คํานํา
แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 จัดทําขึ้ นภายใต้กรอบทิศทางของ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และสอดรับกับนโยบายการปฏิรปู
การศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. 2554 2557) ของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนางาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเป็ นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุ ณภาพ
การบริหารจัดการ การบริการ และการจัดการศึกษาได้อย่างคุม้ ค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และ
บรรลุส่เู ป้าหมายแห่งการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่สอง ตามนโยบายรัฐและหน่ วยงานต้นสังกัด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
มีนาคม 2557
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บทสรุปผูบ้ ริหาร
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตระหนักถึงการนําเทคโนโลยี
สารเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงาน การบริการ
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ รวมถึงการถ่ายทอดความรู ้ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กบั ครูผสู ้ อน บุคลากร และผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง เพื่อให้
สามารถนําองค์ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร
ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนิ นงานของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาํ หนดทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของหน่ วยงานไว้ดงั นี้
วิสยั ทัศน์ (Vision)
“สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จะเป็ นองค์กรที่ใช้ระบบ ICT
เป็ นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู ้ เพื่อมุ่งสู่การศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ”
พันธกิจ (Mission)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 มีพนั ธกิจในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้ นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุ นการ
บริหารจัดการ จัดการเรียนรู ้ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุ นให้นักเรียน ครู ผูบ้ ริหาร บุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ เป็ นรากฐานของการเสริมสร้างเยาวชน
ไทยสู่สงั คมอุดมปั ญญา
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ (Strategic)
1. พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุ นการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนรู ้ และการให้บริการ
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
4. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครูผสู ้ อนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

เป้าประสงค์ในการพัฒนา (Strategic Goal)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สงู สุด ตามภารกิจและความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริการ อย่างเหมาะสม
2. มีระบบโครงสร้างพื้ นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ครอบคลุมพื้ นที่ มีความมัน่ คงปลอดภัย และให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกันได้อย่างทัว่ ถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุ นการบริหาร
จัดการ การให้บริการ และการจัดการเรียนรู ้
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุ น
การบริหารจัดการ การปฏิบตั ิงาน และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างโอกาส
และทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เป้าประสงค์ 1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็ นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศของ
หน่ วยงาน ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ เพื่อสนับสนุ นการบริหารจัดการ
การปฏิบตั ิงานตามภารกิจ รวมทั้งการเผยแพร่ และให้บริการข้อมูล
2. พัฒนาเว็บไซต์ สพม.12 กลุ่มงาน และโรงเรียน สําหรับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล ข่าวสาร กิจกรรม และการติดต่อสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครูผสู ้ อนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
เป้าประสงค์ เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของครูผสู ้ อนและบุคลากรให้สามารถประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน บริหารจัดการ
และการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวจิ ารณญาณและรูเ้ ท่าทัน

การติดตามประเมินผล
ในการประเมินความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้กาหนดตัวชี้ วัดที่ใช้ในการวัดผลสาเร็จ ได้แก่
1. ตัวชี้ วัดความสาเร็จของแผนในภาพรวม
- ร้อยละของความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ต่อการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กาหนดค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ตัวชี้ วัดระดับยุทธศาสตร์
- กาหนดตัวชี้ วัดความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของแต่ละกิจกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบการติดตามประเมินผล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12
รอบระยะเวลาการประเมิน : เมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาของแผนฯ

ส่วนที่ 1
บททัว่ ไป

ส่วนที่ 1
บททั ่วไป
1.1 ความเป็ นมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ได้มีประกาศจัดตั้งกลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เป็ นกลุ่มทดลอง
นําร่อง 1 ใน 7 เขตพื้ นที่การศึกษา ตามโครงการทดลองนําร่องจัดตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ปี งบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมีหน้าที่หลักในการ
ดําเนิ นงานด้านการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและ
สนับสนุ นการเรียนการสอน ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานได้ทาํ การวิจยั และ
ประเมินผลการดําเนิ นงานของกลุ่มทดลองนําร่องดังกล่าว ได้ขอ้ สรุปที่เห็นควรให้มีเจ้าภาพหลัก
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเขตพื้ นที่การศึกษา จึงมีนโยบายให้เขตพื้ นที่การศึกษา
ดําเนิ นการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในเขตพื้ นที่การศึกษา (เป็ นการภายใน)
สํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามประกาศสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ลงวันที่
31 มกราคม 2556 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 (เป็ นการภายใน) เพื่อดําเนิ นภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สนับสนุ นการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้ นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา และมีวตั ถุประสงค์หลักดังนี้
1) เพื่อให้การบริหารและการจัดการทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของสํานักงาน
เขตพื้ นที่การศึกษาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้บุคลากร ผูเ้ รียน มีโอกาสใช้และเข้าถึงสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและการ
สื่อสารทางการศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในการแสวงหาความรูแ้ ละพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
4) เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษา
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1.2 โครงสร้างอองค์กรและโโครงสร้างกาารบริหาร
สํานันกงานเขตพื้ นที
น ่การศึกษาามัธยมศึกษาา เขต 12 เป็ นหน่ วยงานกํ
ว
ากับ ติดตาม
บ นและปรระสานการจัดการศึ
ด
กษาขอองสถานศึกษาระดั
ษ บมัธยมศึกษา ในนเขตพื้ นที่
ส่งเสสริม สนับสนุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร
และจังหวัดพัทลุลง มีโครงสรร้างการบริหารงาน
า
แบ่งเป็
เ น ๘ กลุ่ม และ
น 99 โรงเเรียน (จังหวัดั นครศรีธรรรมราช จํานววน 71 โรงเรีรยน และจังหวัดพัทลุง
สถาานศึกษา จํานวน
จํานนวน 28 โรงงเรียน) ในปีปการศึกษา 2556 มีนักเรี
ก ยน จํานววน 80,250 คน ข้าราาชการครู
จํานนวน 5,118 คน
ค และบุคลากรในสํ
ล
านักงาน
ก จํานวนน 72 คน

แผนยุทธ
ธศาสตร์เทคโน
นโลยีสารสนเท
ทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557
2
- 2559
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มในสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา ประกอบด้วย 3 กลุ่มงานย่อย
ดังนี้
1) กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
2) กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) กลุ่มงานสนับสนุ นและการให้บริการจัดการเรียนรู ้
โครงสร้างองค์กร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการสื่อสาร

กลุ่มงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานสนับสนุนและ
การให้บริการจัดการเรียนรู้
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โครงสร้างการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
กรรมการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

รองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการสื่อสาร

กลุ่มงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานสนับสนุน
และให้บริการจัดการเรียนรู้

-5-

1.3 ภารกิจหลัก
1) ดํดาเนิ นการเกีกี่ยวกับการบริหารจัดการรระบบเทคโนนโลยีสารสนเทศและการสืสื่อสาร
ในสํสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาและสถานนศึกษาในสังกัด
2) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาาโปรแกรมปรระยุกต์ สําหรรับการบริหารจัดการ
และะการเรียนการสอน
3) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบบ และพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโโลยีและการสสื่อสาร
ในสํสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาและสถานนศึกษาในสังกัด
ฒ คลากรรด้านเทคโนโโลยีสารสนเททศและการสื่อสาร
อ
4) จัจดอบรม พัฒนาบุ
5) ให้
ใ บริการเกี่ยวกั
ย บการปรับั ปรุง พัฒนาาโปรแกรม รวมทั
ร ้งการให้
ห้บริการการติติดตั้ง
บํารุรง ซ่อมแซมอุอุปกรณ์คอมพิพิวเตอร์ของสํสํานักงานเขตตพื้ นที่การศึกษาและสถาน
ก
นศึกษา
6) ปฏิ
ป บตั ิงานร่วมกั
ว บหรือสนันับสนุ นการปปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานอือื่นที่เกี่ยวข้องหรื
ง อที่
ได้รบั มอบหมาย

แผนยุทธ
ธศาสตร์เทคโน
นโลยีสารสนเท
ทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557
2
- 2559

-6-

1.4 ความสอดคคล้องของแผนนแม่บทด้านการพั
น
ฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศแล
า
ะการสื่อสารร
ของหน่วยงงานในระดับต่ตางๆ นโยบบาย และมาาตรการที่เกี่ยวข้
ย อง ในกาารพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศศและการสื่อสาร
อ เพือ่ กาารศึกษา
สํานันกงานเขตพื้ นที
น ่การศึกษาามัธยมศึกษาา เขต 12 จัดทําแผนยุทธศาสตร์เทคคโนโลยี
สารสนเทศและกการสื่อสาร ปงบประมาณ
ปี
พ.ศ. 2557 - 2559 ภายใต้
ภ กรอบททิศทางของแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสสนเทศและกาารสื่อสารของประเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและกการสื่อสาร
น นโยบาย มาตรการ ทิศทาง และ
เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึศึกษาธิการ และสอดรับกับแผนพัฒนา
ฒ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องในด้านเทคโโนโลยีสารสนนเทศและการสืสื่อสาร เพื่อใช้เป็ นแนวททางในการพัฒนางาน
ด้านนเทคโนโลยีสารสนเทศแล
ส
ละการสื่อสารร และเป็ นเครื่องมือในกาารขับเคลื่อนการพัฒนา
ประะสิทธิภาพกาารบริหารจัดการ การบริการ
ก และการรจัดการเรียนรู
น อ้ ย่างมีคุณภาพ

แผนยุทธ
ธศาสตร์เทคโน
นโลยีสารสนเท
ทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557
2
- 2559
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กรออบนโยบายเททคโนโลยีสารสนเทศและะการสื่อสารขของประเทศศไทย ระยะ พ.ศ.2554
พ
– 2563
(ICTT 2020)
วิสยยทั
ั ศน์ “ICT เป็ นพลังสําคั
า ญในการนําพาคนไทยสูสู่ความรูแ้ ละปปั ญญา
ก บโตอย่างยัง่ ยืน สังคมไทยสู่ควาามเสมอภาค”
เศรษษฐกิจไทยสู่การเติ
ยุทธธศาสตร์
1. กการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐาาน ICT ที่เป็ นอิ
น นเทอร์เน็ ตความเร็
ต
วสูงให้
ง มีความทันสมั
น ย มีการรกระจาย
ออย่างทัว่ ถึง และมีความมันคงปลอดภั
น่
ย สามารถรอองรับความต้องการของภา
อ
าคส่วนต่างๆ ได้
2. กการพัฒนาทุนมนุ
น ษย์ที่มีความสามารถถในการสร้างสรรค์และใช้ส้ ารสนเทศออย่างมีประสิทธิ
ท ภาพ
มีวจิ ารณญาณ
ณและรูเ้ ท่าทันั บุคลากร ICT ที่มีความมรูค้ วามสามารถและความเชี่ยวชาญรระดับ
มมาตรฐานสากล
3. ยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันั ของอุตสาหหกรรม ICT เพพื่อสร้างมูลค่คาทางเศรษฐฐกิจและ
นนํารายได้เข้าประเทศ โดยยใช้โอกาสจากการรวมกลุลุ่มเศรษฐกิจ การเปิ ดการค้าเสรี และ
ปประชาคมอาเเซียน
4. ใใช้ ICT เพื่อสรร้างนวัตกรรมมการบริการขของภาครัฐแบบบู
แ รณาการและมีธรรมมาภิบาล
5. พัฒนาและปรระยุกต์ ICT เพพื่อสร้างความเข้มแข็งของงภาคการผลิต ให้สามารถพึ่งตนเองแและ
แแข่งขันในระดัดับโลก โดยเฉฉพาะภาคกาารเกษตร ภาคบริการ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพืพื่อเพิ่ม
สัดส่วนภาคบบริการในโครงสร้างเศรษฐฐกิจโดยรวม
6. พัฒนาและปรระยุกต์ ICT เพพื่อลดความเเหลื่อมลํ้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้
โ
างโอกาสและ
พ
ณะต่างๆ
การเข้าถึงทรัพยากรและบ
ริกิ ารสาธารณ
ย นมากขึ้ น
ใหห้มีความทัว่ ถึงและทัดเทียมกั
โดดยเฉพาะบริการพื้
ก นฐานทีที่จาํ เป็ นต่อกาาร
ดํารงชีวติ อย่างมี
ง สุขภาวะที่ดี ได้แก่
การบริการด้านการศึกษาแและบริการ
สาธารณสุข
7. พัฒนาและปรระยุกต์ ICT เพพื่อสนับสนุ น
การสร้างเศรษษฐกิจและสังคมที
ค ่เป็ นมิตร
กับั สิ่งแวดล้อม

แผนยุทธ
ธศาสตร์เทคโน
นโลยีสารสนเท
ทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557
2
- 2559
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<ร่าง>
ง แผนแม่บทเทคโนโล
บ
ลยีสารสนเทศและการสือสารของปร
อ่
ระเทศไทย (ฉบั
( บที่ 3)
พ.ศศ. 2557-25561
วิสยยทั
ั ศน์ “พัฒ
ั นาสังคมอุดมปั ญญาด้วย
ว ICT เพื่อก้า้ วสู่ยุคเศรษษฐกิจดิจิทลั อยย่างยัง่ ยืน โดดยทัว่ ถึง
เท่าเทียม และมมัน่ คงปลอดภภัย ในทุกชุมชนและท้องถิถิ่น”
(Shape-upp Smart Thailannd toward Digital Economy)
ยุทธธศาสตร์
1. พัฒนาทุนมนุนษย์ให้เข้าถึงและรูเ้ ท่าทัน ICT เพื่อการรดํารงชีวิตแลละประกอบอาชีพอย่างพออเพียง
ดด้วยแนวคิดสร้
ส างสรรค์เชิงงนวัตกรรมมีส่วนร่วมในกการพัฒนาแลละใช้ประโยชนน์จากบริการร ICT
((Participatorry People)
2. พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานดด้านเทคโนโลลยีสารสนเทศศและการสื่อสารที
ส ่พอเพียง
ย (Sufficiennt) และ
คคุม้ ค่า (Optim
mal Infrastruucture)
3. ยยกระดับบริการอิเล็กทรอนนิ กส์ของภาคครัฐ โดยการมีส่วนร่วมขอองชุมชนและทท้องถิ่น ในแนนวทาง
นนวัตกรรมบริการ และมีความมัน่ คงปลลอดภัยทั้งในนระดับประเททศและภูมิภาคสากล (Sm
mart
GGovernment))
4. สส่งเสริมและพัพัฒนาธุรกิจและอุ
แ ตสาหกรรรม ICT ให้เติบโตสดใส มีมขีดความสาามารถและศักยภาพ
ก
ในนการแข่งขันในตลาดระดั
ใ
บั ภูมิภาคแลละระดับสากลลโดยเฉพาะอุอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์
ง
และการใช้ ICTT ในธุรกิจแลละอุตสาหกรรรมขนาดกลาางและขนาดยย่อม (Vibrannt Industry &
Buusiness)
แผนนแม่บทเทคโนโลยีสารสสนเทศและกการสื่อสารขอองประเทศไไทย (ฉบับที่ 2)
พ.ศศ. 2552 – 2556
2
วิสยยทั
ั ศน์ “ประเทศไทยเป็ นสั
น งคมอุดมปปั ญญา (Smaart Thailand) ด้วย ICT”
พันธกิ
ธ จ พัฒนากํ
น าลังคนใหห้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ พัฒนาโครงข่
ฒ
ายสารสนเทศ
ย
และะการสื่อสารคความเร็วสูง พัพฒนาระบบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศแ
ส
ละ
การสื่อสารที่มีธรรมาภิ
ร
บาล
ยุทธธศาสตร์
1. พัฒนากําลังคนด้
ค าน ICT แและบุคคลทัวไปให้
ว่
มีความมสามารถในกการสร้างสรรรค์ ผลิต และะ
ใใช้สารสนเทศศอย่างมีวจิ ารรณญาณและรูรูเ้ ท่าทัน
2. บบริหารจัดการร ICT ของปรระเทศอย่างมีมีธรรมาภิบาลล (National ICT Governaance)
3. พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและะการสื่อสาร
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแ
ส
และการสื่อสาารเพื่อสนับสนนุ นให้เกิดธรรมาภิบาลในนการบริหารแและ
บบริการของภาาครัฐ (e-Goovernance)
แผนยุทธ
ธศาสตร์เทคโน
นโลยีสารสนเท
ทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557
2
- 2559
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5. ยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันั อุตสาหกรรรมเทคโนโลยียีสารสนเทศแและการสื่อสาร
เพื่อสร้างมูลค่คาทางเศรษฐฐกิจและรายไได้เข้าประเทศศ
ส
และการสื่อสาารเพื่อเพิ่มขีดความสามาร
ด
รถในการแข่งขั
ง นอย่างยัง่ ยืน
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแ

<ร่าง>
ง แผนแม่บทเทคโนโล
บ
ลยีสารสนเทศและการสือสาร
อ่
กระททรวงศึกษาธิธิการ
พ.ศศ. 2557 – 2559
2
ยุทธธศาสตร์
1.เพิพิ่มสมรรถนะะและขีดความมสามารถของงผูส้ อน และบบุคลากรทางการศึกษาในนด้านเทคโนโโลยี
สารสนเทศ (ICT)
2.พัฒ
ั นามาตรฐาน สาระควาามรู ้ และสื่อการเรี
ก ยนรูแ้ บบอิ
บ เล็กทรอนินิ กส์
3.พัฒ
ั นาโครงสร้ร้างพื้ นฐานด้า้ น ICT
4.พัฒ
ั นาระบบ ICT เพื่อสนับสนุ นการบริหารจั
ห ดการและการบริการ
5.ส่งงเสริมการวิจัจยั และพัฒนาาองค์ความรูด้ด้ านเทคโนโลลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา

แผนยุทธ
ธศาสตร์เทคโน
นโลยีสารสนเท
ทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557
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แผนนแม่บทเทคโนโลยีสารสสนเทศและกการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิ
ก การ พ.ศ. 2554 – 2556
วิสยยทั
ั ศน์ “การรศึกษาแห่งอนาคตเป็ นจริริงได้ดว้ ยเทคคโนโลยีสารสนเทศและกาารสื่อสาร”
พันธกิ
ธ จ
1. สส่งเสริมสนับสนุ
ส นการพัฒนาทรัพยากรรบุคคล โดยเเพิ่มสมรรถนนะให้มีวฒ
ั นธรรมการใช้ ICCT อย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม และรูเ้ ท่าทัน
2. สส่งเสริมสนับสนุ
ส นกระบวนนการสร้างนวัวัตกรรมการเเรียนรู ้ เพื่อพัฒ
ั นาศักยภาาพด้านการแขข่งขัน
ขของไทย
3. สส่งเสริมสนับสนุ
ส นการพัฒนาโครงสร้างพื้
ง นฐานด้านเทคโนโลยี
น
ส
สารสนเทศแล
ละการสื่อสารร เพื่อ
ขขจัดความเหลืลื่อมลํ้าในการเข้าถึงข้อมูลความรู
ล
แ้ ละททรัพยากรทาางด้านการศึกษา
ก
4. สส่งเสริมสนับสนุ
ส นการบริหารจั
ห ดการด้านการศึ
า
กษาา ที่มีการบูรณาการอย่
ณ
างมีมีประสิทธิภาพและ
า
ธธรรมภิบาล
ยุทธธศาสตร์
1. สสร้างกําลังคนนให้มีศกั ยภาพในการใช้เทคโนโลยี
ท
สารรสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรรค์
มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ
จ
แ เ้ ท่าทัน รวมทั้งเพิ่มขี
และรู
ม ดความสามมารถ
ใในการแข่งขันของประเทศ
น
ศไทย
2. สสนับสนุ นการรเรียนการสอนนด้วยการใช้เทคโนโลยี
เ
สารสนเทศและะการสื่อสาร เพื
เ ่อเพิ่มประสิสิทธิภาพ
กการศึกษาของประเทศไทยย
3. พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานดด้านเทคโนโลลยีสารสนเทศศและการสื่อสารเพื
ส ่อสนับสนุ
บ นการศึกษาของ
ปประเทศไทย
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแ
ส
และการสื่อสาาร เพื่อสนับสนุ
ส นการบริหารจัดการแลละการบริการรด้าน
กการศึกษา ซึ่งจะเอื้
ง อต่อกาารสร้างธรรมาภิบาลของสัสังคม
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มาตตรฐานการศึกษา
ก ระดับการศึ
ก กษาขั้นพื้พนฐาน สํานนักงานคณะกรรมการกาารศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับเททคโนโลยีสารสนเทศแล
า
ละการสื่อสารรเพื่อการศึกษา
ก
(ฉฉบับแนบท้ายประกาศกระทรววงศึกษาธิการ ณ วันที่ 16 กุมภาพั
ม นธ์ 25554
เรื่อง ให้ใช้มาตรรฐานการศึกษาาขั้นพื้ นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในขของสถานศึกษาา)

มาตตรฐานด้านคุคุณภาพ :
มาตตรฐานที่ 3 ผูเ้ รียนมีทกั ษะะในการแสวงงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรี
ก
ยนรู ้ และพั
แ ฒนาตนนเอง
อยย่างต่อเนื่ อง
3..4 ใช้เทคโนโโลยีในการเรียนรูแ้ ละนําเสนอผลงาน
มาตตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมีความมรูแ้ ละทักษะทที่จาํ เป็ นตามมหลักสูร
5..2 ผลการปรระเมินสมรรถถนะสําคัญตาามหลักสูตรเป็ป็ นไปตามเกณฑ์
มาตตรฐานด้านกการจัดการศึกษา
ก :
มาตตรฐานที่ 7 ครู
ค ปฏิบตั ิตามมบทบาทหน้าที
า ่อย่างมีประะสิทธิภาพแลละเกิดประสิทธิ
ท ผล
7..1 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
แ
ยีที่เหมาะสมผนวกกับการรนําบริบทแลละภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นมาบู
น รณากาารในการจัดการเรี
ก ยนรู ้
มาตตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาาพแวดล้อมแและการบริการที
า ่ส่งเสริมให้ผเู ้ รียนพัฒนา
เต็มศักยภาพพ
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที
า
่เอื้ อให้ผเู ้ รียนเเรียนรู ้
อ ยนเรียนรูรูแ้ บบมีส่วนรร่วม
ด้วยตนเองและหรือเรี
มาตตรฐานด้านกการสร้างสังคมแห่
ค งการเเรียนรู ้ :
มาตตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่สงเสริม สนับสนุ
บ น ให้สถาานศึกษาเป็ นสั
น งคมการเรีรยนรู ้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่
ฒ
งเรียยนรูภ้ ายในสถานศึกษาแลละใช้ประโยชชน์
จากแหหล่งเรียนรูท้ ้งั ภายในและภภายนอกสถาานที่ศึกษา เพพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
ของผูเรี
เ้ ยนและบุคลากรของสถ
ล
านศึกษา รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้
ว อง
มาตตรฐานด้านมาตรการส่งเสริ
เ ม:
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรรมตามนโยบบาย จุดเน้น แนวทางการรปฏิรปู การศึกษาเพื่อพัฒนา
แ งเสริมสสถานศึกษาใให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้ น
และส่
15.1 จัดโครรงการ กิจกรรรมพิเศษเพื่อตอบสนองน
อ
นโยบาย จุดเนน้น ตามแนวททาง
การปฏิฏิรปู การศึกษา
ษ
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มาตตรฐานการประกันคุณภาาพการศึกษาา สํานักงานนรับรองมาตตรฐานและประเมินคุณภาพ
ภ
การรศึกษา (องคค์การมหาชนน) : สมศ.
ตัวบบ่งชี้ ที่ 3 ผูเ้ รียนมีความใฝ่ฝ่ รแู ้ ละเรียนรูรูอ้ ย่างต่อเนื่ อง
อ
ห
จ้ ากกการอ่านแลละการใช้เทคโโนโลยีสารสนนเทศ
ตัวบ่งชี้ ที่ 3.1 ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรู
ตัวบบ่งชี้ ที่ 5 ผลสสัมฤทธิ์ทางกการเรียนของผูเ้ รียน
ตัวบ่งชี้ ที่ 5.7 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ
ม ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรี
ส
ยนรู
น ก้ ารงานอาาชีพ
แลละเทคโนโลยียีในระดับชั้น ป.3, ป.6, ม.3
ม และ ม.66
ตัวบบ่งชี้ ที่ 6 ประะสิทธิผลของการจัดการเรีรียนการสอนนที่เน้นผูเ้ รียนเป็
น นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ ที่ 6.2 กระบวนการจัจัดการเรียนรูข้ องครู (8 ข้ขอ)
ข้อ 5 การจัดเตรี
เ ยมและใชช้สื่อให้เหมาะะสมกับกิจกรรรม นําภูมิปัปัญญา
ท้องถิ่น เทคโนโลยีทเหมาะสม
ที่
มาประยุกต์ในการจั
น ดการเรียน
การสอนน
ตัวบบ่งชี้ ที่ 7 ประะสิทธิภาพขอองการบริหารรจัดการและกการพัฒนาสถถานศึกษา (44 ข้อ)
ข้อ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจั
า ดการตามมบทบาทหน้้าที่ของผูบ้ ริหารสถานศึ
ห
กษา
(1) ด้านวิชาการ
ช
(17 ข้อ)
ข้อ 177 การพัฒนาาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(4) ด้านกาารบริหารทัว่ ไป
ไ (21 ข้อ)
ข้อ 1 การพั
ก ฒนาระะบบและเครือข่
อ ายข้อมูลสารสนเทศ
ข้อ 7 งานเทคโนโลลยีเพื่อการศึกษา
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2
- 2559

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

- 13 -

ส่วนที่ 2
การวิ
ก เคราะห์
ห์สถานภาพดด้านเทคโนโลลยีสารสนเททศและการสืสื่อสาร
ของสํานันกงานเขตพื้พื้ นที่การศึกษามั
ษ ธยมศึกษา
ก เขต 12
จากการวิเคราะหห์ร่วมกันของผูบ้ ริหาร บุคลากรศู
ค
นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและะ
การสื่อสาร เกี่ยวกับสถานภาาพด้านเทคโโนโลยีสารสนนเทศและการรสื่อสารของสํสํานักงานเขตตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 112 โดยพิจารณาตามสภาพแวดล้อมภภายในที่เป็ นจุ
น ดแข็ง (Streength)
จุดอ่อน (Weaknness) และสสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นทั้งโอกาสส (Opportunnity) และอุปสรรค
ป
(Thrreat) จําแนนกตามพันธกิจของศูนย์เทคโนโลยี
ท
สารสนเทศและกการสื่อสาร 3 กลุ่มงาน ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล
ส
ละการสื่อสารรของสํานักงาานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึ
ย กษา
เขต 12 สรุปได้ด้ งั นี้
ง ฒนาระะบบคอมพิวเตอร์
ว
และเททคโนโลยีการสื
า ่อสาร
1. งานพั
สภภาพแวดล้อมภภายใน
จุดแข็ง (Strenggth)
จุดอ่อน (Weakness)
1. สสพม. มีการวิเคราะห์
ค
1. ขขาดบุคลากรระะดับ
แลละจัดทําแผนแมม่บท
บริริหารที่มีวสิ ยั ทัศั น์
ICTT เพือ่ รองรับนโยบาย
น
คววามรู ้ ประสบกการณ์
แลละแผนยุทธศาสตร์
ในนการบริหารด้าน
า ICT
ด้าน
า ICT ของหน่น่ วยงาน ทั้งในระดั
ง
บ สพมม. และ
ต้นสั
น งกัด
โรงเรียน
2. สสพม. มีบุคลากรที่
2. สสพม. ยังขาดบุบุคลากร
เชี่ยวชาญด้านกาารวาง
ผูช่ช้ วยด้านการวาางระบบ
ระะบบโครงสร้างพพื้ นฐาน โคครงสร้างพื้ นฐาน ICT
ICTT
แลละการควบคุมดูดแล
3. มีการเชื่อมต่อระะบบ
3. โรงเรี
โ ยนส่วนใหหญ่ไม่มี
ผูเชี
เ้ ่ยวชาญด้านรระบบ
โคครงข่ายอินเทอรร์เน็ ต
ขอองกระทรวงศึกษาธิ
ษ การ โคครงสร้างพื้ นฐาน ICT
(M
MOE Net),โครงข่าย 4. โโรงเรียนส่วนใหหญ่มี
UnniNet และ FTTTx ที่
จํานวนคอมพิ
า
วเตตอร์
สาามารถให้บริการ
า
อุปกรณ์
ป และซอฟฟท์แวร์
เชื่อมโยงสู่เครือข่ขาย
ไมม่เพียงพอต่อกาาร
ภาายในและเครือข่าย
ให้
ห้บริการและจัดการ
ด
ภาายนอกได้ตลอด 24
เรียนการสอนอยย่างครบ
ชัววโมง
่
วงงจร

สภภาพแวดล้อมภายนอก
โ
โอกาส
(Opporrtunity)
อุปสรรค (Threat)
1. สพฐ. มีนโยบาาย
1. การสนับสนุ น
สนับสนุ นการจัดตั้ง
งบประมาณยังั ไม่
ศูนย์ ICT ในททุก
เพียงพอ
สํานักงานเขตพื้ นที่
2.. ไม่มีการกําหนดศูนย์
2. ศักยภาพที่ล้าํ หน้
ห า
ICT ในโครงสรร้างของ
ทางด้านเทคโนโลยี
สํานักงานเขตตพื้ นที่
และต้นทุนที่ตํตาํ ่ ลง
การศึกษาตามมกฎหมาย
ส่งผลดีต่อการรพัฒนา
จึงไม่มีอตั รากํกําลัง
รองรับ และไมม่มี
3. รัฐและหน่ วยงงาน
บุคลากรที่จบสาย ICT
ต้นสังกัดมีนโยยบาย
โดยตรง โดยเฉพาะด้าน
สนับสนุ นการใใช้ ICT
วิศวกรรมและะการ
เพือ่ พัฒนาการศึกษา
พัฒนาระบบ
3.. ภาครัฐไม่มีการลงทุน
ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน
แก่โรงเรียนอยย่าง
เพียงพอ
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1. งานพั
ง ฒนาระะบบคอมพิวเตอร์
ว และเททคโนโลยีการสื
า ่อสาร (ต่อ)
สภภาพแวดล้อมภภายใน
จุดแข็ง (Strenggth)
จุดอ่อน (Weakness)
4. มีเครือข่ายผูเ้ ชียวชาญ
ย่
5. สสพม. ยังไม่มสถาน
สี
ด้าน
า ICT ในโรงเรียน
ที่ตัต้งสํานักงานขออง
หนน่ วยงานต้นสังกักด
ตนนเอง จึงส่งผลลต่อ
แลละหน่ วยงานภาายนอก กาารวางแผนติดตัต้งระบบ
ที่ใให้คาํ ปรึกษา ดูแล
ที่ต้ตองคํานึ งถึงกาาร
ช่ววยเหลือ
เปปลี่ยนแปลงในออนาคต
6.ระบบไฟฟ้ าใน สพม.
ส
ไมม่เสถียรและไม่เพียงพอ
ต่อการทํ
อ
างานขอองระบบ

สภภาพแวดล้อมภายนอก
โ
โอกาส
(Opporrtunity)
อุปสรรค (Threat)

2. งานพั
ง ฒนาระะบบข้อมูลสารสนเทศ
ส
สภภาพแวดล้อมภภายใน
จุดแข็ง (Strenggth)
จุดอ่อน (Weakness)
1. สสพม. มีผเู้ ชี่ยวชชาญใน 1. ไไม่มีบุคลากรทีที่มี
กาารติดตั้ง ดูแลเคครื่อง
คววามรู ้ และ
แมม่ขา่ ยและระบบบ
ปรระสบการณ์ดา้ นการ
ฐาานข้อมูล
พัฒ
ั นาโปรแกรมม
ปรระยุกต์ที่สอดคคล้องกับ
2. สสพม. มีการนํา
ภาาระงาน
เททคโนโลยี โปรแแกรม
ปรระยุกต์ต่างๆ มาปรั
ม บ 2. มมีบุคลากรไม่เพียงพอ
ปรระยุกต์ใช้งาน
ต่อการปฏิ
อ
บตั ิงาน
3. หน่
ห วยงานที่เกี่ยวข้
ย อง
ทุกฝ่
ก ายไม่ได้ใช้ขอ้ มูล
สาารสนเทศเป็ นฐฐานใน
กาารพัฒนาอย่างเป็ น
รูปธรรม
ป

สภภาพแวดล้อมภายนอก
โ
โอกาส
(Opporrtunity)
อุปสรรค (Threat)
1. สพฐ. พัฒนารระบบ
1. สพฐ. ยังไม่สามารถ
ส
ข้อมูลสารสนเเทศใน
กําหนดนโยบาายและ
ส่วนของการบบริหาร
พัฒนาระบบฐฐานข้อมูล
จัดการในภารรกิจหลักๆ กลางที่เชื่อมโยงข้อมูล
ทุกส่วนได้ ส่งผลให้เกิด
2. สพฐ. พัฒนาคความรู ้
ภาระงานที
่ซ้าาซ้
ํ อนแก่
ทักษะการใช้โปรแกรม
ป
ผูป้ ฏิบตั ิงานในนเขตพื้ นที่
ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
และโรงเรียน รวมทั้ง
ปั ญหาข้อมูลซํา้ ซ้อน
ผิดพลาด
2.. หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขาดการบูรณาาการ
ระบบข้อมูลสาารสนเทศ
ร่วมกัน
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3. งานสนั
ง
บสนุนและการให
น
ห้บริการจัดการเรี
ก ยนรู ้
สภภาพแวดล้อมภภายใน
สภภาพแวดล้อมภายนอก
จุดแข็ง (Strenggth)
จุดอ่อน (Weakness)
โ
โอกาส
(Opporrtunity)
อุปสรรค (Threat)
1. สสพม. มีแผนในการ
1. ขขาดบุคลากรที่มีความ 1. นโยบายการปปฏิรปู
1. การจัดสรรงบบประมาณ
ติดตั
ด ้งระบบสนับสนุ น
เชีชยวชาญในการ
่
รใช้
การศึกษากระะตุน้ ให้
จาก สพฐ. ในนส่วนของ
โปปรแกรมผลิตสื่อการ
กาารเรียนรู ้
อ
สถานศึกษา / ครู
การพัฒนาบุคลากร
ค
อิเเล็กทรอนิ กส์
เรียนรูท้ ี่หลากหลลาย
ต้องปรับเปลี่ยน
ย
ด้านการผลิตสื่อการ
หลลากหลายรูปแบบบ
กระบวนการจัจัด
เรียนรู ้ ค่อนข้า้ งจํากัด
2. กการพัฒนาสื่อ ICT ที่มี
การเรียนการสสอน
2. สพฐ. กําหนดดหลักสูตร
2. ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน คุณภาพ
ณ
ต้องใช้ช้ทกั ษะ
และ
สพฐ.
สนั
นั
บ
สนุ
น
แลละบุคลากรใน
ขั้นสู
น ง และเครื่องมื
ง อที่มี
การพัฒนาบุคลากร
ค
สื
่
อ
การเรี
ย
นรู
ท
้
่
ี
ม
ี
สําานักงานเขตพื้ นที
น ่
ปรระสิทธิภาพ
มาจากส่วนกลลาง โดย
คล้
อ
ง
คุ
ณ
ภาพ
สอด
กาารศึกษามีความม
3. ครู
ค และบุคลากรร
ไม่ให้อิสระแก่ สพม. /
ตามหลั
ก
สู
ต
ร
โรงเรียนในกาารพัฒนา
ตรระหนักในความมสําคัญ ทาางการศึกษา ยัยงใช้
สพฐ.
2
.
ให้
ก
ารส
สนั
บ
สนุ
น
ปรระโยชน์ของ ICCT ส่วน ICT ได้ไม่เต็มศักยภาพ
ก
ตามสภาพปั ญหา
ญ และ
แลละขาดความเข้า้ ใจใน
ใหหญ่ตื่นตัวในการ
โปรแกรมผลิตสื
ต ่อที่มี
ความต้องการร
์
เรียนรูแ้ ละสนใจการนํา เรื่องการประยุกต์ตใช้ ICT
ลิขสิทธิ
3. สพฐ.มีกิจกรรม
ใ เพื่อ
ในนการปฏิบตั ิงานน
ICTT มาประยุกต์ใช้
กาารปฏิบตั ิงานในนหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุ นการ
แลละการเรียนรูเ้ พื่อ
ผลิตสื่อการเรียนรูใ้ น
พัฒ
ฒนาตนเอง
รูปแบบต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่ อง
4. มีแหล่งบริการรสื่อ
การเรียนรูท้ ี่มคุี ณภาพ
ป
หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งมีส่วนช่วยกกระตุน้
ส่งเสริมให้ครูได้
ไ
พิจารณาเลือกใช้
ก ตาม
ความต้องการร
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การวิ
ก เคราะห์
ห์สถานภาพดด้านเทคโนโลลยีสารสนเททศและการสืสื่อสาร
สํานักงานเขขตพื้ นที่การศึกษามัธยมมศึกษา เขต 12 ในภาพรวม
สภภาพแวดล้อมภายใน
จุจดแข็ง (Strenggth)

จุดอ่อน (Weaakness)

ด้านนบุคลากร (Maan)
1. มีบุคลากรผูเ้ ชียวชาญด้
ย่
านระบบบโครงสร้างพื้ นฐาน
ICCT
2. มีเครือข่ายผูเ้ ชียวชาญด้
ย่
าน ICTT ให้คาํ ปรึกษาา
แแนะนํา ช่วยเหลืลือ

ด้านนวัสดุ อุปกรณ์์ (Material)
มีเครืรื่องให้บริการอิอินเทอร์เน็ ตและระบบเชื่อมต่อ
อินเททอร์เน็ ตที่มีสมรรถนะ
ม
รองรับการปฏิ
บ
บตั ิงานน
ตามภภารกิจได้ในระะดับดี

1. จํานวนบุคลากกรผูช้ ว่ ยปฏิบติตั ิงานไม่เพียงพอต่อ
ภาระงาน
2. ขาดแคลนบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาาญเฉพาะด้าน ICT
ที่ครอบคลุมกับภาระงานทุกส่
ก วน
3. วิสยั ทัศน์ สมรรรถนะด้าน ICT /ความสามารถถในการ
ประยุกต์ใช้ ขอองผูใ้ ช้ส่วนใหญ
ญ่ยงั อยูใ่ นระดับที
บ ่ตอ้ ง
พัฒนา
สถถานที่ต้งั ของหนน่ วยงานยังไม่ชัชดั เจน ส่งผลต่อการ
อ
วางงระบบโครงสร้ร้างพื้ นฐาน

ด้านนงบประมาณ (Money)
(
งบประมาณยังไมม่เพียงพอต่อกาารดําเนิ นงานตตาม
น จ
พันธกิ
ด้านนการบริหารจัดการ
ด (Managgement)
มีระบบบโครงสร้างพื้พื้ นฐานที่รองรับ / ครอบคลุมการ
ม
ปฏิบับตั ิงานทุกด้าน

1. ขาดการวางแผผนบริหารจัดการด้าน ICT ร่วมกั
ว น
ระหว่าง สพม.. และโรงเรียน
2. วิสยั ทัศน์ ประะสบการณ์และคความเชือ่ มัน่ ต่อการ
ประยุกต์ใช้ ICCT เพือ่ การจัดการศึ
ก กษา ของฝ่ าย
บริหาร

สภภาพแวดล้อมภภายนอก
โออกาส (Opportuunity)
1. นนโยบายปฏิรปู การศึ
ก กษาของรัรัฐและหน่ วยงาาน
ต้นนสังกัดในการสสนับสนุ นการใใช้ ICT
2. ศักั ยภาพของ ICCT เอื้ อต่อการสสร้างนวัตกรรมม และ
ส่งงเสริมการเรียนรู
น ไ้ ด้อย่างหลาากหลาย
3. กระแสของเทคโโนโลยีฯ กระตุนนให้
้ นักเรียน ครู
ค
บุคคลากรทางการรศึกษามีทกั ษะะด้าน ICT มากกขึ้ น

อุปสรรค (Thhreat)
1. ปั ญหาความเหหลื่อมลํ้าด้านรระบบโครงสร้างพื้
ง นฐานฯ
(Digital Divide) ของโรงเรียนขนาดใหญ่ / เล็ก
ร
ฒนาด้
น าน
2. หน่ วยงานต้นสัสงกัดไม่ให้อิสระในการพั
ICT เพือ่ การศึศึกษา ที่สอดคล้องตามศักยภภาพและ
ความต้องการรของ สพม. แลละโรงเรียน
3. การจัดสรรงบประมาณยังไม่ม่เพียงพอและล่ล่าช้า
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ส่วนที่ 3
ทิศทางแลละแนวทางงพัฒนาองคค์กร
3.1 วิสยั ทัศน์
ษ ธยมศึกษษา เขต 12 จะเป็
จ นองค์กรที
ร ่ใช้ระบบ ICT
“สํานักงานเขตพื้พื้ นที่การศึกษามั
น
พัฒนาประสิทธิ
ท ภาพการบบริหารจัดการร และการจัดการเรียนรู ้ เพื่อมุ่งสู่การศึกษา
เป็ นฐานในการพั
ที่มีคคุณภาพตามมมาตรฐานกาารศึกษาชาติ”
3.2 พันธกิจ
ศูนย์ยเทคโนโลยีสารสนเทศแล
ส
ละการสื่อสารร สํานักงานนเขตพื้ นที่การศึ
า กษามัธยมศึกษา
ธ จในการพัฒ
ฒนาระบบโคครงสร้างพื้ นฐฐานเทคโนโลลยีสารสนเทศศและการสื่อสสาร
เขต 12 มีพนั ธกิ
ส
ละการสื่อสารเพื่อการเรียนรู
ย ้
ระบบข้อมูลสารสสนเทศ ระบบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแ
บ นให้นักเรี
เ ยน ครู ผูบ้ ริหาร บุคลากรทางการศึกษา ตลออดจนบุคลากกร
เพื่อส่งเสริม สนับสนุ
ท ภาพ เกิดประโยชน์สงู สุด
ที่เกี่ยวข้อง สามมารถประยุกต์ตใช้ทรัพยากรรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิ
ด
รจัดการเรียนรู
น ้ เพื่อเป็ นรรากฐานของกการเสริมสร้างเยาวชนไท
า
ยสู่สงั คม
ต่อกการบริหารจัดการและการ
อุดมมปั ญญา
3.3 ยุทธศาสตรร์ / กลยุทธ์
1) พัพฒนาโครงสสร้างพื้ นฐานดด้านเทคโนโลลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ
2) พัพฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล
า
ะการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนุ นการบริหารจัดการ
การจัดการเรีรียนรู ้ และการให้บริการ
3) พัพฒนาระบบข้อมูลสารสนนเทศ
4) ส่สงเสริมและพพัฒนาสมรรถถนะของครูผสู ้ อนและบุคลากรด้
ล
านเทคโนโลยีสารสสนเทศ
แ
และการสื
่อสาาร
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3.4 เป้าประสงค์ ตัวชี้ วัดความสําเร็จ และเป้าหมายผลผลิตที่ตอ้ งการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมายผลผลิต (Output)
ที่

เป้าประสงค์ (Outcome)

ตัวชี้ วัดความสําเร็จ (KPI)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย
2557 2558 2559

1 จัดทําแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีความต่อเนื่ อง
2 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้ นฐาน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุ นการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

มีแผนยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็ นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาและดําเนิ นงาน
ตามภารกิจนโยบาย
1) มีโครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่เพียงพอ
รองรับการใช้งานและให้บริการ
ตามภารกิจหลัก/ นโยบาย
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่ วย

จัดทําแผนยุทธศาสตร์ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12

1) ประชุมจัดทําแผน
2) ประชุมทบทวนแผนให้เหมาะสมทุกปี

2
1

1

1

ครั้ง
ครั้ง

1) ปรับเพิ่มสมรรถนะระบบโครงสร้าง
พื้ นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

1) ประชุม วิเคราะห์ วางแผน
ออกแบบการปรับขยายระบบโครงสร้าง
พื้ นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ครอบคลุม
2) ขยาย Bandwith เครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
ภายในหน่ วยงาน
- ระบบสายสัญญาณความเร็วสูง FTTx
3) เปลี่ยน UPS เครื่อง Server เป็ น
2.0KVA
4) ติดตั้งถังดับเพลิง
5) ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
6) เชื่อมต่อระบบงานอิเล็กทรอนิ กส์
ตามนโยบายสพฐ. และ สพม.12
7) ติดตั้งระบบประชุมทางไกล ระหว่าง
สพม.12 กับ สหวิทยาเขต
8) ประสาน / ปรับปรุงการเชื่อมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ ตของโรงเรียนให้มี
ความเร็วไม่ตาํ ่ กว่า 4 Mb/s

1

1

1

ครั้ง

30

60
3

60 Mbps
เครื่อง

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557 - 2559

2
4

5

1
80

7

ถัง
เครื่อง

ระบบ
90

100 ร้อยละ
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3.4 เป้าประสงค์ ตัวชี้ วัดความสําเร็จ และเป้าหมายผลผลิตที่ตอ้ งการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมายผลผลิต (Output)
ที่

เป้าประสงค์ (Outcome)

ตัวชี้ วัดความสําเร็จ (KPI)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย
2557 2558 2559

2) เสริมประสิทธิภาพการดําเนิ นงาน
และการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557 - 2559

1) ดูแลรักษา ปรับปรุงและซ่อมบํารุงระบบ
โครงสร้างพื้ นฐานเทคโนโลยีฯ
ของสํานักงานอย่างต่อเนื่ อง
- จัดซื้ อเครื่องมือทดสอบ FiberOptic
- จัดซื้ อเครื่องมือทดสอบสัญญาณ
WiFi
2) จัดตั้งศูนย์ซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีฯ
- ศูนย์ซ่อมบํารุงฯ สพม.12
- เครือข่ายศูนย์ซ่อมบํารุงสหวิทยาเขต
3) นิ เทศ ติดตาม ด้านการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้ นฐานเทคโนโลยีฯ
4) รณรงค์ ส่งเสริมการใช้ Green IT
(เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม)
ในสํานักงานและโรงเรียน เช่น
- เผยแพร่ขอ้ มูลเกี่ยวกับ Green IT
ในเว็บไซต์หน่ วยงาน
- กําหนดมาตรการรณรงค์ ส่งเสริม
การใช้ Green IT ของสํานักงาน

หน่ วย

100 100 100 ร้อยละ

1
17
80

ศูนย์
ศูนย์
100 ร้อยละ

90

1

1

1

รายการ

5

7

8

ข้อ
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3.4 เป้าประสงค์ ตัวชี้ วัดความสําเร็จ และเป้าหมายผลผลิตที่ตอ้ งการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูแ้ ละการให้บริการ
เป้าหมายผลผลิต (Output)
ที่

เป้าประสงค์ (Outcome)

ตัวชี้ วัดความสําเร็จ (KPI)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย
2557 2558 2559 หน่ วย

1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุ น
การบริหารจัดการ
การปฏิบตั ิงาน และการให้
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

มีระบบและเครื่องมือเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการ
การปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1) ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และช่องทางการรับฟั งความเห็น
ของผูใ้ ช้บริการ
2) พัฒนาระบบการประชุมทางไกล
ของ สพม.12 (Video Conference)
3) พัฒนาระบบให้คาํ ปรึกษา
ช่วยเหลือการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในหน่ วยงาน
(Help Desk)
4) ส่งเสริม สนับสนุ นการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการปฏิบตั ิงาน ตามนโยบาย

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557 - 2559

ปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูลและช่องทาง
การรับฟั งความเห็น เพื่อให้ผรู ้ บั บริการ
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
พัฒนาระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference) ระหว่าง สพม.12
สหวิทยาเขต และโรงเรียนในสังกัด
พัฒนาระบบให้คาํ ปรึกษา และช่วยเหลือ
การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
หน่ วยงาน ผ่านเว็บไซต์

1

ระบบ

1

ระบบ

1

ระบบ

ส่งเสริม สนับสนุ นการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ ตามนโยบาย
- ระบบ e-Filing สพฐ.
- ระบบ OBEC e-office สพฐ.
- ระบบ GFMIS
- ระบบภาษี
- ระบบบําเหน็ จบํานาญ
- ระบบสวัสดิการ
- ระบบบริหารงานบุคคล
- ระบบ AMSS / AMSS++
- ระบบ DMC

9

ระบบ
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เป้าหมายผลผลิต (Output)
ที่

เป้าประสงค์ (Outcome)

ตัวชี้ วัดความสําเร็จ (KPI)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย
2557 2558 2559 หน่ วย

2 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พัฒนาระบบบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้าง
สารสนเทศและการสื่อสาร
โอกาสและทางเลือกในการจัด
เพือ่ การเรียนรู ้
การเรียนการสอนในรูปแบบ
1) มีเว็บไซต์ศนู ย์รวมสื่อการเรียนรู ้
วิธีการที่หลากหลาย
2) จํานวนสื่อการเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิ กส์
ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์
3) มีการให้บริการสื่อเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิ กส์
(Digital Content) ในระบบ
e - Learning
4) จํานวนโรงเรียนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากสื่อ eDLTV ในรูปแบบต่างๆ
5) จํานวนโรงเรียนที่ใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
6) มีเว็บไซต์และบทเรียน e-Learning
7) มีระบบคลังข้อสอบ (Exam Bank)
8) มีระบบ Training Online/Tutor Online
9) มีระบบการเรียนการสอนผ่าน
VDO Conference / Streming Online
10) มีระบบพร้อมให้บริการในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้
11) สถิติผเู ้ ข้าใช้บริการในแต่ละเว็บไซต์
(ไม่ตาํ ่ กว่า...ครั้ง : ปี )

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557 - 2559

พัฒนาระบบสนับสนุ นการเรียนรูอ้ ิเล็กทรอนิ กส์
ในรูปแบบที่หลากหลายที่สอดคล้องตามสภาพ
ความพร้อม บริบทของโรงเรียน ได้แก่
1) เว็บไซต์ศนู ย์รวมสื่อการเรียนรู้
2) ให้บริการสื่อการเรียนรูต้ ามกลุ่มสาระ
ผ่านเว็บไซต์ (ออนไลน์) และระบบออฟไลน์
3) ติดตั้งสื่อการเรียนรู ้ (Digital Content สพฐ.)
ในระบบ e - Learning
4) ส่งเสริมการใช้สื่อ eDLTV ในรูปแบบออนไลน์
ออฟไลน์ หรือระบบอินทราเน็ ตในโรงเรียน
5) ส่งเสริมการใช้สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
6) พัฒนาบทเรียน e-Learning ต้นแบบ
5 กลุ่มสาระหลัก ในทุกระดับชั้น
7) พัฒนาระบบคลังข้อสอบ (Exam Bank)
5 กลุ่มสาระหลัก ในชั้น ม.3 , ม.6
8) พัฒนาระบบ/หลักสูตร Training Online(ครู)
และระบบ/วิชา Tutor Online (นักเรียน)
9) พัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่าน
VDO Conference / Streming Online
10) เตรียมความพร้อมในการให้บริการระบบ
การจัดการองค์ความรู ้
11) ตรวจสอบสถิติผใู้ ช้บริการ

1
50
1
1

เว็บไซต์

50

50

เรื่อง
ระบบ
ระบบ

20

30

45

ร.ร.

20

20

20

ร.ร.

10

10

10 บทเรียน

1000 1000
3
6

1

ข้อ

6 หลักสูตร
12 วิชา
3
วิชา
ระบบ

3000 4000 5000 ครั้ง
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3.4 เป้าประสงค์ ตัวชี้ วัดความสําเร็จ และเป้าหมายผลผลิตที่ตอ้ งการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครูผสู ้ อนและบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมายผลผลิต (Output)
ที่

เป้าประสงค์ (Outcome)

ตัวชี้ วัดความสําเร็จ (KPI)

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมย่อย
2557 2558 2559 หน่ วย

1

เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ
ของครูผสู้ อนและบุคลากรให้สามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน
บริหารจัดการ และการปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีวิจารณญาณและรูเ้ ท่าทัน

1) จํานวนครู/ บุคลากรที่ได้ รับการพัฒนา พัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยี
ความรู้ ทักษะด้ านการใช้ ICT เพื่อการ สารสนเทศและการสื่อสาร
จัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
2) จํานวนผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีข้ นึ ไป
3) จํานวนผู้รับการอบรมที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมากขึ้นไป
ื่ ICT สนับสนุนการเรียนการสอน
4) มีสอ

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557 - 2559

1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรต่างๆ
1.1) หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย
CMS (Joomla)
1.2) หลักสูตร Admin
1.3) หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้ น
(Windows 7 / Office 2010)
1.4) หลักสูตรการประยุกต์ใช้ ICT
เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร
1.5) หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์บน Tablet
2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครูผ้ สู อนและบุคลากร ตามนโยบาย
และความจําเป็ นในการพัฒนา

110

คน

99

คน

110

คน

50

50 คน

5
100

บทเรียน

100

100 ร้ อยละ
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ภาคผนวก
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ข้อมูลพื้ นฐาน
ที่
รายการ
1 จํานวนสถานศึกษา รวม
จําแนกเป็น :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย/ปวช.
2 จํานวนห้องเรียน รวม
จําแนกเป็น :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาปลาย
ระดับ ปวช.
3 จํานวนนักเรียน รวม
จําแนกเป็น :
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับ ปวช.
4 จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา รวม
จําแนกเป็น :
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
ครูผสู้ อน
ครูจ้าง/พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจํา
5 จํานวนบุคลากรใน สพม.12 รวม
จําแนกเป็น :
บุคลากรทางการศึกษา (บริหาร, ศึกษานิเทศก์, 38ค(2))
ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูช่วยปฏิบัติราชการ
* ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

จํานวน
99 โรงเรียน
2 โรงเรียน
95 โรงเรียน
1 โรงเรียน
1 โรงเรียน
3,029 ห้อง
1,794 ห้อง
1,233 ห้อง
2 ห้อง
80,250 คน
47,082 คน
33,145 คน
23 คน
5,118 คน
98 คน
147 คน
4,403 คน
167 คน
303 คน
72 คน
51 คน
7 คน
10 คน
4 คน
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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
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ประกาศสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
(เป็นการภายใน)
เพื่อให้การบริหารจัดการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดตั้งหน่วยงาน
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดยให้เป็นหน่วยงานภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๑๑/๑
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(เป็นการภายใน) จึงออกประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ (เป็นการภายใน)
ดังต่อไปนี้
(๑) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อ ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ สําหรับการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารใน
สํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด
(ง) จัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ให้บริการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการให้บริการการติดตั้ง บํารุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสํานักงานและสถานศึกษา
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย

๒
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ข้อ ๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งงานย่อยภายใน เป็น ๓ กลุ่มงานย่อย ดังนี้
(๑) กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร
(๒) กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๓) กลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการการจัดการเรียนรู้
ข้อ ๔ ให้กลุ่มงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(ข) ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(ค) ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุม้ ครองความปลอดภัยของข้อมูล และการ
โต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
(จ) พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(ฉ) ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาเกีย่ วกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อื่นๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
(ช) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสาร โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(๒) กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(ข) พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับกระบวนการทํางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ค) พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทํางานของหน่วยงาน เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้ บริการ
(ง) พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สํานักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่บคุ ลากรในสังกัด และสถานศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๓
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(๓) กลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการการจัดการเรียนรู้ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
(ก) สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(ข) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(ค) สนับสนุนการจัดการศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(ง) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
(จ) พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ฉ) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายจําเริญ รัตนบุรี)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒
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คณะผูจ้ ดั ทํา
ที่ปรึกษา
นายจําเริญ รัตนบุรี
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์ รัตนสุภา
ดร.พรศักดิ์ จินา

ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

คณะทํางาน
นายไตรรงค์ สาดแว
นางสาวพจนพร รุ่งทอง
นางสาวจิตติมา เพชรมูณีย ์
นายณัฐพร สัตย์นาโค
นายสุชาติ รอดเนี ยม

ศึกษานิ เทศก์ ปฏิบตั ิหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศึกษานิ เทศก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ช่างไฟฟ้า โรงเรียนโยธินบํารุง ช่วยปฏิบตั ิราชการ สพม.12
พนักงานธุรการ โรงเรียนป่ าบอน ช่วยปฏิบตั ิราชการ สพม.12
(ประสานงาน ณ สํานักงานส่วนแยกพัทลุง)

แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.12 ปี งบประมาณ 2557 - 2559

