ 2554 - 2556

พัฒนาเว็บไซตระบบนิเทศออนไลน

1 ระบบ
70%

ระบบ
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3.4 เปาประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายผลผลิตที่ตองการ
กลยุทธที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปาหมายผลผลิต (Output)
ที่

เปาประสงค (Outcome)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI)

ชื่อกิจกรรม

กิจกรรมสําคัญ
2554 2555 2556 หนวย

1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดานเทคโนโลยี 1) จํานวนครู/ บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา
สารสนเทศฯ ใหสอดคลองตามภารกิจ
ความรู ทักษะดานการใช ICT เพื่อการ
ความถนัด และความสนใจ
จัดการเรียนรู และการบริหารจัดการ

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรตางๆ
1.1) หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซตดวย
CMS (Joomla)
1.2) หลักสูตร Admin
1.3) หลักสูตรคอมพิวเตอรเบื้องตน
(Windows 7 / Office 2010)
1.4) หลักสูตรการประยุกตใช ICT
เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร
1.5) หลักสูตรการพัฒนาบทเรียน
e-Learning
1.6) หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส
2) จัดซื้อเอกสารวิชาการดานเทคโนโลยีฯ

2) จํานวนผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป
3) จํานวนผูรับการอบรมที่มีความพึงพอใจ

105

105

105 คน

30
100

30
100

30 คน
100 คน

100

100

100 คน

40

80 คน

50

50 คน

20
70
75

20 เลม
70 รอยละ
75 รอยละ

1

1

ครั้ง

1

ครั้ง

20
70
70

ในระดับมากขึ้นไป
2 สนับสนุน สงเสริมการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3 ทดสอบสมรรถนะดานเทคโนโลยี

1) จํานวนผูที่นําเสนอผลงานในเวทีสัมมนา

จัดเวทีสัมมนาการประยุกต /บูรณาการ

2) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของทุกฝาย

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได

3) จัดทดสอบสมรรถนะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ เพื่อนําขอมูลไปใชประกอบ รับการทดสอบสมรรถนะดานเทคโนโลยี
การวางแผนพัฒนา

สารสนเทศฯ
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สารสนเทศฯ

ภาคผนวก

1

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การทดลองนํารองจัดตั้งกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
**************************************
เพื่อแสวงหาแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เพื่อใหมีการทดลองนํารองการใชระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารในการชวยพัฒนาการบริหารจัดการและการ
สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบกับปจจุบันในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษาไดใช
คอมพิวเตอรเขามามีสวนสําคัญในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นสมควร
ใหมีการทดลองนํารองจัดตั้งกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๓๐ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงออกประกาศไว ตอไปนี้
๑. ใหมีการทดลองนํารองจัดตั้ง กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน ๗ เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดวย
๑.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑
๑.๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๑.๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒
๑.๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต ๒
๑.๕ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
๑.๖ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช, พัทลุง)
๑.๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก, อุตรดิตถ)
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
๒. ใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอัตรากําลัง ๘ อัตรา มีบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้
๒.๑ กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทหนาทีเ่ กี่ยวกับ
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด
๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต สําหรับการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน
๓. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด
๔.จัดอบรม พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. ใหบริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการใหบริการการ
ติดตั้ง บํารุง ซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานักงานและสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่ วของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบงงานยอยภายใน เปน ๓ กลุมงานยอย ดังนี้
๒.๑.๑ กลุมงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาท
และหนาที่เกี่ยวกับ
๑) ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒) ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
คอมพิวเตอร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุมครองความ
ปลอดภัยของขอมูล และการโตตอบขอมูลขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ
๕) พัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖) ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๗) ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๑.๒ กลุมงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและหนาที่เกี่ยวกับ
๑) ศึกษา วิเคราะห ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช ICT เขากับกระบวนการทํางาน ใหสอดคลอง
กับระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และ สพฐ.
๓) พัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software)
เขากับกระบวนการทํางานของหนวยงานเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและ
การใหบริการ
๔) พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสํานักงานเผยแพรประชาสัมพันธ
และฝกอบรมใหความรูแ กบุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา
๕) ติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
การเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒.๑.๓ กลุมงานสนับสนุนและการใหบริการจัดการเรียนรู มีบทบาทและหนาทีเ่ กี่ยวกับ
๑) สนับสนุนการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒) สนับสนุนการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓) สนับสนุนการจัดการศูนยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๔) พัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๕) พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร
๖) ติดตามประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
วาที่ ร.ต.ประสิทธิ์ รัตนสุภา

คณะทํางาน
นายไตรรงค สาดแว
นางสาวพจนพร รุงทอง
นายณัฐพร สัตยนาโค

รองผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12

ศึกษานิเทศก ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศึกษานิเทศก
เจาหนาที่กลุม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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