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บทสรุปผูบ้รหิาร 

 

สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ตระหนักถึงการนําเทคโนโลย ี

สารเทศและการส่ือสาร มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังาน การบริการ 

การจดัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ  รวมถึงการถ่ายทอดความรู ้ส่งเสริมและพฒันา
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เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดก้าํหนดทิศทางการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร ของหน่วยงานไวด้งัน้ี 

 

วิสยัทศัน ์(Vision) 
“สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  จะเป็นองคก์รท่ีใชร้ะบบ ICT  

เป็นฐานในการพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และการจดัการเรียนรู ้ เพ่ือมุ่งสู่การศึกษา 

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ” 
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ประโยชน์สงูสุดต่อการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู ้เป็นรากฐานของการเสริมสรา้งเยาวชน
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บททัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 



สว่นท่ี 1 

บททัว่ไป 

 

1.1 ความเป็นมา 
     สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ไดมี้ประกาศจดัตั้งกลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร  สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12  เป็นกลุ่มทดลอง 

นําร่อง 1 ใน 7 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ตามโครงการทดลองนําร่องจดัตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  โดยมีหนา้ท่ีหลกัในการ

ดาํเนินงานดา้นการประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการบริหารจดัการและ

สนับสนุนการเรียนการสอน  ซ่ึงสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดท้าํการวจิยัและ

ประเมินผลการดาํเนินงานของกลุ่มทดลองนําร่องดงักล่าว ไดข้อ้สรุปท่ีเห็นควรใหมี้เจา้ภาพหลกั

รบัผิดชอบงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในเขตพื้ นท่ีการศึกษา จึงมีนโยบายใหเ้ขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ดาํเนินการจดัตั้งศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในเขตพื้ นท่ีการศึกษา (เป็นการภายใน)  

  สาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 จึงไดป้ระกาศจดัตั้งศนูยเ์ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ตามประกาศสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 ลงวนัท่ี 

31 มกราคม 2556 เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  

เขต 12 (เป็นการภายใน)  เพ่ือดาํเนินภารกิจเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร  สนับสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา  และมีวตัถุประสงคห์ลกัดงัน้ี 

 1) เพ่ือใหก้ารบริหารและการจดัการทางดา้นเทคโนโลยแีละการส่ือสารของสาํนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2) เพ่ือใหส้ถานศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยแีละการส่ือสารเพ่ือการบริหารจดัการและ

การจดัการเรียนรูเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) เพ่ือใหบุ้คลากร  ผูเ้รียน  มีโอกาสใชแ้ละเขา้ถึงส่ือนวตักรรม เทคโนโลยแีละการ

ส่ือสารทางการศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย ในการแสวงหาความรูแ้ละพฒันา

คุณภาพชีวติตามมาตรฐานหลกัสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 4) เพ่ือพฒันาระบบคอมพิวเตอรแ์ละเช่ือมโยงระบบเครือข่ายเพ่ือการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2

 

 

ส่งเส

จงัห

สถา

จาํน

จาํน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสรา้งอ

สาํน

สริม  สนับ

วดันครศรีธร

านศึกษา จาํน

นวน 28 โรง

นวน 5,118 ค

แผนยทุธ

องคก์รและโ

นักงานเขตพื้ น

บสนุนและปร

รรมราช แล

นวน 99 โรงเ

งเรียน) ในปี

คน และบุคล

ธศาสตรเ์ทคโน

โครงสรา้งกา

นท่ีการศึกษา

ระสานการจดั

ะจงัหวดัพทัล

เรียน (จงัหวั

ปการศึกษา 

ลากรในสาํนัก

นโลยสีารสนเท

ารบริหาร 

ามธัยมศึกษา

ดการศึกษาขอ

ลุง มีโครงสร

ดันครศรีธรร

2556 มีนัก

กงาน จาํนวน

ทศ สพม.12 ปี

า เขต 12 

องสถานศึกษ

รา้งการบริหา

รมราช จาํนว

กเรียน จาํนว

น 72 คน 

ปีงบประมาณ 2

 เป็นหน่ว

ษาระดบัมธัย

ารงาน แบ่งเ

วน 71 โรงเรี

วน 80,250

   -

2557 - 2559 

วยงานกาํกบั 

มศึกษา ใน

เป็น ๘ กลุ่ม

รยน และจงัห

 คน  ขา้รา
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ติดตาม  

นเขตพื้ นท่ี

ม  และ

วดัพทัลุง 

าชการคร ู
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        ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 12  มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มในสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประกอบดว้ย 3 กลุ่มงานยอ่ย  
ดงัน้ี 
1) กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยกีารส่ือสาร 
2) กลุ่มงานบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
3) กลุ่มงานสนับสนุนและการใหบ้ริการจดัการเรียนรู ้ 

โครงสร้างองค์กร                              
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

โครงสร้างองค์กร                              
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์     
และเทคโนโลยีการส่ือสาร

กลุ่มงานสนับสนุนและ          
การให้บริการจัดการเรียนรู้

กลุ่มงานบริการ            
เทคโนโลยีสารสนเทศ



กรรมการบรหิาร                       
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ผู้อํานวยการ                                     
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

ผู้อํานวยการ                                     
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

       รองผู้อํานวยการ                           
สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์          
และเทคโนโลยีการส่ือสาร

กลุ่มงานสนับสนุน                           
และให้บริการจัดการเรียนรู้

กลุ่มงานบริการ                                          
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 โครงสร้างการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 12
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1.3

ในสํ

และ

ในสํ

บาํรุ

ไดร้บั

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภารกิจหลกั
 

1) ด

สาํนักงานเขต

2)  

ะการเรียนกา

3) ศึ

สาํนักงานเขต

4) จ

5) ใ

รง ซ่อมแซมอุ

6) ป

บัมอบหมาย 

แผนยทุธ

ก 

ดาํเนินการเกี

พ้ืนท่ีการศึก

ศึกษา วเิคร

รสอน 

ศึกษา  วเิคร

พ้ืนท่ีการศึก

จดัอบรม พฒั

ใหบ้ริการเก่ีย

อุปกรณค์อมพิ

ปฏิบติังานร่ว

 

 

 

 

 

ธศาสตรเ์ทคโน

กี่ยวกบัการบ

ษาและสถาน

าะห ์ออกแบ

าะห ์ ออกแบ

ษาและสถาน

ฒนาบุคลากร

ยวกบัการปรบั

พิวเตอรข์องสํ

วมกบัหรือสนั

นโลยสีารสนเท

ริหารจดัการ

นศึกษาในสงั

บและพฒันา

บบ  และพฒั

นศึกษาในสงั

รดา้นเทคโนโ

บัปรุง พฒันา

สาํนักงานเขต

นับสนุนการป

 

 

 

 

ทศ สพม.12 ปี

รระบบเทคโน

กดั  

าโปรแกรมปร

นาระบบเครื

กดั 

โลยีสารสนเท

าโปรแกรม ร

ตพื้ นท่ีการศึก

ปฏิบติังานขอ

ปีงบประมาณ 2

นโลยสีารสนเ

ระยุกต ์สาํหร

อข่ายเทคโนโ

ทศและการส่ือ

รวมทั้งการให้

กษาและสถาน

งหน่วยงานอื

   -

2557 - 2559 

ทศและการสื

รบัการบริหา

โลยแีละการส

อสาร 

หบ้ริการการติ

นศึกษา 

อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

- 5 - 

 

ส่ือสาร 

รจดัการ

ส่ือสาร  

ติดตั้ง 

งหรือท่ี



1.4

      

     

 

สาร

เทค

เพ่ือ

ปัจจั

ดา้น

ประ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความสอดค
 ของหน่วยง
  สารสนเทศ

สาํน

สนเทศและก

โนโลยีสารส

การศึกษา ข

จยัท่ีเก่ียวขอ้ง

นเทคโนโลยสี

ะสิทธิภาพกา

 

แผนยทุธ

คลอ้งของแผน
งานในระดบัต
ศและการส่ือ

นักงานเขตพื้ น

การส่ือสาร ปี

สนเทศและกา

องกระทรวงศึ

ในดา้นเทคโ

สารสนเทศแล

ารบริหารจดั

ธศาสตรเ์ทคโน

นแม่บทดา้น
ตา่งๆ  นโยบ
อสาร เพือ่กา

นท่ีการศึกษา

ปงบประมาณ 

ารส่ือสารขอ

ศึกษาธิการ  

โนโลยสีารสน

ละการส่ือสาร

การ การบริก

นโลยสีารสนเท

นการพฒันาเ
บาย และมา
ารศึกษา 

ามธัยมศึกษา

พ.ศ. 2557

งประเทศ แ

และสอดรบั

นเทศและการสื

ร และเป็นเค

การ และการ

ทศ สพม.12 ปี

ทคโนโลยสีา
าตรการท่ีเก่ีย

า เขต 12  จั

 - 2559  ภ

ผนแม่บทเท

กบัแผนพฒัน

ส่ือสาร   เพ่ือ

ร่ืองมือในกา

รจดัการเรียน

ปีงบประมาณ 2

ารสนเทศแล
ยวขอ้ง ในกา

จดัทาํแผนยุท

ภายใตก้รอบท

คโนโลยีสาร

นา นโยบาย 

ใชเ้ป็นแนวท

ารขบัเคล่ือน

นรูอ้ยา่งมีคุณ

   -

2557 - 2559 

ะการสื่อสาร 
ารพฒันาเท

ธศาสตรเ์ทค

ทิศทางของแ

สนเทศและก

มาตรการ ทิ

ทางในการพฒั

การพฒันา

ภาพ 

- 6 - 

 

ร   

คโนโลย ี

คโนโลยี

ผนแม่บท

การสื่อสาร

ศทาง และ

ฒนางาน

 



กรอ
(ICT

วิสยั
     

ยุทธ
1. ก

    อ

2. ก

    มี

    ม

3. ย

    น

    ป

4. ใ

5. พั

    แ

    สั

6. พั

   ท

   ก

   ให

   โด

   ดํ

   ก

   ส

7. พั

   ก

   กั

 

 

 

 

 

อบนโยบายเท
T 2020) 

ยทศัน ์ “ICT 

          เศรษ

ธศาสตร ์
การพฒันาโค

อยา่งทัว่ถึง แ

การพฒันาทุน

มีวจิารณญาณ

มาตรฐานสา

ยกระดบัขีดค

นํารายไดเ้ขา้

ประชาคมอาเ

ใช ้ICT เพ่ือสร

พฒันาและปร

แข่งขนัในระดั

สดัส่วนภาคบ

พฒันาและปร

างเศรษฐกิจ

ารเขา้ถึงทรพั

หมี้ความทัว่ถึ

ดยเฉพาะบริก

ารงชีวติอยา่ง

ารบริการดา้

าธารณสุข 

พฒันาและปร

ารสรา้งเศรษ

บัส่ิงแวดลอ้ม

แผนยทุธ

ทคโนโลยสีา

 เป็นพลงัสาํ

ษฐกิจไทยสู่ก

รงสรา้งพื้ นฐา

ละมีความมัน่

นมนุษยท่ี์มีค

ณและรูเ้ท่าทนั

กล 

วามสามารถ

ประเทศ โดย

เซียน 

รา้งนวตักรรม

ระยุกต ์ICT เพ

ดบัโลก โดยเฉ

บริการในโคร

ระยุกต ์ICT เพ

และสงัคม  โ

พยากรและบ ิ

ถึงและทดัเทีย

การพ้ืนฐานที

งมีสุขภาวะท่ี

นการศึกษาแ

ระยุกต ์ICT เพ

ษฐกิจและสงัค

ม  

ธศาสตรเ์ทคโน

รสนเทศและ

าคญัในการนํ

การเติบโตอย่

าน ICT ท่ีเป็น

นคงปลอดภยั

วามสามารถ

นั  บุคลากร 

ในการแข่งขนั

ยใชโ้อกาสจา

มการบริการข

พ่ือสรา้งควา

ฉพาะภาคกา

งสรา้งเศรษฐ

พ่ือลดความเ

โดยสรา้งโอก

ริการสาธารณ

ยมกนัมากข้ึน

ท่ีจาํเป็นต่อกา

ดี  ไดแ้ก่  

และบริการ 

พ่ือสนับสนุน

คมท่ีเป็นมิตร

นโลยสีารสนเท

ะการสื่อสารข

าพาคนไทยสู

างยัง่ยนื  สงั

นอินเทอรเ์น็ต

ย สามารถรอ

ถในการสรา้ง

ICT ท่ีมีความ

นัของอุตสาห

กการรวมกลุ่

ของภาครฐัแ

มเขม้แข็งของ

ารเกษตร ภา

ฐกิจโดยรวม 

เหล่ือมลํ้า 

าสและ 

ณะต่างๆ 

น  

าร 

น 

ร 

ทศ สพม.12 ปี

ของประเทศ

สู่ความรูแ้ละป

คมไทยสู่ควา

ตความเร็วสงู

องรบัความตอ้

สรรคแ์ละใช้

มรูค้วามสาม

หกรรม ICT เพ

ลุ่มเศรษฐกิจ 

แบบบรูณากา

งภาคการผลิ

คบริการ แล

 

ปีงบประมาณ 2

ศไทย ระยะ พ

ปัญญา   

ามเสมอภาค

งใหมี้ความทนั

องการของภา

ส้ารสนเทศอ

ารถและควา

พ่ือสรา้งมลูค

การเปิดการ

รและมีธรรม

ต ใหส้ามาร

ะเศรษฐกิจส

   -

2557 - 2559 

พ.ศ.2554 –

” 

นสมยั  มีการ

าคส่วนต่างๆ

อยา่งมีประสิท

มเช่ียวชาญร

ค่าทางเศรษฐ

คา้เสรี และ 

มาภิบาล 

ถพ่ึงตนเองแ

รา้งสรรค ์เพ่ื

- 7 - 

 

– 2563  

รกระจาย  

 ได ้

ทธิภาพ    

ระดบั  

ฐกิจและ 

และ   

พ่ือเพ่ิม 
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บริหารจดัการ

พฒันาโครงส

ชเ้ทคโนโลยีส

บริการของภา

แผนยทุธ

บทเทคโนโล
561 

ฒันาสงัคมอุ

าเทียม และม

  (Shape-up

นษยใ์หเ้ขา้ถึง

สรา้งสรรคเ์ชงิ

ry People) 

รา้งพ้ืนฐานด

mal Infrastru

ารอิเล็กทรอน

การ และมีค

) 

พฒันาธุรกิจแ

ในตลาดระดั

T ในธุรกิจแล

โนโลยสีารส
2556 

ะเทศไทยเป็น

นากาํลงัคนให

ะการส่ือสารค

ส่ือสารท่ีมีธร

คนดา้น ICT แ

ศอยา่งมีวจิาร

ร ICT ของปร

รา้งพื้ นฐานเ

สารสนเทศแ

าครฐั  (e-Go

ธศาสตรเ์ทคโน

ลยสีารสนเท

ดมปัญญาดว้

มัน่คงปลอดภ

p Smart Thailan

และรูเ้ท่าทนั

งนวตักรรมมี

ดา้นเทคโนโล

ucture) 

นิกสข์องภาค

วามมัน่คงปล

และอุตสาหกร

บัภมิูภาคแล

ละอุตสาหกรร

สนเทศและก
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และบุคคลทัว่

รณญาณและรู

ระเทศอยา่งมี

ทคโนโลยีสา
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บริหารจดักา
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ะการส่ือสาร
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ปีงบประมาณ 2

ระเทศไทย (

ษฐกิจดิจิทลัอย
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ละประกอบอ
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องชุมชนและท
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มีขีดความสา

อุตสาหกรรม 
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ไทย (ฉบบัท่ี

)  ดว้ย ICT”
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รเทคโนโลยสี

การสรา้งสรร
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   -
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   -
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โนโลยสีารส
รศึกษาแหง่อ

สนุนการพฒั

ริยธรรม แล

สนุนกระบวน

สนุนการพฒั

ล่ือมลํ้าในกา

สนุนการบริห

นใหมี้ศกัยภา

ล คุณธรรม 

นของประเทศ

รเรียนการสอน

งประเทศไทย

รา้งพ้ืนฐานด

สารสนเทศแ

งจะเอ้ือต่อกา

ธศาสตรเ์ทคโน

สนเทศและก
นาคตเป็นจริ

นาทรพัยากร

ะรูเ้ท่าทนั 

นการสรา้งนวั

นาโครงสรา้ง

รเขา้ถึงขอ้มลู

หารจดัการดา้

พในการใชเ้ท

จริยธรรม วจิ

ศไทย 

นดว้ยการใชเ้
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ดา้นเทคโนโล

และการส่ือสา

ารสรา้งธรรม

นโลยสีารสนเท

การส่ือสาร  
ริงไดด้ว้ยเทค

รบุคคล โดยเ

วตักรรมการเ

งพ้ืนฐานดา้น

ลความรูแ้ละท

านการศึกษา

ทคโนโลยสีาร

จารณญาณ แ

เทคโนโลยสีา

ลยสีารสนเทศ

าร เพ่ือสนับส

าภิบาลของสั

ทศ สพม.12 ปี

กระทรวงศึก
คโนโลยสีารส

เพ่ิมสมรรถน

เรียนรู ้เพ่ือพั

นเทคโนโลยสี

ทรพัยากรทา

า ท่ีมีการบรูณ

รสนเทศและ

และรูเ้ท่าทนั 

รสนเทศและ

ศและการส่ือส

สนุนการบริห

สงัคม 

ปีงบประมาณ 2

กษาธิการ พ
นเทศและกา

นะใหมี้วฒันธ

ฒันาศกัยภา

สารสนเทศแล

างดา้นการศึก

ณาการอยา่งมี

การส่ือสารอ

 รวมทั้งเพ่ิม

ะการส่ือสาร เ

สารเพ่ือสนับ

ารจดัการแล

   - 

2557 - 2559 

.ศ. 2554 –

ารส่ือสาร” 

รรมการใช ้IC

าพดา้นการแข

ละการส่ือสาร

กษา 

มีประสิทธิภา

ยา่งสรา้งสรร

มขีดความสาม

เพ่ือเพ่ิมประสิ

บสนุนการศึก

ละการบริการ
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ร่ือง ใหใ้ชม้าตร

ตรฐานดา้นคุ
ตรฐานท่ี 3 ผู ้

อย

3.

ตรฐานท่ี 5 ผู ้

5.

ตรฐานดา้นก
ตรฐานท่ี 7 ค

7.

ตรฐานท่ี 11 

ตรฐานดา้นก
ตรฐานท่ี 13 

ตรฐานดา้นม
รฐานท่ี 15 

แ

แผนยทุธ

กษา ระดบัก
ทคโนโลยสีา
ระกาศกระทรว

รฐานการศึกษา

คณุภาพ : 

เ้รียนมีทกัษะ

ยา่งต่อเน่ือง 

.4 ใชเ้ทคโนโ

เ้รียนมีความ

.2 ผลการปร

การจดัการศึก
ครปูฏิบติัตาม

.1 ครใูชส่ื้อแ

ของทอ้งถ่ิน

สถานศึกษา

เต็มศกัยภาพ

11.3 จดัหอ้

ดว้ยต

การสรา้งสงัค
สถานศึกษา

13.1 มีการ

จากแห

ของผูเ้

าตรการสง่เ
การจดักิจกร

และส่งเสริมส

15.1 จดัโคร

การปฏิ

ธศาสตรเ์ทคโน

การศึกษาขั้นพ
ารสนเทศแล
วงศึกษาธิการ  

าขั้นพื้ นฐานเพื่

ะในการแสวง

โลยใีนการเรี

มรูแ้ละทกัษะท

ระเมินสมรรถ
กษา : 
มบทบาทหนา้

และเทคโนโลยี

นมาบรูณากา

มีการจดัสภา

พ 

งสมุดท่ีใหบ้ริ

นเองและหรือ

คมแห่งการเ
มีการสรา้ง ส

สรา้งและพฒั

หล่งเรียนรูท้ั้ง

เรียนและบุคล

เสริม : 
รรมตามนโยบ

สถานศึกษาใ

รงการ กิจกรร

ฏิรปูการศึกษ

นโลยสีารสนเท

พื้ นฐาน  สาํน
ละการสื่อสาร
ณ วนัท่ี 16 กุม

อการประกนัคุ

งหาความรูด้ว้

ยนรูแ้ละนําเ

ท่ีจาํเป็นตาม

ถนะสาํคญัตา

าท่ีอยา่งมีประ

ยท่ีีเหมาะสม

ารในการจดัก

าพแวดลอ้มแ

ริการส่ือและ

อเรียนเรียนรู

เรียนรู ้: 
ส่งเสริม สนับ
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รมพิเศษเพ่ือ

ษา 
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นกังานคณะ
รเพื่อการศึก
มภาพนัธ ์255

ณภาพภายในข

ว้ยตนเอง รกั

สนอผลงาน

มหลกัสรู 

ามหลกัสตูรเป็

ะสิทธิภาพแล

ผนวกกบัการ

การเรียนรู ้

และการบริกา

เทคโนโลยีสา

รูแ้บบมีส่วนร

บสนุน ใหส้ถา

ยนรูภ้ายในส

ภายนอกสถา

านศึกษา รว

แนวทางการ

ณภาพสงูข้ึน 
อตอบสนองน

ปีงบประมาณ 2

กรรมการกา
กษา 
54                

ของสถานศึกษา

กการเรียนรู ้แ

ป็นไปตามเก

ละเกิดประสิท

รนําบริบทแล

ารท่ีส่งเสริมใ

ารสนเทศท่ีเอ้ื

ร่วม 

านศึกษาเป็น

ถานศึกษาแล

านท่ีศึกษา เพ

มทั้งผูท่ี้เกี่ยว

รปฏิรปูการศึ

 
นโยบาย จุดเน

   - 
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า)   
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หผู้เ้รียนพฒั

อ้ือใหผู้เ้รียนเ

นสงัคมการเรี

ละใชป้ระโยช

พ่ือพฒันากา

วขอ้ง 

กษาเพ่ือพฒั

น้น ตามแนวท
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การเรียนของ

เ้รียนมีผลสมั
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การจดัการเรี

ระบวนการจั

ขอ้ 5 การจดัเ

ทอ้งถ่ิน 
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ผูเ้รียน 
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จดัการเรียนรู ้

เตรียมและใช
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น 

รจดัการและก
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ขอ้)  
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อง 

กการอ่านแล
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ปีงบประมาณ 2
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นเป็นสาํคญั
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การศึกษา 

ารสนเทศ 

   - 

2557 - 2559 

ระเมินคุณภ

โนโลยสีารสน
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4 ขอ้) 

หารสถานศึก
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การวิเคราะหส์ถานภาพดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร     
 
 
 
 
 
 
 



การ

การ

จุดอ่

(Thr

การ

เขต 

1. ง

จุ

1. ส

แล

ICT

แล

ดา้

ตน้

2. ส

เช่ี

ระ

ICT

3. มี

โค

ขอ

(M

Un

สา

เช่ื

ภา

ภา

ชัว่

 

 

ก

 

จาก

ส่ือสาร  เก่ีย

ศึกษามธัยม

อ่อน (Weakn

reat)  จาํแน

พฒันาระบบ

12  สรุปได้

งานพฒันาระ
สภ

จุดแข็ง (Streng

สพม. มีการวเิค

ละจดัทาํแผนแม

T เพือ่รองรบัน

ละแผนยุทธศา

าน ICT ของหน่

นสงักดั 

สพม. มีบุคลาก

ยวชาญดา้นกา

ะบบโครงสรา้งพ

T 

การเช่ือมต่อระ

ครงข่ายอินเทอร

องกระทรวงศึกษ

MOE Net),โคร

niNet และ FTT

ามารถใหบ้ริกา

อมโยงสู่เครือข

ายในและเครือ

ายนอกไดต้ลอ

วโมง 

แผนยทุธ

การวิเคราะห์
ของสาํน

การวเิคราะห

วกบัสถานภา

ศึกษา เขต 1

ness)  และส

นกตามพนัธกิ

บเทคโนโลยสี

ด้งัน้ี  

ะบบคอมพิว
ภาพแวดลอ้มภ
gth) จุ

คราะห ์

มบ่ท 

นโยบาย

สตร์

น่วยงาน

รท่ี

ารวาง

พ้ืนฐาน  

ะบบ

รเ์น็ต

ษาธิการ 

งข่าย 

Tx ท่ี

าร

ข่าย

ข่าย

ด 24 

1. ข

บริ

คว

ใน

ทั้ง

โร

2. ส

ผูช้

โค

แล

3. โ

ผูเ้

โค

4. โ

จาํ

อุป

ไม

ให้

เรี

วง

 

ธศาสตรเ์ทคโน

หส์ถานภาพด
นกังานเขตพื้

หร่์วมกนัของ

าพดา้นเทคโ

12  โดยพิจา

สภาพแวดลอ้

จของศนูยเ์ท

สารสนเทศแล

วเตอรแ์ละเท
ภายใน 

ดอ่อน (Weak

ขาดบุคลากรระ

ริหารท่ีมีวสิยัทั

วามรู ้ประสบก

นการบริหารดา้

งในระดบั สพม

งเรียน 

สพม. ยงัขาดบุ

ชว่ยดา้นการวา

ครงสรา้งพื้ นฐา

ละการควบคุมด

โรงเรียนส่วนให

เช่ียวชาญดา้นร

ครงสรา้งพื้ นฐา

โรงเรียนส่วนให

านวนคอมพิวเต

ปกรณแ์ละซอฟ

มเ่พยีงพอต่อกา

หบ้ริการและจดั

ยนการสอนอย

งจร 

นโลยสีารสนเท

สว่นท่ี 2

ดา้นเทคโนโล
พ้ืนที่การศึกษ

ผูบ้ริหาร  บุค

โนโลยสีารสน

รณาตามสภ

มภายนอกท่ี

ทคโนโลยสีาร

ละการส่ือสาร

ทคโนโลยกีา

ness) โ

ะดบั

ศัน์  

การณ ์

าน ICT  

ม. และ

บุคลากร

างระบบ

น ICT 

ดแูล 

หญ่ไมมี่

ระบบ

น ICT 

หญ่มี

ตอร ์

ฟทแ์วร ์ 

าร

ดการ

ยา่งครบ

1. 

2. 

3. 

 

ทศ สพม.12 ปี

2 

ลยสีารสนเท
ษามธัยมศึก

คลากรศนูยเ์

นเทศและการ

าพแวดลอ้มภ

เป็นทั้งโอกาส

สนเทศและก

รของสาํนักงา

ารส่ือสาร 
สภ

โอกาส (Oppor

สพฐ. มีนโยบา

สนับสนุนการ

ศนูย ์ICT  ในท

สาํนักงานเขต

ศกัยภาพท่ีลํ้าห

ทางดา้นเทคโ

และตน้ทุนท่ีตํ

ส่งผลดีต่อการ

รฐัและหน่วยง

ตน้สงักดัมีนโย

สนับสนุนการใ

เพือ่พฒันากา

ปีงบประมาณ 2

ทศและการสื
กษา เขต 12

ทคโนโลยสีา

รส่ือสารของสํ

ภายในท่ีเป็น

ส (Opportun

การส่ือสาร 3

านเขตพ้ืนท่ีก

ภาพแวดลอ้ม
rtunity) 

าย

จดัตั้ง

ทุก

พื้ นท่ี  

หน้า

นโลยี 

ตํา่ลง 

รพฒันา  

งาน      

ยบาย

ใช ้ICT 

รศึกษา 

1

2.

3.

 

   - 

2557 - 2559 

ส่ือสาร 
 

รสนเทศและ

สาํนักงานเขต

นจุดแข็ง (Stre

nity)  และอุป

3 กลุ่มงาน  ที

ารศึกษามธัย

ภายนอก 

อุปสรรค (T

. การสนับสนุน

งบประมาณยงั

เพยีงพอ   

. ไมม่ีการกาํห

ICT ในโครงสร

สาํนักงานเขต

การศึกษาตาม

จงึไมม่ีอตัรากํ

รองรบั และไม

บุคลากรท่ีจบ

โดยตรง โดยเ

วศิวกรรมและ

พฒันาระบบ 

. ภาครฐัไมม่ีก

ดา้นโครงสรา้

แกโ่รงเรียนอย

เพยีงพอ 
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ะ              

ตพ้ืนท่ี

ength) 

ปสรรค 

ท่ีส่งผลต่อ

ยมศึกษา 

hreat) 

น

งัไม่

นดศนูย ์

รา้งของ

ตพื้ นท่ี

มกฎหมาย 

กาํลงั

มม่ี

สาย ICT 

ฉพาะดา้น

ะการ

ารลงทุน

งพื้ นฐาน

ยา่ง



 

 

 

1. ง

จุ

4. มี

ดา้

หน

แล

ท่ีใ

ชว่

 

 

 

2. ง

จุ

1. ส

กา

แม

ฐา

2. ส

เท

ปร

ปร

 

 
 

 

 

งานพฒันาระ
สภ

จุดแข็ง (Streng

มีเครือข่ายผูเ้ช่ีย

าน ICT ในโรงเ

น่วยงานตน้สงัก

ละหน่วยงานภา

ใหค้าํปรึกษา ดู

วยเหลือ 

งานพฒันาระ
สภ

จุดแข็ง (Streng

สพม. มีผูเ้ช่ียวช

ารติดตั้ง ดแูลเค

มข่่ายและระบบ

านขอ้มลู 

สพม. มีการนํา

ทคโนโลย ีโปรแ

ระยุกตต่์างๆ ม

ระยุกตใ์ชง้าน 

แผนยทุธ

ะบบคอมพวิ
ภาพแวดลอ้มภ
gth) จุ

ยวชาญ

รียน 

กดั 

ายนอก  

ดแูล

5. ส

ท่ีต

ตน

กา

ท่ีต

เป

6.ร

ไม

ต่อ

ะบบขอ้มูลส
ภาพแวดลอ้มภ
gth) จุ

ชาญใน

คร่ือง

บ

แกรม

มาปรบั

1. ไ

คว

ปร

พฒั

ปร

ภา

2. ม

ต่อ

3. ห

ทุก

สา

กา

รปู

 

ธศาสตรเ์ทคโน

วเตอรแ์ละเท
ภายใน 

ดอ่อน (Weak

สพม. ยงัไม่มสี

ตั้งสาํนักงานขอ

นเอง  จงึส่งผล

ารวางแผนติดต

ตอ้งคาํนึงถึงกา

ปล่ียนแปลงในอ

ะบบไฟฟ้าใน ส

มเ่สถียรและไม่

อการทาํงานขอ

สารสนเทศ 

ภายใน 

ดอ่อน (Weak

ไม่มีบุคลากรท่ี

วามรู ้และ

ระสบการณด์า้

ฒันาโปรแกรม

ระยุกตท่ี์สอดค

าระงาน 

มีบุคลากรไมเ่พี

อการปฏิบติังา

หน่วยงานท่ีเก่ีย

กฝ่ายไมไ่ดใ้ชข้ ้

ารสนเทศเป็นฐ

ารพฒันาอยา่ง

ปธรรม 

นโลยสีารสนเท

ทคโนโลยกีา

ness) โ

สถาน

อง

ลต่อ  

ตั้งระบบ

าร

อนาคต 

สพม.     

เพยีงพอ

องระบบ 

ness) โ

ท่ีมี

นการ

ม

คลอ้งกบั

พยีงพอ

น 

ยวขอ้ง

อ้มลู

ฐานใน

เป็น

1. 

2. 

 

ทศ สพม.12 ปี

ารส่ือสาร (ต่
สภ

โอกาส (Oppor

สภ
โอกาส (Oppor

สพฐ. พฒันาร

ขอ้มลูสารสนเ

ส่วนของการบ

จดัการในภาร

สพฐ. พฒันาค

ทกัษะการใชโ้ป

ใหก้บัผูป้ฏิบติั

ปีงบประมาณ 2

อ) 

ภาพแวดลอ้ม
rtunity) 

ภาพแวดลอ้ม
rtunity) 

ระบบ

เทศใน

บริหาร

รกิจหลกัๆ

ความรู ้

ปรแกรม

งาน 

1

2.

 

   - 

2557 - 2559 

ภายนอก 

อุปสรรค (T

 

ภายนอก 

อุปสรรค (T

. สพฐ. ยงัไมส่

กาํหนดนโยบา

พฒันาระบบฐ

กลางท่ีเช่ือมโ

ทุกส่วนได ้ส่ง

ภาระงานท่ีซํ้า

ผูป้ฏิบติังานใน

และโรงเรียน 

ปัญหาขอ้มลูซํ้

ผิดพลาด 

. หน่วยงานท่ีเ

ขาดการบรูณา

ระบบขอ้มลูสา

ร่วมกนั 
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hreat) 

hreat) 

สามารถ

ายและ

ฐานขอ้มลู

ยงขอ้มลู  

ผลใหเ้กิด

าซอ้นแก่

นเขตพื้ นท่ี

รวมทั้ง

ซํา้ซอ้น

ก่ียวขอ้ง

าการ

ารสนเทศ



3. ง

จุ

1. ส

ติด

กา

อิเ

หล

2. ผู้

แล

สาํ

กา

ตร

ปร

ให

เรี

ICT

กา

แล

พฒั

 

 

 

 

 

 

 

 

งานสนบัสนุน
สภ

จุดแข็ง (Streng

สพม. มีแผนใน

ดตั้งระบบสนับ

ารเรียนรู ้

เล็กทรอนิกส์

ลากหลายรปูแบ

บ้ริหาร  คร ูนั

ละบุคลากรใน

านักงานเขตพ้ืน

ารศึกษามีความ

ระหนักในความ

ระโยชน์ของ IC

หญ่ต่ืนตวัในกา

ยนรูแ้ละสนใจ

T มาประยุกตใ์

ารปฏบิติังานใน

ละการเรียนรูเ้พื

ฒนาตนเอง 

แผนยทุธ

นและการให
ภาพแวดลอ้มภ
gth) จุ

การ

สนุน

บบ 

นักเรียน  

นท่ี

ม

มสาํคญั 

CT  ส่วน

ร

การนํา 

ใชเ้พ่ือ

นหน้าท่ี

พ่ือ

1. ข

เช่ี

โป

เรี

2. ก

คุณ

ขั้น

ปร

3. ค

ทา

IC

แล

เร่ื

ใน

ธศาสตรเ์ทคโน

หบ้ริการจดัก
ภายใน 

ดอ่อน (Weak

ขาดบุคลากรท่ี

ชยวชาญในการ

ปรแกรมผลิตส่ือ

ยนรูท่ี้หลากหล

การพฒันาส่ือ 

ณภาพ  ตอ้งใช้

นสงู และเคร่ือง

ระสิทธิภาพ 

ครแูละบุคลากร

างการศึกษา  ย

T ไดไ้มเ่ต็มศกั

ละขาดความเข้

องการประยุกต

นการปฏิบติังาน

นโลยสีารสนเท

การเรียนรู ้

ness) โ

มีความ

รใช้

อการ

ลาย 

ICT ท่ีมี

ชท้กัษะ 

งมือท่ีมี

ร

ยงัใช ้

กยภาพ  

า้ใจใน

ตใ์ช ้ICT

น 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

ทศ สพม.12 ปี

สภ
โอกาส (Oppor

นโยบายการป

การศึกษากระ

สถานศึกษา /

ตอ้งปรบัเปลี่ย

กระบวนการจั

การเรียนการส

และ สพฐ. สนั

ส่ือการเรียนรูท้

คุณภาพ สอด

ตามหลกัสตูร

สพฐ. ใหก้ารส

โปรแกรมผลิต

ลิขสิทธ์ิ 

สพฐ.มีกิจกรร

ส่งเสริม สนับ

ผลิตสื่อการเรี

รปูแบบต่างๆ 

ต่อเน่ือง 

มีแหล่งบริการ

การเรียนรูท่ี้มี

หลากหลายรปู

ซ่ึงมีส่วนชว่ยก

ส่งเสริมใหค้รไู

พิจารณาเลือก

ความตอ้งการ

ปีงบประมาณ 2

ภาพแวดลอ้ม
rtunity) 

ปฏริปู

ะตุน้ให้

/ คร ู     

ยน

จดั      

สอน  

นับสนุน

ท่ี้มี

คลอ้ง

 

สนับสนุน

ตส่ือท่ีมี

ม

สนุนการ

ยนรูใ้น

อยา่ง

รส่ือ     

คุณภาพ

ปแบบ  

กระตุน้ 

ได้

กใชต้าม

ร 

1

2

   - 

2557 - 2559 

ภายนอก 

อุปสรรค (T

. การจดัสรรงบ

จาก สพฐ. ใน

การพฒันาบุค

ดา้นการผลิตสื

เรียนรู ้ค่อนขา้

. สพฐ. กาํหนด

การพฒันาบุค

มาจากส่วนกล

ไมใ่หอ้ิสระแก่

โรงเรียนในกา

ตามสภาพปัญ

ความตอ้งการ
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hreat) 

บประมาณ 

นส่วนของ

คลากร

ส่ือการ

า้งจาํกดั  

ดหลกัสตูร

คลากร   

ลาง โดย

 สพม. / 

ารพฒันา

ญหา และ

ร 



ดา้น
1. มี

    IC

2. มี

    แ

ดา้น
มีเครื

อินเท

ตามภ

ดา้น
 

ดา้น
มีระบ

ปฏบิั

 

1. น

   ตน้

2. ศั

สง่

3. ก

บุค

 

ก

จ

นบุคลากร (Ma

มีบุคลากรผูเ้ช่ีย

CT 

เครือข่ายผูเ้ช่ีย

แนะนํา ช่วยเหลื

นวสัด ุอุปกรณ ์

ร่ืองใหบ้ริการอิ

ทอรเ์น็ตท่ีมีสม

ภารกิจไดใ้นระ

นงบประมาณ (

นการบริหารจดั
บบโครงสรา้งพื้

บติังานทุกดา้น 

โอ

นโยบายปฏิรปูก

นสงักดัในการส

กัยภาพของ IC

งเสริมการเรียน

ระแสของเทคโ

คลากรทางการ

แผนยทุธ

การวิเคราะห์
สาํนกังานเข

จุดแข็ง (Streng

an) 

ยวชาญดา้นระบ

ยวชาญดา้น ICT

ลือ 

์ (Material) 

อินเทอรเ์น็ตแล

มรรถนะ รองรบั

ะดบัดี 

(Money) 

ดการ (Manag

พื้ นฐานท่ีรองรบั

อกาส (Opportu

การศึกษาของรั

สนับสนุนการใ

CT เอื้ อต่อการส

นรูไ้ดอ้ยา่งหลา

โนโลยฯี กระตุน้

รศึกษามีทกัษะ

ธศาสตรเ์ทคโน

หส์ถานภาพด
ขตพ้ืนท่ีการ

สภ
gth) 
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2557 2558 2559 หน่วย

1 จดัทาํแผนพฒันาดา้นเทคโนโลยี มีแผนยุทธศาสตรด์า้นเทคโนโลยี จดัทาํแผนยุทธศาสตรด์า้นเทคโนโลยี 1) ประชุมจดัทาํแผน 2 ครั้ง

สารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรอบ สารสนเทศและการสื่อสาร สพม.12 2) ประชุมทบทวนแผนใหเ้หมาะสมทุกปี 1 1 1 ครั้ง

ที่มีความต่อเนื่อง แนวทางในการพฒันาและดาํเนินงาน

ตามภารกิจนโยบาย

2 พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน ดา้น 1) มีโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี 1) ปรบัเพิ่มสมรรถนะระบบโครงสรา้ง 1) ประชุม วิเคราะห ์วางแผน  1 1 1 ครั้ง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     สารสนเทศและการสื่อสาร ที่เพียงพอ พื้ นฐาน ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกแบบการปรบัขยายระบบโครงสรา้ง

เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ     รองรบัการใชง้านและใหบ้ริการ และการสื่อสาร พื้ นฐาน ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการจดัการเรียนรู ้     ตามภารกิจหลกั/ นโยบาย ใหค้รอบคลุม

อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม     อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ขยาย Bandwith เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
   ภายในหน่วยงาน
    - ระบบสายสญัญาณความเร็วสงู FTTx 30 60 60 Mbps
3) เปลี่ยน UPS เครื่อง Server เป็น 3 เครื่อง

     2.0KVA
4) ติดตั้งถงัดบัเพลิง 2 ถงั

5) ติดตั้งอุปกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย 4 5 7 เครื่อง

6) เชื่อมต่อระบบงานอิเล็กทรอนิกส์
     ตามนโยบายสพฐ. และ สพม.12
7) ติดตั้งระบบประชุมทางไกล ระหว่าง 1 ระบบ

    สพม.12 กบั สหวิทยาเขต
8) ประสาน / ปรบัปรุงการเชื่อมต่อ 80 90 100 รอ้ยละ

     ระบบอินเทอรเ์น็ตของโรงเรียนใหม้ี
     ความเร็วไม่ตํา่กว่า 4 Mb/s

3.4 เป้าประสงค ์ตวัชี้วดัความสาํเร็จ และเป้าหมายผลผลิตที่ตอ้งการ
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมายผลผลิต (Output)ที่ เป้าประสงค ์(Outcome) ตวัชี้วดัความสาํเร็จ (KPI) กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย

  แผนยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.12  ปีงบประมาณ 2557 - 2559 - 18 -
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3.4 เป้าประสงค ์ตวัชี้วดัความสาํเร็จ และเป้าหมายผลผลิตที่ตอ้งการ
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 : พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าหมายผลผลิต (Output)ที่ เป้าประสงค ์(Outcome) ตวัชี้วดัความสาํเร็จ (KPI) กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย

2) เสริมประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 1) ดแูลรกัษา ปรบัปรุงและซ่อมบาํรุงระบบ 100 100 100 รอ้ยละ

   และการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี     โครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยีฯ
   สารสนเทศและการสื่อสาร     ของสาํนักงานอย่างต่อเนื่อง

      - จดัซื้อเครื่องมือทดสอบ FiberOptic
      - จดัซื้อเครื่องมือทดสอบสญัญาณ
         WiFi
2) จดัตั้งศนูยซ์่อมบาํรุงระบบคอมพิวเตอร์
    และเทคโนโลยีฯ
    - ศนูยซ์่อมบาํรุงฯ สพม.12 1 ศนูย์

    - เครือข่ายศนูยซ์่อมบาํรุงสหวิทยาเขต 17 ศนูย์

3) นิเทศ ติดตาม ดา้นการพฒันา 80 90 100 รอ้ยละ

    ระบบโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยีฯ
4) รณรงค ์ส่งเสริมการใช ้Green IT
     (เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอ้ม)
     ในสาํนักงานและโรงเรียน เช่น
    - เผยแพร่ขอ้มลูเกี่ยวกบั Green IT 1 1 1 รายการ
      ในเว็บไซตห์น่วยงาน
    - กาํหนดมาตรการรณรงค ์ส่งเสริม 5 7 8 ขอ้

      การใช ้Green IT ของสาํนักงาน

  แผนยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.12  ปีงบประมาณ 2557 - 2559 - 19 -
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1 ส่งเสริมและพฒันาระบบ มีระบบและเครื่องมือเพื่ออาํนวย 1)  ปรบัปรุง พฒันาระบบฐานขอ้มลู ปรบัปรุง พฒันาระบบฐานขอ้มลูและช่องทาง 1 ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ ความสะดวกในการบริหารจดัการ และช่องทางการรบัฟังความเห็น การรบัฟังความเห็น เพื่อใหผู้ร้บับริการ
การสื่อสาร เพื่อสนับสนุน การปฏิบตัิงานดา้นต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
การบริหารจดัการ  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) พฒันาระบบการประชุมทางไกล  พฒันาระบบการประชุมทางไกล 1 ระบบ

การปฏิบตัิงาน และการให้ ของ สพม.12  (Video Conference)  (Video Conference) ระหว่าง สพม.12 
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สหวิทยาเขต และโรงเรียนในสงักดั

3) พฒันาระบบใหค้าํปรึกษา พฒันาระบบใหค้าํปรึกษา และช่วยเหลือ 1 ระบบ

ช่วยเหลือการใชง้านดา้นเทคโนโลยี การใชง้านดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน

สารสนเทศภายในหน่วยงาน หน่วยงาน ผ่านเว็บไซต์
(Help Desk)
4) ส่งเสริม สนับสนุนการใชร้ะบบ ส่งเสริม สนับสนุนการใชร้ะบบ 9 ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการปฏิบตัิงาน ตามนโยบาย เพื่อการปฏิบตัิงานดา้นต่างๆ ตามนโยบาย 
     - ระบบ e-Filing สพฐ.
     - ระบบ OBEC  e-office สพฐ.
     - ระบบ GFMIS
     - ระบบภาษี
     - ระบบบาํเหน็จบาํนาญ
     - ระบบสวสัดิการ
     - ระบบบริหารงานบุคคล
     - ระบบ AMSS / AMSS++
     - ระบบ DMC

3.4 เป้าประสงค ์ตวัชี้วดัความสาํเร็จ และเป้าหมายผลผลิตที่ตอ้งการ
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการ การจดัการเรียนรูแ้ละการใหบ้ริการ

เป้าหมายผลผลิต (Output)ที่ เป้าประสงค ์(Outcome) ตวัชี้วดัความสาํเร็จ (KPI) กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย

  แผนยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.12  ปีงบประมาณ 2557 - 2559 - 20 -
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เป้าหมายผลผลิต (Output)ที่ เป้าประสงค ์(Outcome) ตวัชี้วดัความสาํเร็จ (KPI) กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย

2 ส่งเสริมการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี พฒันาระบบบริการเทคโนโลยี พฒันาระบบสนับสนุนการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสรา้ง สารสนเทศและการสื่อสาร ในรปูแบบที่หลากหลายที่สอดคลอ้งตามสภาพ

โอกาสและทางเลือกในการจดั เพื่อการเรียนรู ้ ความพรอ้ม บริบทของโรงเรียน ไดแ้ก่
การเรียนการสอนในรปูแบบ 1) มีเว็บไซตศ์นูยร์วมสื่อการเรียนรู ้ 1) เว็บไซตศ์นูยร์วมสื่อการเรียนรู ้ 1 เวบ็ไซต์

วิธีการที่หลากหลาย 2) จาํนวนสื่อการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์ 2) ใหบ้ริการสื่อการเรียนรูต้ามกลุ่มสาระ 50 50 50 เรื่อง

     ที่ใหบ้ริการผ่านเว็บไซต์     ผ่านเว็บไซต ์(ออนไลน์) และระบบออฟไลน์ 1 ระบบ

3) มีการใหบ้ริการสื่อเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส ์ 3) ติดตั้งสื่อการเรียนรู ้(Digital Content สพฐ.) 1 ระบบ

    (Digital Content) ในระบบ     ในระบบ e - Learning
     e - Learning
4) จาํนวนโรงเรียนที่เขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ 4) ส่งเสริมการใชส้ื่อ eDLTV ในรปูแบบออนไลน์ 20 30 45 ร.ร.

    จากสื่อ eDLTV ในรปูแบบต่างๆ     ออฟไลน์ หรือระบบอินทราเน็ตในโรงเรียน
5) จาํนวนโรงเรียนที่ใชส้ื่อโทรทศัน์เพื่อการ 5) ส่งเสริมการใชส้ื่อโทรทศัน์เพื่อการศึกษา 20 20 20 ร.ร.

    ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม     ทางไกลผ่านดาวเทียม
6) มีเว็บไซตแ์ละบทเรียน e-Learning 6) พฒันาบทเรียน e-Learning ตน้แบบ 10 10 10 บทเรียน

    5 กลุ่มสาระหลกั ในทุกระดบัชั้น
7) มีระบบคลงัขอ้สอบ (Exam Bank) 7) พฒันาระบบคลงัขอ้สอบ (Exam Bank) 1000 1000 ขอ้

     5 กลุ่มสาระหลกั ในชั้น ม.3 , ม.6
8) มีระบบ Training Online/Tutor Online 8) พฒันาระบบ/หลกัสตูร Training Online(คร)ู 3 6 หลกัสตูร

     และระบบ/วิชา Tutor Online (นักเรียน) 6 12 วชิา

9) มีระบบการเรียนการสอนผ่าน 9) พฒันาระบบการเรียนการสอนผ่าน 3 วชิา

    VDO Conference / Streming Online      VDO Conference / Streming Online
10) มีระบบพรอ้มใหบ้ริการในการ 10) เตรียมความพรอ้มในการใหบ้ริการระบบ 1 ระบบ

      ถ่ายทอดองคค์วามรู ้       การจดัการองคค์วามรู ้
11) สถิติผูเ้ขา้ใชบ้ริการในแต่ละเว็บไซต ์ 11) ตรวจสอบสถิติผูใ้ชบ้ริการ 3000 4000 5000 ครั้ง

    (ไม่ตํา่กว่า...ครั้ง : ปี)
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2557 2558 2559 หน่วย

1 เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถ 1) จาํนวนคร/ู บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 1) จัดอบรมเชิงปฏบิัติการในหลักสตูรต่างๆ

ของครผููส้อนและบุคลากรใหส้ามารถ     ความรู้ ทกัษะด้านการใช้ ICT เพื่อการ สารสนเทศและการสื่อสาร     1.1) หลักสตูรการพัฒนาเวบ็ไซต์ด้วย 110 คน

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ     จัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้            CMS (Joomla)

และการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอน 2) จาํนวนผลงานที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไป     1.2) หลักสตูร Admin 99 คน

บริหารจดัการ และการปฏิบตัิงาน 3) จาํนวนผู้รับการอบรมที่มีความพึงพอใจ     1.3) หลักสตูรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 110 คน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ     ในระดับมากขึ้นไป            (Windows 7 / Office 2010)

มีวิจารณญาณและรูเ้ท่าทนั 4) มสีือ่ ICT สนับสนุนการเรยีนการสอน     1.4) หลักสตูรการประยุกต์ใช้ ICT 50 50 คน

           เพื่อการเรียนการสอนและการบริหาร

    1.5) หลักสตูรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 5 บทเรียน

           อเิลก็ทรอนิกสบ์น Tablet

2) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะ 100 100 100 ร้อยละ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของครผูู้สอนและบุคลากร ตามนโยบาย

และความจาํเป็นในการพัฒนา

เป้าหมายผลผลิต (Output)

3.4 เป้าประสงค ์ตวัชี้วดัความสาํเร็จ และเป้าหมายผลผลิตที่ตอ้งการ
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะของครูผูส้อนและบุคลากร ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ เป้าประสงค ์(Outcome) ตวัชี้วดัความสาํเร็จ (KPI) กิจกรรมหลกั กิจกรรมยอ่ย

  แผนยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.12  ปีงบประมาณ 2557 - 2559 - 23 -



 
 

ภาคผนวก 



- 24 - 
ขอ้มลูพ้ืนฐาน 

 
ท่ี รายการ จํานวน 
1 จํานวนสถานศึกษา รวม 

จําแนกเป็น : 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ปลาย/ปวช.

99 โรงเรียน 
 

2 โรงเรียน 
95 โรงเรียน 
1 โรงเรียน 
1 โรงเรียน

2 จํานวนห้องเรียน รวม 
จําแนกเป็น : 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ระดับมัธยมศึกษาปลาย 
    ระดับ ปวช. 

3,029 ห้อง 
 

1,794 ห้อง 
1,233 ห้อง 

             2 ห้อง 
3 จํานวนนักเรียน รวม 

จําแนกเป็น : 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ระดับ ปวช. 

80,250 คน 
 

47,082 คน 
33,145 คน 

            23 คน 
4 จํานวนครูและบุคลากรในสถานศึกษา รวม 

จําแนกเป็น : 
  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
  รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
  ครูผูส้อน 
  ครูจ้าง/พนักงานราชการ 
  ลูกจ้างประจํา 

5,118 คน 
 

           98 คน 
         147 คน 

4,403 คน 
         167 คน 

303 คน 
5 จํานวนบุคลากรใน สพม.12 รวม 

จําแนกเป็น : 
บุคลากรทางการศึกษา (บริหาร, ศึกษานิเทศก์, 38ค(2)) 
ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างชั่วคราว 
ครูช่วยปฏิบัติราชการ 

72 คน 
 

51 คน 
7 คน 

10 คน 
4 คน 

 
           * ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2556 
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง   การทดลองนํารองจัดต้ังกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

************************************** 
  เพื่อแสวงหาแนวทางสนับสนุนการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ใหมีความเขมแข็งย่ิงขึ้น รวมทั้ง
เพื่อใหมีการทดลองนํารองการใชระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารในการชวยพัฒนาการบริหารจัดการและการ
สงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ประกอบกับปจจุบันในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษาไดใช
คอมพิวเตอรเขามามีสวนสําคัญในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน จึงเห็นสมควร
ใหมีการทดลองนํารองจัดต้ังกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 อา ศัยอํ านาจตามความ ในมาตรา  ๓๐ แห งพระราชบัญญั ติ ร ะ เบียบบริห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงออกประกาศไว ตอไปน้ี 
 ๑. ใหมีการทดลองนํารองจัดต้ังกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ดังน้ี 
 ๒. ใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอัตรากําลัง ๘ อัตรา มีบทบาทหนาที่ดังตอไปน้ี 

๒.๑    กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีบทบาทหนาทีเ่กี่ยวกับ 
   ๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
   ๒. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต สําหรับการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน 
   ๓. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ในสํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
   ๔.จัดอบรม พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕. ใหบริการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการใหบริการการ 
ติดต้ัง บํารุง ซอมแซมอุปกรณคอมพิวเตอรของสํานักงานและสถานศึกษา 

๖. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกีย่วของหรือที่ไดรับ 
มอบหมาย 
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กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบงงานยอยภายใน เปน ๓ กลุมงานยอย ดังน้ี 

๒.๑.๑ กลุมงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาท 
และหนาที่เกี่ยวกับ 
   ๑)  ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกบัระบบคอมพิวเตอร  
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
       ๒)  ติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย 
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 ๓)  ศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ 
คอมพิวเตอร ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา 

 ๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุมครองความ 
ปลอดภัยของขอมูล และการโตตอบขอมูลขาวสารผานสื่ออเิล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ 
   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  
และฝกอบรมใหความรูแกบุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา 

 ๕)  ติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ 
การเรียนรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  ๒.๑.๓  กลุมงานสนับสนุนและการใหบริการจัดการเรียนรู  มีบทบาทและหนาทีเ่กี่ยวกับ 
       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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ประกาศสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

(เป็นการภายใน) 

       

     เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
ภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  จึงเห็นสมควรจัดต้ังหน่วยงาน
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา  โดยให้เป็นหน่วยงานภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒   

      อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖   และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที ่ศธ ๐๔๐๑๑/๑                 
ลงวันที่  ๗  มกราคม  ๒๕๕๖  เรื่อง  การจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(เป็นการภายใน)  จึงออกประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  ไว้ดังต่อไปนี้   

      ข้อ ๑  ใหแ้บ่งส่วนราชการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  (เป็นการภายใน)  
ดังต่อไปน้ี  

              (๑)  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ข้อ ๒  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  

มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี  
 (ก)  ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

สํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  สําหรับการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนการสอน 
(ค)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารใน

สํานักงานและสถานศึกษาในสังกัด 
(ง)  จัดอบรม  พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ)  ให้บริการเก่ียวกับการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการให้บริการการติดต้ัง บํารุง  

ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสํานักงานและสถานศึกษา 
   (ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย 
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 ๒ 

     ข้อ ๓ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  แบ่งงานย่อยภายใน เป็น ๓ กลุ่มงานย่อย ดังน้ี 
  (๑) กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  (๒) กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๓) กลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการการจัดการเรียนรู้ 

     ข้อ ๔ ให้กลุ่มงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
             (๑) กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร มบีทบาทหน้าที่ ดังน้ี 

     (ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
         (ข)  ติดต้ัง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนา เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   (ค)  ศึกษา วิเคราะห์ และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์  
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา 

   (ง)  ดําเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุม้ครองความปลอดภัยของข้อมูล และการ
โต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสกั์บผู้ใช้บริการ 
     (จ)  พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา 

   (ฉ)   ให้คําปรึกษา แนะนํา แก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อ่ืนๆ ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

   (ช)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสาร โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา 
    (๒) กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 
      (ก)  ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจดัการเรียนรู้ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   (ข)  พัฒนา ปรบัปรุง และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับกระบวนการทํางาน             
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และสาํนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     (ค)  พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทํางานของหน่วยงาน เพ่ือนําไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้ บรกิาร 

        (ง)  พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สํานักงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และฝึกอบรม                 
ให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศกึษา 
    (จ)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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 ๓ 

    (๓)  กลุ่มงานสนับสนุนและการให้บริการการจัดการเรียนรู้  มีบทบาทหน้าที่  ดังน้ี 
          (ก)  สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
     (ข) สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

         (ค) สนับสนุนการจัดการศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
    (ง) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

   (จ) พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
   (ฉ) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

(นายจําเริญ  รตันบุรี) 
      ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lady
Text Box
- 32 -

lady
Text Box



คณะผูจ้ดัทาํ 
 

ท่ีปรึกษา 
นายจาํเริญ  รตันบุรี           ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

วา่ท่ี ร.ต.ประสิทธ์ิ  รตันสุภา รองผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 

ดร.พรศกัด์ิ  จินา  รองผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 12 
 

คณะทาํงาน 
นายไตรรงค ์ สาดแว ศึกษานิเทศก ์ ปฏิบติัหน้าท่ี 

ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  

นางสาวพจนพร  รุ่งทอง ศึกษานิเทศก ์

นางสาวจิตติมา  เพชรมณีูย ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ 

นายณฐัพร  สตัยน์าโค ช่างไฟฟ้า โรงเรียนโยธินบาํรุง ชว่ยปฏิบติัราชการ สพม.12 

นายสุชาติ  รอดเนียม พนักงานธุรการ โรงเรียนป่าบอน ชว่ยปฏิบติัราชการ สพม.12 

    (ประสานงาน ณ สาํนักงานส่วนแยกพทัลุง) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยทุธศาสตรเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ สพม.12 ปีงบประมาณ 2557 - 2559 

-33-



 




