
 



 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทําโดย 
 

 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
10300 
http://www.bict.moe.go.th/ 
 
 
รวมกับ 
 

 
สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร  
10170 
http://www.suas.su.ac.th/ 
 



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

  
สารบัญ หนา 

  
บทที่ 1 บทนํา...................................................................................................................... 1-1 
  

บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT...................................................... 2-1 
สาระสําคัญและแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาต.ิ.......................................... 2-1 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย...................................... 2-5 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย………................................ 2-6 
กฎหมายที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร…………………………. 2-7 
การพัฒนาการศึกษาของประเทศเกาหลใีต…………………………………................. 2-9 
  

บทที่ 3 สถานภาพการพัฒนาระบบ ICT................................................................................ 3-1 
ภาพรวมของประเทศไทยในการใช ICT เพ่ือการศึกษา……………............................ 3-1 
สถานภาพการมีการใช ICT เพ่ือการศึกษา……........................................................ 3-6 
สถานภาพการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ............................................. 3-8 
สถานภาพการใชระบบเครือขาย (Network)…………………..................................... 3-10 
สถานภาพความตองการประยุกตใช ICT.................................................................. 3-11 
สรุปผลการวิเคราะห SWOT……………………………..……………………………… 3-13 
สรุปภาพรวมการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ…………………......………… 3-15 
  

บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบICT................................................................................ 4-1 
วิสัยทัศน พันธกิจ.................................................................................................... 4-1 
เปาหมายในการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา...................................................... 4-3 
นโยบายที่จําเปนของกระทรวงศึกษาธิการ…………………....................................... 4-5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา................ 4-6 
ยุทธศาสตรที่ 1…………………………………………………………………………... 4-8 
ยุทธศาสตรที่ 2…………………………………………………………………………... 4-12 
ยุทธศาสตรที่ 3…………………………………………………………………………... 4-16 
ยุทธศาสตรที่ 4…………………………………………………………………………... 4-20 
มิติความตองการเพ่ือการศึกษา…………………………………………………………. 4-25 
  



แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

  
สารบัญ หนา 

  
บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานที่เก่ียวของ.............................................................. 5-1 

แนวทางการบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา……………………………............... 5-2 
แนวทางการถายทอดสื่อวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย….............................................. 5-6 
แนวทางการบูรณาการเครือขายเพ่ือการศึกษา……………........................................ 5-9 
แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือบูรณาการ…………………………………… 5-19 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ………………………………… 5-21 
  

บทที่ 6 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล..................................................................... 6-1 
โครงสรางการบริหาร…………………………………………………………………..... 6-2 
การกํากับติดตามและประเมินผลในทางปฏิบัต…ิ……………..................................... 6-2 
ปจจัยเก้ือหนุนตอความสําเร็จในการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา................................. 6-3 

 



บทที่ 1 บทนํา 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศนในการเปนองคกรหลักที่มุงจัดการและสงเสริมการศึกษา ให
ประชาชน มีคุณธรรมนําความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง เสริมสรางสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู ใหยืนหยัดในเวทีโลกบนพ้ืนฐานของความ
เปนไทย โดยมีพันธกิจในการเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหแก
ประชาชน ดวยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงดําเนินการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 
เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพ สงผลให
เกิดการใชสารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจดานตางๆ ดวยความพรอมที่จะรองรับการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือที่จะประสานความรวมมือกับ
องคกรตางๆไดเปนอยางดี โดยแสวงหาความรวมมือจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือใหไดแผนแมบทฯที่มีการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งจะเนนใหเกิดการเชื่อมโยงและมีความ
รวมมือจากทุกภาคสวน 
 

เนื่องจากโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยสํานักงานและหนวยงานตางๆ ซึ่งมี
บทบาทสําคัญที่เก่ียวของกับการศึกษาของประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา เปนไปดวยความเขาใจรวมกันของทุกฝาย จึงควรจะนิยาม
ความหมายคําศัพทสําคัญในเบ้ืองตน ดังนี้คือ 
 

1. “องคกรหลัก” หมายถึง สํานักงานหลักในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. “หนวยงานในสังกัด” หมายถึง หนวยงานและสถานศึกษาที่อยู ในสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. “หนวยงานในกํากับ” หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาในกํากับ และหนวยงานอิสระตางๆ  
ที่อยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 



 1-2 บทที่ 1 บทนํา 

4. “เพ่ือการศึกษา” หมายถึง ภารกิจที่ตองดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการ หรือการเรียน
การสอน เชน 
 การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร 
 การดําเนินงานงานของหนวยงานตางๆ 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 
 การเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน 
 การจัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน 
 การจัดทําสื่อการเรียนการสอนและสาระความรู (Content) 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรค 

5. “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technology : ICT)” หมายถึง เทคโนโลยีที่เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวร 
ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบเครือขาย ระบบโทรคมนาคม วิทยุและโทรทัศน ที่ใชเพ่ือ
การศึกษาขององคกรหลัก หนวยงานในสังกัด หรือในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ดังนั้น การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถประยุกตเขากับ

พันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการไดนั้น จะเปนภาพรวมของกระบวนการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
ที่มีความเก่ียวของกับการศึกษาอยางเปนระบบ โดยผานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และ
มาตรการสําคัญ ที่สงผลกระทบตอการประยุกตใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ระบบ
การเชื่อมโยงเครือขาย ระบบงาน (Software) บุคลากร ตลอดจนถึงขอมูลตางๆ จนกลายเปนสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา (รูปที่ 1.1) ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

บุคลากร 
(Peopleware)

เคร่ืองมืออุปกรณ 
(Hardware)

ระบบงาน
(Software)

เครือขายและการสื่อสาร
(Network & Communication)

ขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลเฉพาะกิจ

ขอมูลความรู

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

สื่อการเรียนรู

บุคลากร 
(Peopleware)

เคร่ืองมืออุปกรณ 
(Hardware)

ระบบงาน
(Software)

เครือขายและการสื่อสาร
(Network & Communication)

ขอมูลพื้นฐาน

ขอมูลเฉพาะกิจ

ขอมูลความรู

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

สื่อการเรียนรู

 
รูปที่ 1.1 ภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 1-3 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา ถือเปนธรรมนูญสําคัญที่จะชวย
สงเสริมการดําเนินงานและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนั้นภาพรวมของแผนแมบทฯ จึงมีความครอบคลุมหรือใหความสําคัญ 2 ประการ คือ 
 

1. กรอบแนวทางการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
หมายถึง การกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ ขอเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมตามหลักวิชาการและการประยุกตใช ที่สามารถเอ้ือตอการบูรณาการสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การวิเคราะหออกแบบ
สถาปตยกรรมระบบเครือขายที่เปนเอกภาพ ทุกฝายสามารถเขาถึงและใชงานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนตน 
 

2. การยกระดับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายถึง การยกระดับภาพรวมการพัฒนาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดมีการดําเนินการอยูแลวหรือมีแนวโนมจะดําเนินการ
ตอไป เฉพาะในสวนที่มีความเหมาะสมตอการบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ระหวาง
หนวยงานตางๆไดอยางเปนเอกภาพ ใหเขามาผนวกไวในแผนแมบทฯ เพ่ือเปนการให
ความสําคัญและเนนยํ้าถึงประโยชนที่จะเกิดข้ึนเปนสวนรวมกับทุกฝาย 

 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย

องคกรหลัก หนวยงานในสังกัดและในกํากับ ใหสามารถบูรณาการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ยังคงความเหมาะสมตามบริบทการดําเนินพันธกิจของแตละฝายไดนั้น อาจพิจารณาเลือกดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองลักษณะ ดังนี้คือ 

 
1. ประยุกตตามแผนแมบทฯ เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554-2556  

หมายถึง องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และในกํากับ นํายุทธศาสตร มาตรการ และ
โครงการที่กําหนดไวในแผนแมบทฉบับนี้ไปประยุกตใช โดยอาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสม
ตามบริบทในการดําเนินพันธกิจไดทันที  

 
2. จัดทําแผนแมบทฯหรือแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนแมบทฉบับน้ี 

หมายถึง องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และในกํากับ อาจพิจารณาจัดทําแผนแมบทฯ หรือ
แผนปฏิบัติการเพ่ิมเติม โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตร มาตรการ และ
โครงการที่กําหนดไวในแผนแมบทฯฉบับนี้กับแผนแมบท ICT ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย 
เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพไดเชนกัน ดังรูปที่ 1.2 



 1-4 บทที่ 1 บทนํา 

แผนแมบท ICT ประเทศไทย ฉบับที่ 2

แผนแมบท ICT เพื่อการศึกษา ของ ศธ.

แผนแมบท ICT ของแตละองคกร

แผนปฏิบัติการ ICT ของแตละองคกร

 
รูปที่ 1.2 ความสอดคลองของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
ผลสัมฤทธิ์จากการประยุกตใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะกอใหเกิด

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ที่เหมาะสําหรับการประยุกตใชงานของผูเก่ียวของทุกฝาย อาทิ ผูบริหารที่
ตองการรายงานเพ่ือประกอบการวางแผน/ตัดสินใจ บุคลากรทางการศึกษาที่ตองการขอมูลเพ่ือทํา
รายงานนําเสนอผูบริหาร ผูสอนที่ตองการขอมูลเพ่ือการศึกษาคนควาวิจัย ผูเรียน ประชาชนทุกภาคสวน 
ผูพิการ ผูดอยโอกาส ตลอดจนถึงผูสูงอายุ ที่ตองการขอมูลและองคความรูดานตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการสรางฐานความรู เพ่ือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจใหเจริญกาวหนาตอไป ดังรูปที่ 1.3 

 

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

ผูบริหาร

ผูสอน/บุคลากร

ผูเรียน/ประชาชน

ผูพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุ

พัฒนาสังคม

พัฒนาเศรษฐกิจ
 

รูปที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของการใชสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 



 1-5 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ไดดวยการกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ และโครงการตางๆที่จําเปน ของแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 ตามลําดับในการ
นําเสนอดังนี้คือ 

 
บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT 

อธิบายหลักการแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยพิจารณาสาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายดาน ICT แผนแมบท ICT 
ฉบับตางๆ กฎหมายที่เก่ียวของ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศเกาหลีใต 
 

บทที่ 3 สถานภาพการพัฒนาระบบ ICT 
อธิบายภาพรวมของประเทศไทยในการใช ICT เพ่ือการศึกษา สถานภาพการมีการใช 
ICT เพ่ือการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การใชระบบเครือขาย (Network) ประเด็นความ
ตองการประยุกตใช ICT รวมถึงการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม
ตางๆ ที่มีผลตอการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT 
อธิบายวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และมาตรการตางๆของแผนแมบท ICT ซึ่งเปน
แนวทางใหกระทรวงศึกษาธิการ นําไปพัฒนาและประยุกตใช ICT เพ่ือการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานที่เก่ียวของ 
อธิบายขอเสนอแนะแนวทางการบูรณาการในดานตางๆ เริ่มตั้งแตการบูรณาการ
สารสนเทศดานการศึกษา การถายทอดวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย การบูรณาการ
เครือขายเพ่ือการศึกษา การจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือการบูรณาการ ตลอดจนถึงการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

บทที่ 6 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
อธิบายแนวทางการบริหาร การกํากับติดตาม การประเมินผล และโครงสรางการบริหาร
พรอมทั้งปจจัยสูความสําเร็จในการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT 

 
 

การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2554-2556 นอกจากจะมีการวิเคราะหสถานภาพการประยุกตใช และสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับ
การพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นตางๆแลว ยังไดผนวกสาระสําคัญที่เก่ียวของกับ
การศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ เพ่ือใหครอบคลุมในทิศทางการพัฒนาดานการศึกษา ดังนี้คือ 

 
 สาระสําคัญและแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ 
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย 
 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย 
 กฎหมายที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 การพัฒนาการศึกษาของประเทศเกาหลใีต 

 
สาระสําคัญและแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีความครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุก

ประเภท ประกอบดวยหมวดที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ดังนี้คือ  
 

 หมวดที่ 3 การจัดระบบการศึกษา ประกอบดวย การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย  

 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา เพ่ือใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบอยาง
พอเพียง และมีประสิทธิภาพ 

 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนํา 
และโครงสรางพ้ืนฐานในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารคมนาคม ตลอดจน
การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูสําหรับทุกคน 

 
สําหรับสาระสําคัญในสวนที่เก่ียวกับบริบทของการกําหนดนโยบายดานการศึกษา และนโยบาย

ดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีจํานวน 3 มาตรา ประกอบดวย  



 2-2 บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT 

 มาตรา 33 ไดกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทําหนาที่จัดทําแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 ซึ่งไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว 

 มาตรา 69 ไดกําหนดใหมีหนวยงานกลาง เพ่ือทําหนาที่เสนอนโยบายและแผนการ
สงเสริม การประสานการวิจัย การพัฒนาและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

 มาตรา 68 ไดบัญญัติใหมีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา สําหรับใชในการสงเสริมการผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือ
การศึกษา ดังนั้นจึงไดตราพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. … เพ่ือจัดตั้ง
หนวยงานกลางดังกลาวในการทําหนาที่ดูแลกองทุนฯ ขณะนี้พระราบัญญัติฯ ไดผานการ
พิจารณาปรับแกราง พรบ. ครั้งสุดทาย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 จากคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และคาดวาจะใชเวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถประกาศใหมีผลบังคับใชได 

 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดนําเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 โดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหหนวยงานที่เก่ียวของนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยใชปรัชญา กรอบแนวคิด เจตนารมณ วัตถุประสงค นโยบาย 
และกรอบการดําเนินงานที่สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ดังมีสาระสําคัญคือ 

 
ปรัชญาและกรอบแนวคิด 

แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดําเนินงานบนทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจัดพอประมาณอยางมีเหตุผล 
มีความรอบรูเทาทันโลก เพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย  
เกิดการบูรณาการแบบองครวมที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ” 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม เปนแผนที่ บูรณาการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ
พัฒนาดานตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องอยางตลอดชีวิต 
 

เจตนารมณ 
1. พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี

วัฒนธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
2. พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดานคือ 

 สังคมแหงคุณภาพ 
 สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
 สังคมสมานฉันทและเอ้ืออาทรตอกัน 



 2-3 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

วัตถุประสงคและแนวนโยบาย 
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา เพ่ือใหทุกคนไดเขาถึง

บริการทางการศึกษาตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ดวยการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรูดวยการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยวางแนวนโยบายและกรอบการดําเนินงาน ดังนี ้

 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
 ปลุกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก

และมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน
สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนถึงตลอดชีวิต ไดมี
โอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ยากจน อยูในทองถิ่นหางไกล ทุรกันดาร 

 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขัน และรวมมือกับนานาประเทศ 

 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก 

 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

2. สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู 
เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมของคน สงเสริมการวิจัยพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและการเรียนรูของ
คนไทยและสังคมไทย โดยวางแนวนโยบายและกรอบการดําเนินงาน ดังนี ้

 สงเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบันศาสนา และสถาบันทาง
สังคมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 สงเสริมสนับสนุนเครือขายภูมิปญญา และการเรียนรูประวัติศาสตร ศิลปะ 
วัฒนธรรม  พลศึกษา กีฬา เปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา 
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

 

3. พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิ
ปญญาและการเรียนรู จะเนนการสงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ขจัดปญหาความยากจน ความดอยโอกาสทางการศึกษาโดยการเขาถึง
บริการการศึกษาสําหรับทุกคน สอดรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ที่พัฒนา



 2-4 บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT 

โครงสรางพ้ืนฐานใหมีการกระจายครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยวางแนวนโยบาย
และกรอบการดําเนินงาน ดังนี้ 

 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริหารและจัด
การศึกษาไปสูสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวนของ
สังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 

 ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ตลอดจนบริหาร
จัดการ และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

 สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของ
การศึกษา เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยาง
สันติสุข มีการพ่ึงพาอาศัยและเก้ือกูลกัน 

 

สาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ ยังมีความสอดคลองกับทิศทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ไดกําหนดข้ึนบนพ้ืนฐาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ซึ่งมีวิสัยทัศน คือ “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนํา
ความรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และ
เปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มี
ธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคม
โลกไดอยางมีศักด์ิศรี” โดยมียุทธศาสตรสําคัญที่เก่ียวของกับการศึกษา ในการที่จะผลักดันใหเกิด
ความสําเร็จตามเปาหมายของการพัฒนาฯ คือ “การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาใหมีคุณธรรมนําความรู การเสริมสรางสุขภาวะ
คนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข” 
ประกอบกับการวางกรอบตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินแผนการลงทุนดานการศึกษาระดับตางๆ ดัง
ตัวอยางเชน 

 

1. ระดับนโยบายที่เก่ียวของกับการลงทุนสาขาการศึกษา 
เพ่ือใหคนไทยทุกลุม ทุกวัย มีโอกาสและเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ิม ข้ึนอยางมี
คุณภาพ ชุมชนมีศักยภาพในการเสริมสรางการเรียนรู ที่เชื่อมโยงการเรียนรูตั้งแตปฐมวัยจน
ตลอดชีวิต กําลังคนระดับกลาง ระดับสูง และนักวิจัยมีสมรรถนะ สรางและพัฒนาการวิจัย
เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเปน
ศูนยกลางทางการศึกษา  



 2-5 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

2. ระดับแผนงานโครงสรางทางปญญา 
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู ใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางทั่วถึง
และเปนธรรม เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 
3. ระดับแผนงานผลติและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบ 

เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรดานการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหมี
สมรรถนะ สามารถสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศใหสูงข้ึน  

 
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย 

 
ประเทศไทยมีการกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2564 

หรือ “ICT 2020” โดยมีรางที่สําคัญดังนี้คือ 
 

1. วิสัยทัศน 
ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพา...  
คนไทย สูความรูและปญญา 
เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางย่ังยืน 
สังคมไทย สูความเสมอภาค 
หมายถึง ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอยางฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมจะอยูบนพ้ืนฐานของความรูและปญญา โดยใหโอกาสแกประชาชนทุกคนในการมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาค นําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและย่ังยืน 

 
2. ทิศทางยุทธศาสตรที่สําคัญ 

 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัยมี
การกระจายอยางทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการ
ของภาคสวนตางๆได 

 การพัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ การ
เปดการคาเสรี และประชาคมอาเซียน 



 2-6 บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT 

 ใช ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 
 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต ใหสามารถ

พ่ึงตนเองและแขงขันในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และ
เศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือเพ่ิมสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม 

 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสราง
โอกาสและการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและ
ทัดเทียมกันมากข้ึน โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข
ภาวะที่ดี ไดแก การบริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข 

 พัฒนาและประยุกต ICT เพ่ือสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย 

 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ได

กําหนดใหการพัฒนา ICT มีเปาหมายเชิงพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สานความตอเนื่องทางนโยบายจาก IT2010 มุงเนนแกไขจุดออน
ที่สําคัญของการพัฒนา ICT ของประเทศไทย โดยการกําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตร ดังนี้คือ 

 
วิสัยทัศน 

ประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT 
“สังคมอุดมปญญา” ในที่นี้หมายถึงสังคมที่มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางชาญฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับ
มีความเฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรูสารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเขาถึง
และใชสารสนเทศอยางมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชน
แกตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล 
(Smart Governance) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูและ
นวัตกรรมอยางย่ังยืนและมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรคผลิต 

และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน 
2. การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล 
3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 2-7 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการบริการของภาครัฐ 

5. การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพ่ือสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ 

6. การใช ICT เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน 
 
กฎหมายที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
“เนื่องจากในปจจุบัน ระบบคอมพิวเตอรไดเปนสวนสําคัญของการประกอบกิจการและการ

ดํารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทําดวยประการใดๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั่งที่
กําหนดไว หรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่งที่กําหนดไว หรือใชวิธีการใดๆเขาลวงรูขอมูล 
แกไข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอ่ืนในระบบคอมพิวเตอรโดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือ
เผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ หรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิดความเสียหาย 
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว” เปนหมายเหตุที่ได
กลาวไวในตอนทายของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งมี
สาระสําคัญในมาตราที่ 1 และ 2 เก่ียวกับชื่อพระราชบัญญัติและการใหมีผลบังคับใช สวนมาตราที่ 3 เปน
การนิยามความหมายที่เหมาะสมเก่ียวกับคอมพิวเตอร ดังนี้ 

 
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่ อมการ

ทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และ
แนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูล
โดยอัตโนมัติ 

 
“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่อยู

ในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสอีกดวย 

 
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับการติดตอสื่อสารของระบบ

คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา 
วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ และอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการ
ติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

 



 2-8 บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT 

“ผูใหบริการ” หมายความวา 
1. ผูใหบริการแกบุคคลอ่ืนในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดย

ประการอ่ืน โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนาม
ของตนเอง หรือในนามหรือเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 

2. ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือประโยชนของบุคคลอ่ืน 
 

“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ
หรือไมก็ตาม 

 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

โดยมาตราที่ 4 กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ พรอมทั้งแบงกฎระเบียบตางๆออกเปน 2 หมวด คือ  

 

หมวดที่ 1. วาดวยเรื่องลักษณะของการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย
กฎระเบียบตามมาตราที่ 5 ถึงมาตราที่ 17 

หมวดที่ 2. วาดวยเรื่องการใชอํานาจหนาที่และข้ันตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่ 
เมื่อพบผูกระทําความผิด ประกอบดวยกฎระเบียบตามมาตราที่ 18 ถึงมาตราที่ 30 

 

จะสังเกตไดวาพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกลาวอางถึง พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ซึ่งมีสาระสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาและการประยุกตใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในมาตราที่ 1 และ 2 เก่ียวกับชื่อพระราชบัญญัติและการใหมีผลบังคับใช 
(ตามลําดับ) สวนมาตราที่ 3 เปนการนิยามความหมายที่เก่ียวกับการทําธุรกรรมทางคอมพิวเตอร โดย
มาตราที่ 6 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พรอมทั้งแบงกฎระเบียบตางๆ
ออกเปน 6 หมวด คือ 

 

หมวดที่ 1. วาดวยเรื่องของการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยกฎระเบียบตาม
มาตราที่ 7 ถึงมาตราที่ 25 

หมวดที่ 2. วาดวยเรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยกฎระเบียบตามมาตราที่ 26 ถึง
มาตราที่ 31 

หมวดที่ 3. วาดวยเรื่องธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
กฎระเบียบตามมาตราที่ 32 ถึงมาตราที่ 34 

หมวดที่ 4. วาดวยเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ประกอบดวยกฎระเบียบตามมาตราที่ 
35 เพียงมาตราเดียว 



 2-9 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

หมวดที่ 5. วาดวยเรื่องคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยกฎระเบียบตาม
มาตราที่ 36 ถึงมาตราที่ 43 

หมวดที่ 6. วาดวยเรื่องบทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิด ประกอบดวยกฎระเบียบตามมาตรา
ที่ 44 ถึงมาตราที่ 46 

 

สาระสําคัญของกฎหมายที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงใหเห็นวา
ภาครัฐใหความสําคัญตอภาพรวมของการพัฒนาและประยุกตใช ICT เพ่ือประโยชนตอการบริหาร
ราชการแผนดิน เอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลในทางที่ดีตอการพัฒนาและประยุกตใช 
ICT เพ่ือการศึกษา ทั้งดานการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ในบรรยากาศที่เหมาะตอการ
เผยแพรขอมูลหรือสาระความรู โดยปราศจากสิ่งไมพึงประสงค เพราะกฎหมายดังกลาวจะชวยปองปราม
และปองกันการกระทําความผิดของบุคคลผูไมหวังดีตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
การพัฒนาการศึกษาของประเทศเกาหลีใต 

 
ประเทศเกาหลีใตปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนดนโยบายการใช ICT เพ่ือการศึกษา ดวยวิธี

กําหนดระยะของการพัฒนาตั้งแตป ค.ศ. 1987-1995 ใหเปนชวงเริ่มตนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการศึกษา และกําหนดการจัดทําแผนแมบทจํานวน 3 ฉบับ เพ่ือใหมีการกําหนด
นโยบาย พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน กําหนดโครงการ/กิจกรรมริเริ่ม และการจัดตั้งองคกรตางๆ เพ่ือรองรับ
การดําเนินงาน ดังแสดงในรูปที่ 2.1 

ICT in Education Master Plans

Master Plan I
1996-2000

Master Plan II
2001-2005

Master Plan III
2006-present

Infra-
structure

Policy
Goals

Major 
Initia-
tives

Organi-
zations

• Infra/ICT Literacy
(World-class 
ICT environment)

• ICT Integration (Enhance effect 
and quality of education)
•E-Learning (Realize education 
welfare)

•LLL&HRD (World-class 
educational competitiveness)

• Teacher / 1 computer
• 17 students / 1 computer
• LAN, e-administrative 
network, internet

• PPP strategy

• Education information 
service-EDUNET
• CAI
• ICT literacy training: CEO, 

teachers
• Teaching-learning content
• Research information system
• Multimedia library

• 5 student / 1 computer
• Upgrade network(2Mbps)
• Broadband
• Expand PCs

• Ubiquitous computing:
RFID,  

wireless, PDA, Tablet PC
• Wireless Internet
• Ubiquitous zone

• MOE
• KMEC & KERIS
• 16 MPOEs
• Monitoring & evaluation

• MOE&HRD
• KERIS, 16 MPOEs & regional 
ICT in education center

• Monitoring & evaluation

• MEST
• KERIS
• 16 MPOEs & regional ICT in 
education centers

• National teaching-learning   
center-EDUNET

• Cyber Home Learning System
• Metadata standard
• EBS e-Learning project
• ICT innovative teacher training
• Teaching-learning software
• NEIS, RISS

• U-Learning model school
• Future education R&D: Media, 

Environment
• Teaching-learning model
• ICT integrated curriculum
• e-Learning cluster 
• e-Cyber security
• QA (quality assurance)
• Global partnership for EFA

 
รูปที่ 2.1 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของเกาหลี 



 2-10 บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT 

ประเทศเกาหลีใต  ไดกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา ดังนี้คือ 
 

1. การปฏิรูปการศึกษา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพ่ือใหโอกาสสําหรับทุกกลุมในสังคม 

2. การกําหนดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรในแผนแมบท อาทิ 
 การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐาน โดยใชวิธี Supply-driven Approach 
 การใหการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน 
 การใหการอบรมครูผูสอนในปริมาณมาก 
 การใหรางวัลสําหรับการศึกษาในพ้ืนที่และโรงเรียน โดยเชื่อมโยงงบประมาณกับผล

จากการประเมิน 
3. การสนับสนุนงบประมาณที่โปรงใส 

 สราง ICT Units ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
 การสนับสนุนดานงบประมาณสําหรับการลงทุนเบ้ืองตน 
 มีการจัดตั้ง KERIS (Korean Education and Research Information Services) 

4. มีการออกกฎหมายเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน 
 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนแหลงงบประมาณ เพ่ือการลงทุนและดําเนินงานที่เก่ียวของกับการศึกษา 
ดังนี้ 

1. จัดหาแหลงงบประมาณสนับสนุนจากหลายแหลง รวมถึงการกําหนดภาษีพิเศษ กองทุน
ของภาครัฐและเอกชน โดยมีสวนลดภาษีสําหรับอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับการศึกษา 

2. ขยายกลไกความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับหนวยงาน
การศึกษาในสวนกลาง ทองถิ่น และภาคเอกชน  

3. การประมาณการงบประมาณสําหรับใชสอยมากกวา 1 ป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ลงทุนและเปนหลักประกันในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนปเดียวอาจจะไมเพียงพอ 

 

ประเทศเกาหลีใตมีการจัดตั้งองคกร KERIS เมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 1999 โดยเปนการรวม 
2 องคกรหลัก คือ Korean Multimedia Education Center (KMEC) และ Korean Research 
Information Center (KRICRIS) เปนหนวยงานราชการในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มีหนาที่ในการพัฒนา นําเสนอ ใหคําปรึกษาเก่ียวกับนโยบายทั้งในปจจุบันและอนาคต 
ในดานการศึกษาของเกาหลี  โดยปจจุบันจะใหความสําคัญไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สําหรับระบบการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยการทํางานอยางใกลชิดรวมกับ
ธนาคารโลกและยูเนสโก เพ่ือจะชวยประเทศอ่ืนในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและการ
ดําเนินการ นอกเหนือจากการชวยเหลือดานนโยบาย KERIS ไดใหการบริการดานการศึกษาใหแกผูที่
เก่ียวของในแวดวงการศึกษาและประชาชนทั่วไป อาท ิ 



 2-11 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

 บริการขอมูลการศึกษาแหงชาติ (National Education Information Services : NEIS)  
 ระบบการบริการขอมูลวิจัย (Research Information Services Systems : RISS)  
 ระบบการบริการดานการศึกษาแหงชาติ (National Education Service System : 

EDUNET)  
 การบริการขอมูลดานหลักสูตรวิชาเรียน (Korea Open Courseware : KOCW) 

 

ทายบท 
 

แนวคิดที่สําคัญประการสุดทายในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การใช ICT เปนเครื่องมือนําไปสูการสรางและการมีธรรมาภิบาล 
(Good Governance) ซึ่งหมายถึง ระบบการบริหารและการจัดการบานเมืองที่ดี มีแนวคิดในกระบวนการ
ตัดสินใจที่ควรคาแกการปฏิบัติพอสังเขปดังนี ้
 

1. การมีสวนรวมของสมาชิก (Participatory) เพ่ือการตัดสินใจที่สําคัญของสังคม และสราง
ความสามัคคีใหแกประชาชน  

2. การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย (Rule of law) ดวยความเปนธรรมตอประชาชนโดย
เทาเทียมกัน ทุกคนถือวาอยูภายใตขอกําหนดของกฎหมายเดียวกัน 

3. ความโปรงใส (Transparency) เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเปดเผยขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมา  

4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ของทุกฝายในการทําหนาที่การงานของตนใหดี
ที่สุด และมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจตางๆ 

5. ความสอดคลอง (Consensus Oriented) เปนการกําหนดและสรุปความตองการของคน
ในสังคม โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันและความตองการที่สอดคลองกันของสังคม มา
เปนขอปฏิบัติเพ่ือลดปญหาการขัดแยง 

6. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานที่พึงไดรับ ทั้งในดาน
การบริการ สวัสดิการ ตลอดจนถึงสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  

7. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) เปนการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู ใหไดประโยชนสูงสุดตอมวลมนุษยชาติ  

8. การมีเหตุผล (Accountability) เปนความตองการในสังคม ที่จะตองตัดสินใจและ
รับผิดชอบรวมกันตอการกระทําของแตละฝายดวยเหตุและผลที่สมควร 

 

การมีและการสรางธรรมาภิบาลที่ดี สามารถจะกระทําใหสําเร็จไดครบทุกหลักการนั้น จําเปนตอง
อาศัยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสติปญญารอบรู มีอุดมการณอันเปนจุดมุงหมายในทาง
สรางสรรคสังคมและสวนรวม เทาทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในโลกยุคปจจุบัน ซึ่งในที่นี้
คือ การพัฒนาการศึกษาโดยใช ICT เปนเครื่องมือสําคัญ เพ่ือที่จะบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว 



บทที่ 3 สถานภาพการพัฒนาระบบ ICT 

 
 

โครงสรางและกระบวนการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย 5 องคกรหลัก คือ 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีสถานภาพของการใช ICT ในภาพรวมที่สามารถรองรับการบริหารจัดการและการดําเนิน
พันธกิจของแตละองคกรหลักไดในระดับหนึ่ง ดังจะสังเกตไดจากการมีการใชระบบสารสนเทศที่ไดรับการ
พัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม การขยายตัวทางการศึกษาในปจจุบันมีการเติบโตข้ึนอยาง
กาวกระโดด มีการขยายภารกิจ ปรับปรุงยุทธศาสตร และขอบเขตการดําเนินงานดานการศึกษาออกไป
อยางกวางขวาง ซึ่งเปนผลจากความตื่นตัวในการเห็นความสําคัญดานการศึกษาของประชาชน และการ
สนับสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐ สงผลกระทบถึงความคาดหวังของทุกฝายที่มีตอการดําเนินพันธกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปจจุบันมีสถานภาพการพัฒนาระบบ ICT และประเด็นที่เก่ียวของ ดังนี้คือ 

 
 ภาพรวมของประเทศไทยในการใช ICT เพ่ือการศึกษา 
 สถานภาพการมีการใช ICT เพ่ือการศึกษา 
 สถานภาพการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 สถานภาพการใชระบบเครือขาย (Network) 
 สถานภาพความตองการประยุกตใช ICT 
 สรุปผลการวิเคราะห SWOT 
 สรุปภาพรวมการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ภาพรวมของประเทศไทยในการใช ICT เพื่อการศึกษา 

 
คณะกรรมการแหงชาติวาดวยโครงการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  (The 

Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) ไดมีการสํารวจสถานะของการใช 
ICT ดานการศึกษาของกลุมประเทศสมาชิก ซึ่งประกอบดวยประเทศ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย ติมอร และเวียดนาม โดยจัดทําเปนกรณีศึกษา
และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) โดยมีการวิเคราะหในประเด็นตางๆ 10 มิติ (Dimensions) ซึ่ง
ประกอบดวย 

 
1. การกําหนดวิสัยทัศนของ ICT ดานการศึกษาของชาติ (National ICT in Education Vision) 
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2. การกําหนดนโยบายและวางแผน ICT ดานการศึกษาของชาติ (National ICT  in Education 
Plans and Polices) 

3. การสนับสนุนนโยบายดาน ICT และนโยบายดานการศึกษา (Complementary National 
ICT and Education Policies)  

4. โครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรดาน ICT ในโรงเรียน (ICT  Infrastructure and Resources 
in Schools)  

5. การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับครูและผูบริหารของโรงเรียน (Professional Development 
for Teachers and School Leaders) มีการเตรียมตัวครูและผูบริหารโรงเรียนในการรับ
ความคิดใหมๆ ดาน ICT ใหมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

6. การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Community/ Partnership) โดยใช ICT เพ่ือเปดโอกาส
การเรียนรูของนักเรียนนอกเหนือจากความรูในหองเรียน มีการเชื่อมตอระหวางสังคมใน
โรงเรียนและสังคมภายนอกโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุมชนเปนสวน
หนึ่งของโรงเรียน มีการสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของคนในชุมชน 

7. การกําหนดหลักสูตรดาน ICT ในหลักสูตรการศึกษาของชาติ (ICT in the National 
Curriculum) 

8. หลักสูตรการเรียนการสอน (Teaching and Learning Pedagogies) มีการสนับสนุนให
นักเรียนมีกระบวนการคิดที่เปนระบบโดยใช ICT 

9. การประเมินการใช ICT (Assessment) มีการออกแบบการประเมินโดยใช ICT ใหเปนสวน
หนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรของกระบวนการเรียนรูของนักเรียน 

10. การประเมินผลและการวิจัย (Evaluation and Research) มีการติดตาม ประเมินผลและ
งานวิจัยที่เก่ียวกับการใช ICT เพ่ือการศึกษา มีผลสําเร็จหรือไมอยางไร  

 
นอกจากนี้ เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะของการใช ICT ในระบบการศึกษาของแตละประเทศ

ในแตละมิติวามีการพัฒนาอยูในข้ันตอนใด ใหมีมาตรฐานเดียวกัน การวิจัยนี้จะใชโมเดลขององคการ 
UNESCO (UNESCO’s Model: Stages of ICT Development in Education) ซึ่งแบงระดับของการ
พัฒนาและการใช ICT ออกเปน 4 ระดับคือ 

 
 ระดับที่ 1 ข้ันเริ่มตน (Emerging Stage) คือ ริเริ่มการใช ICT ในระบบการศึกษา โดย

ผูบริหาร ครูและผูเรียน เริ่มตระหนักถึงการใช ICT เปนเครื่องมือในระดับข้ันพ้ืนฐาน 
 

 ระดับที่ 2 ข้ันประยุกต (Applying Stage) คือ การนํา ICT มาใชในระบบการศึกษา โดย
ผูบริหาร ครู และผูเรียน ไดเรียนรูที่จะใชเครื่องมือ ICT เริ่มใชประโยชนในการบริหาร
และในหลักสูตร 
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 ระดับที่ 3 ข้ันแพรกระจาย (Infusing Stage) คือ การนํา ICT มาใชในระบบการศึกษา 
โดยผูบริหาร ครู และผูเรียน มีความเขาใจวาจะใชเครื่องมือดาน ICT ไดอยางไร และ
ควรจะใชเมื่อใด เพ่ือที่จะใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอนได 

 ระดับที่ 4 ข้ันปรับโฉมใหม (Transforming Stage) คือ การนํา ICT มาใชในระบบ
การศึกษา โดยผูบริหาร ครู และผูเรียนมีการใชเครื่องมือดาน ICT สรางนวัตกรรมในการ
เสริมสรางสภาพแวดลอมในการเรียนการสอนยุคใหม 

 
ผลจากการสํารวจและประเมินสถานะของการใช ICT ในระบบการศึกษาของประเทศสมาชิก 

SEAMEO ไดแสดงไวในตารางที่ 3.1 
 

ตารางที่ 3.1 ผลสํารวจและประเมินการใช ICT เพ่ือการศึกษา 
ICT In Education 

Dimensions 
Emerging Applying Infusing Transforming 

1. การกําหนดวิสัยทัศนของ ICT 
ดานการศึกษาของชาติ 
(National ICT in Education 
Vision) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว;  
ติมอรตะวันออก  

กัมพูชา; พมา บรูไน (กําลังพัฒนา
ไปสู Transforming); 
อินโดนีเซีย; ฟลิปปนส; 
ไทย; เวียดนาม 
(กําลังจะพัฒนาไปสู
Transforming); 

มาเลเซีย; สิงคโปร  

2. การกําหนดนโยบายและ
วางแผน ICT ดานการศึกษา
ของชาติ (National ICT in 
Education Plans & 
Policies)  

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว; 
ติมอรตะวันออก 

กัมพูชา; พมา อินโดนีเซีย; 
ฟลิปปนส;  
ไทย 

บรูไน; มาเลเซีย; 
สงิคโปร; 
เวียดนาม 

3. การสนับสนุนเรื่องนโยบาย
ดาน ICT ของชาติและ
นโยบายดานการศึกษา 
(Complementary National 
ICT & Education Policies) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว; 
ติมอรตะวันออก 

กัมพูชา; พมา อินโดนีเซีย; 
ฟลิปปนส;  
ไทย 

บรูไน; มาเลเซีย; 
สิงคโปร; 
เวียดนาม 

4. โครงสรางพื้นฐานและ
ทรัพยากรตางๆ ดาน ICT  
ในโรงเรียน (ICT 
Infrastructure & Resources 
in Schools) 

กัมพูชา;ฟลิปปนส; 
อินโดนีเซีย; 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว;  
ติมอรตะวันออก 

กัมพูชา; 
อินโดนีเซีย; 
ฟลิปปนส; 
พมา 

มาเลเซีย; 
ไทย; เวียดนาม 

บรูไน; มาเลเซีย; 
สิงคโปร; 
ไทย; เวียดนาม 

5. การพัฒนาอยางมืออาชีพ
สําหรับครูและผูบริหารของ

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย

กัมพูชา; 
อินโดนีเซีย; 

มาเลเซีย; 
ฟลิปปนส;  

บรูไน; สิงคโปร 
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ICT In Education 
Dimensions 

Emerging Applying Infusing Transforming 

โรงเรียน (Professional 
Development for Teachers 
& School Leaders) 

ประชาชนลาว; 
ติมอรตะวันออก 

พมา ไทย; เวียดนาม 
(กําลังจะพัฒนาไปสู 
Transforming) 

6. การมีสวนรวมของสังคมและ
ชุมชน (Community/ 
Partnership) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว; 
ติมอรตะวันออก 

บรูไน; กัมพูชา; 
อินโดนีเซีย; 
พมา 

ฟลิปปนส; 
ไทย; เวียดนาม 

มาเลเซีย; สิงคโปร 

7. การกําหนด ICT ในหลักสูตร
การศึกษาของชาติ (ICT in 
the National Curriculum) 

กัมพูชา; 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว; 
ติมอรตะวันออก 

อินโดนีเซีย; 
พมา; 
ฟลิปปนส; 
ไทย 

บรูไน; มาเลเซีย; 
สิงคโปร (กําลังจะ
พัฒนาไปสูระดับ
Transforming); 
เวียดนาม 

 

8. หลักสูตรการเรียนการสอน 
(Teaching & Learning 
Pedagogies) 

กัมพูชา; พมา; 
อินโดนีเซีย; 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ;  
ติมอรตะวันออก 

กัมพูชา; 
อินโดนีเซีย; 
มาเลเซีย; 
พมา; 
ไทย; เวียดนาม 

บรูไน (กําลังพัฒนา
ไปสู Transforming); 
อินโดนีเซีย;
มาเลเซีย; ฟลิปปนส; 
ไทย; สิงคโปร; 
เวียดนาม 

มาเลเซีย; 
สิงคโปร; 
เวียดนาม 

9. การประเมินการใช ICT 
(Assessment) 

กัมพูชา; 
อินโดนีเซีย; พมา;
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว;  
ฟลิปปนส; ติมอร
ตะวันออก 

ไทย; เวียดนาม บรูไน; มาเลเซีย; 
สิงคโปร 

 

10. การประเมินผล และการวิจัย 
(Evaluation & Research) 

กัมพูชา; 
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว; 
ฟลิปปนส; 
ติมอรตะวันออก 

อินโดนีเซีย; 
ไทย; 
พมา 

บรูไน (กําลังจะ
พัฒนาไปสูระดับ
Transforming); 
มาเลเซีย; เวียดนาม 

สิงคโปร 

ที่มา : Report: Status of ICT Integration in Education in Southeast Asian Countries by SEAMEO 
 

จะเห็นไดวาแตละประเทศมีการพัฒนาและใช ICT ในการศึกษาที่แตกตางกันมาก อาทิ บาง
ประเทศมีการพัฒนาถึงระดับ Transforming ในขณะที่บางประเทศเพ่ิง Emerging และดวยความ
แตกตางดังกลาว ทําใหสามารถแบงระดับการพัฒนาของประเทศออกไดเปน 3 กลุม ดังนี้ 



 3-5 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

ประเทศกลุมที่ 1 : สถานภาพการพัฒนาการใช ICT เพ่ือการศึกษา จะอยูในข้ันแพรกระจาย 
(Infusing) และข้ันปรับโฉมใหม (Transforming) ในเกือบทุกมิติของการวิเคราะหซึ่ง
ประกอบดวย บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสิงคโปร เพราะมีการวางแผนและมีนโยบาย
ในระดับประเทศเพ่ือพัฒนา ICT เขาเปนสวนหนึ่งของการศึกษาทุกหองเรียน (ยกเวน
โรงเรียนในพ้ืนที่หางไกลของมาเลเซีย) โดยมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ICT
อ่ืนๆ ซึ่งมีอัตราสวนของคอมพิวเตอรตอจํานวนนักเรียนแตละคนคอนขางสูง ใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกโรงเรียน มีการใชระบบการศึกษาแบบออนไลนมากข้ึน 
และความแตกตางในกลุมนี้ คือ มาเลเซียและสิงคโปรจะมีความกาวหนากวาประเทศบรูไน 
โดยเฉพาะในมิติเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน (Teaching and Learning Pedagogies) 
และ Community/Partnership 

 
ประเทศกลุมที่ 2 : สถานภาพการพัฒนา ICT สวนใหญ จะอยูในข้ันแพรกระจาย (Infusing) ใน

เกือบทุกมิติ ประกอบดวย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ประเทศไทย และเวียดนาม เพราะมีการ
พัฒนาแผนงานและมีนโยบายทางดาน ICT เพ่ือการศึกษา แตอยางไรก็ตาม ยังถือวามี
ชองวางการพัฒนาระหวางเขตเมืองและชนบท ทําใหการพัฒนาในบางมิติอยูในข้ันตอนการ
ประยุกต (Applying) หรืออาจอยูในข้ันเริ่มตน (Emerging) เทานั้นเอง ตัวอยางเชน การ
พัฒนาในมิติหลักสูตรการเรียนการสอน (Teaching and Learning Pedagogies) ของ
อินโดนีเซีย มีตั้งแตระดับข้ันเริ่มตน (Emerging) ในจังหวัดที่อยูหางไกลความเจริญ ไปจนถึง
ข้ันแพรกระจาย (Infusing) ในจังหวัดที่มีความเจริญมากข้ึน หรืออยางในประเทศเวียดนาม 
จะมีตั้งแตระดับการพัฒนาในข้ันประยุกต (Applying) ไปจนถึงระดับข้ันปรับโฉมใหม 
(Transforming) เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาประเทศไทยและเวียดนาม มีการพัฒนาดาน 
ICT เพ่ือการศึกษา มากกวาประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส 

 
ประเทศกลุมที่ 3 : สถานภาพการพัฒนา ICT เกือบทั้งหมดจะอยูในข้ันเริ่มตน (Emerging) ใน

ทุกมิติ ซึ่งประกอบดวย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว พมา และติมอรตะวันออก เพราะ
เริ่มพัฒนาแผนงานและนโยบายทางดาน ICT เพ่ือการศึกษา และเริ่มมีโครงการเพ่ือนํา ICT 
มาใช แมวาจะเปนเพียงโครงการขนาดเล็กก็ตาม และประเด็นที่สําคัญของประเทศในกลุมนี้
คือ การเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐาน ฮารดแวร และซอฟตแวร จะเห็นวากัมพูชาและพมา มีการ
พัฒนาอยูในข้ันตอนที่สูงกวาประเทศลาวและติมอรตะวันออก โดยเฉพาะในมิติดานการ
กําหนดวิสัยทัศน การวางแผน และนโยบาย (Complementary National ICT and 
Education Policies) สําหรับเรื่องโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรตางๆที่ใชในโรงเรียน (ICT 
Infrastructure and Resources in Schools) มีความกาว หนากวา เพราะอยูในข้ันประยุกต 
(Applying) ขณะที่อีกกลุมอยูในข้ันเริ่มตน (Emerging) 

 



 3-6 บทที่ 3 สถานภาพการพัฒนาระบบ ICT 

จากผลสํารวจเปรียบเทียบการพัฒนาดาน ICT ทั้ง 11 ประเทศ ไดนําไปสูประเด็นที่ควรพิจารณา 
ดังนี้ 

 
1. การพัฒนาในมิติตางๆ ทั้งหมดจะข้ึนอยูกับการกําหนดนโยบายและวางแผน ICT ดาน

การศึกษาของชาติ ซึ่งหมายถึงการที่มีนโยบายในการนํา ICT เขาไปใชในโรงเรียน อยาง
เปนไปไดและมีประสิทธิภาพ 

 

2. การพัฒนาเจาหนาที่ทุกๆระดับที่เก่ียวของกับระบบการศึกษา โดยเฉพาะการใหความสําคัญ
ตอหลักสูตรในแงมุมของการเชื่อมโยงกับ ICT เพราะถึงแมวาจะมีการพัฒนาครู แตถายัง
ขาดการพัฒนาใหแกผูที่กําหนดนโยบาย ผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งเจาหนาที่ผูสนับสนุนการ
ใช ICT เพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารงาน ซึ่งบุคลากรเหลานี้จําเปนตองมีความรู
ความเขาใจ ถึงผลที่จะไดรับจากการใช ICT เพ่ือการศึกษา วาจะสามารถชวยครูใหสอนไดดี
ข้ึน ซึ่งจะสงผลตอผูเรียนโดยตรง 

 

3. การใหความสําคัญตอมิติการกําหนดการใช ICT ในหลักสูตรการศึกษาของชาติ และการ
ประเมินการใช ICT ซึ่งจะเห็นไดจากผลสํารวจที่วา แมประเทศที่อยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
จะมีการพัฒนาในเกือบทุกมิติอยูในข้ันแพรกระจาย (Infusing) และข้ันปรับโฉมใหม 
(Transforming) แตไมมีประเทศใดที่พัฒนาในมิติ ดังกลาว จนอยูในข้ันปรับโฉมใหม 
(Transforming) เลย ซึ่งมีความสําคัญมากที่จะทําใหมั่นใจวาการใช ICT ไดถูกรวมเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  

 

4. ควรมีการแบงปนและถายทอดความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)  และ
บทเรียนที่ไดจากการเรียนรู ในกลุมสมาชิกของ SEAMEO และในกลุมโรงเรียนตางๆ  

 

5. ควรมีการชวยเหลือประเทศในกลุมที่ 3 ในการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา โดยผานความ
ชวยเหลือจากประเทศที่มีการพัฒนากาวหนากวา   

 

6. ควรมีการวางแผนเพ่ือการประเมินผล และมีการทําวิจัยการใช ICT เพ่ือการศึกษา  
 
สถานภาพการมีการใช ICT เพื่อการศึกษา 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํารวจการมีการใช ICT ในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 ข้ึนเปนครั้ง

แรก โดยรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครูอาจารย เก่ียวกับการใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอนและการวิจัย จากสถานศึกษาทั่วประเทศอยางครอบคลุมทุกระดับการศึกษา อาทิ การศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะรายการ
ขอมูลตัวชี้วัดจากการสํารวจ 5 ดาน ดังตารางที่ 3.2 คือ 



 3-7 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

ตารางที่ 3.2 ขอมูลตัวชี้วัดสถานภาพการใช ICT ในสถานศึกษา 

รายการ ภาพ
รวม 

ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

กศน. 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ICT 
1. อัตราสวนของนักเรียนตอจํานวนคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 14 14 8 11 109 
2. อัตราสวนของครูตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 8 10 5 3 12 
3. จํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเฉลี่ยตอสถานศึกษา 2 1 5 14 1 
4. รอยละของสถานศึกษาที่มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 73.0 72.8 99.3 98.7 52.1 
5. รอยละของสถานศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร 99.7 99.7 100.0 100.0 100.0 
6. รอยละของสถานศึกษาที่มีเครือขายอินเทอรเน็ต 97.3 97.2 99.6 100.0 98.7 
7. รอยละของสถานศึกษาที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต            

ไรสาย (wireless) 
22.1 19.6 70.2 93.3 30.8 

8. รอยละของสถานศึกษาที่มี Website ของตนเอง 36.0 34.2 85.5 99.3 47.0 
9. รอยละของสถานศึกษาที่มี E-mail 39.4 37.7 79.4 81.7 58.1 
10. รอยละของคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตใน

สถานศึกษา (คามัธยฐาน) 
66.7 66.7 85.7 96.3 60.5 

11. รอยละของคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน 69.6 72.6 77.0 55.0 43.9 
ดานการใช ICT เปนฐานในการเรียนรู 
12. รอยละของครู/อาจารย/ผูสอนที่มีคอมพิวเตอรของ

ตนเอง 
86.2 87.8 88.3 95.7 75.7 

13. รอยละของคร/ูอาจารย/ผูสอน ที่มี Website ของตนเอง 9.7 6.6 16.9 34.7 15.4 
14. รอยละของคร/ูอาจารย/ผูสอนที่มี e-Mail 47.6 37.9 81.6 95.9 79.0 
15. จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาหที่ครู /อาจารย/

ผูสอนใชคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
9.6 8.7 11.7 18.5 9.9 

16. รอยละของครู /อาจารย /ผูสอน ที่ผลิตสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการเรียนการสอน 

26.9 22.8 45.8 53.6 27.6 

ดานหลักสูตร 
17. รอยละของสถานศึกษาที่มีรายวิชาที่ใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในการสอน 
43.6 43.6 64.9 73.3 20.0 

18. จํานวนรายวิชา IT เฉลี่ยตอสถานศึกษา 3 2 17  2 
ดานการพัฒนาบุคลากร 
19. จํานวนครู/อาจารย/ผูสอนที่มีวุฒิทางคอมพิวเตอรหรือ 

IT เฉลี่ยตอสถานศึกษา 
1 1 5 23 1 
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รายการ 
ภาพ
รวม 

ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

อาชีว 
ศึกษา 

อุดม 
ศึกษา 

กศน. 

20. รอยละของคร/ูอาจารย/ผูสอน ที่ผานการอบรมทาง IT 66.3 65.9 71.0 76.1 80.4 
21. รอยละของครู/อาจารย/ผูสอน ที่ผานการอบรมทาง IT 

ในป 2552 
66.3 65.9 71.0 76.1 80.4 

ดานการใช ICT เพ่ือการบริหารจัดการ และการใหบริการทางการศึกษา 
22. รอยละของสถานศึกษาที่ใชระบบ MIS 

- เพ่ือการบริหารจัดการ 25.9 24.1 64.9 89.4 40.3 
- ระบบลงทะเบียนและวัดผล 18.6 17.0 54.6 77.7 33.0 
- งานดานการเงิน/งบประมาณ 7.7 6.3 46.1 64.9 14.3 
- ระบบบุคลากร 8.2 7.5 29.1 54.4 4.1 
- สารบรรณ 5.9 4.8 30.5 47.6 4.8 
- ระบบพัสดุอุปกรณ 6.2 5.5 22.3 41.7 9.2 
- ประกันคุณภาพ 1.8 1.4 12.1 33.8 2.2 
- ดานประชาสัมพันธ 3.2 2.7 17.0 28.4 4.4 
- หองสมุด 3.6 2.1 32.3 71.7 19.4 

ที่มา : รายงานสํารวจการมีการใช ICT ในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

สถานภาพการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

การพัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูที่มีหนาที่ปฏิบัติงานเฉพาะดาน 
ICT และผูปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ ใหมีความรูความสามารถในการใช ICT นั้น กระทรวงศึกษาธิการจะมีการ
จัดฝกอบรมความรูทั่วไปและความรูเฉพาะทาง โดยอาจจัดข้ึนในลักษณะของการสัมมนาวิชาการ และ
การจัดหลักสูตรอบรมประจําทุกปงบประมาณ ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอภาพรวมการพัฒนาบุคลากรของแตละ
องคกรหลัก ดังนี้คือ 
 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โครงสรางอัตรากําลัง จํานวน (คน) 

ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT 43 
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ 5,568 
ขาราชการคร/ูอาจารย 3,382 

บุคลากรรวม 8,993 
ผูที่ผานการอบรมดาน ICT 524 
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT 17 : 1 

ที่มา : จากการสัมภาษณบุคลากรผูดูแลขอมูลและเว็บไซตของสํานักงานปลัดฯ ณ เดือนเมษายน 2553 
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2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 

ที่มา : จากแบบสํารวจขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ เดือนเมษายน 2553 
 

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โครงสรางอัตรากําลัง จํานวน (คน) 

ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT 12 
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจาง ผูปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ 1,316 
ขาราชการคร/ูอาจารย 447,770 

บุคลากรรวม 449,098 
ผูที่ผานการอบรมดาน ICT 81,529 
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT 5.5 : 1 

ที่มา : เอกสารโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ใหแก
หนวยงานในสังกัดทั้งระดับโรงเรียนและสํานักงาน 

 
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

โครงสรางอัตรากําลัง จํานวน (คน) 
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT 30 
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดานอ่ืน 407 
ขาราชการคร/ูอาจารย (เฉพาะในสํานักงานสวนกลาง) 6 

บุคลากรรวม 443 
ผูผานการอบรมดาน ICT 337 
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT 1.3 : 1 

ที่มา : จากแบบสํารวจขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ เดือนเมษายน 2553 
 
 
 
 

โครงสรางอัตรากําลัง จํานวน (คน) 
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT 6 
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดานอ่ืนๆ 224 

บุคลากรรวม 230 
ผูที่ผานการอบรมดาน ICT 230 
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT 1:1 
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5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โครงสรางอัตรากําลัง จํานวน (คน) 

ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT 35 
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดานอ่ืน 25,287 
ขาราชการคร/ูอาจารย 16,807 

บุคลากรรวม 42,129 
ผูที่ผานการอบรมดาน ICT 961 
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT 43.83 : 1 

ที่มา : จากแบบสํารวจขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ เดือนเมษายน 2553 
 

สถานภาพการใชระบบเครือขาย (Network) 
 

กระทรวงศึกษาธิการมีการพัฒนาและใชโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขาย ดังนี้คือ 
 

1. เครือขาย MOENet ในความดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหบริการ
ครอบคลุมหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสถานศึกษาใน
สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) และของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภาพรวมการจัดสรรขนาดชองทางการสื่อสาร 
ลาสุดในปงบประมาณ 2552 มีดังนี้ 

 หนวยงานและสถานศึกษาที่มีการติดตั้งระบบสายสัญญาณความเร็วสูง 
(Leased Line) จะไดรับการปรับเพ่ิมความเร็วเปน 2 Mbps 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตและวิทยาลัยเทคนิค ไดรับการปรับเพ่ิม
ความเร็วเปน 4 Mbps 

 สถานศึกษาที่ไดรับการติดตั้งเปนระบบจานดาวเทียม ไดปรับเพ่ิมความเร็วเปน 
1 Mbps และในกรณีที่เปนจานดาวเทียมบริษัท TOT หากระบบ ADSL สามารถ
ใหบริการได จะปรับเปลี่ยนเปน ADSL ในกรณีเปนจานดาวเทียมของบริษัท 
Samart จะทําการติดตั้ง ADSL เพ่ิม 1 สื่อ (ดําเนินการไดประมาณ 600 แหง) 

 หนวยงานและสถานศึกษาที่ไดรับการติดตั้ง ADSL จะไดรับการปรับเพ่ิม
ความเร็วเปน 2-3 Mbps 

2. เครือขาย Uninet ในความดูแลของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใหบริการครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนบางสวน ภาพรวมการพัฒนาลาสุดในปงบประมาณ 2552 มีการขยาย
ความเร็วของเครือขายข้ึนเปน 10 Gbps  สําหรับ Backbone และ Node หลัก รวมทั้ง
ขยายความเร็วเปน 1 Gbps ไปยังสถาบันการศึกษาที่ใหบริการ โดยมีสมาชิกของ
เครือขายมากกวา 213 หนวยงาน อาท ิ
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 มหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แหง   
 มหาวิทยาลัยเอกชน 8 แหง 
 วิทยาเขตสารสนเทศ 29 แหง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎ 39 แหง 
 มหาวิทยาลัยสงฆ 13 แหง 
 ศูนยการศึกษา มสธ. 10 แหง 
 มหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แหง และ 44 วิทยาเขต 
 เครือขาย Thaisarn (Research Network) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
 โรงพยาบาลราชวิถี  
 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

3. เครือขาย VECNet ในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหบริการ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 77 แหงทั่วประเทศ โดย
รวมมือกับ บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ในการเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูงภายใตชื่อโครงการ "เชาเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางสํานกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากับอาชีวศึกษาจังหวัด" 

4. เครือขายยอยเพ่ือเพ่ิมความคลองตัวเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ
เครือขายของหนวยงานตางๆ ซึ่งประกอบดวย 

 OBEC Net ในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 NFE Net ในความดูแลของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (กศน.) 
 ONEC Net ในความดูแลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

 

สถานภาพความตองการประยุกตใช ICT  
 

จากการศึกษาสถานภาพการใช ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ (เมษายน 2553) ประกอบกับการ
สัมภาษณผูบริหาร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน พบประเด็นความตองการประยุกตใช ICT และขอเสนอแนะที่
เปนประโยชนซึ่งพอสรุปไดดังนี้คือ 

1. จัดทําแผนแมบท ICT เพ่ือใหทุกฝายสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีเอกภาพเปน
ทิศทางหรือแนวทางการบูรณาการระบบ ICT ภายในกระทรวงศึกษาธิการและองคกรอ่ืน
ในระดับชาติ 
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2. กําหนดนโยบายที่เก่ียวของกับการประยุกตใช ICT อาทิ การพัฒนาซอฟตแวรชนิด
เปดเผยรหัส (Open source) การจัดทําสื่อการเรียนการสอนของครูอาจารยสามารถที่จะ
นําไปเปนผลงานทางวิชาการได รวมทั้งความกาวหนา (Career path) ในสายการทํางาน
ดาน ICT เปนตน 

3. การพัฒนาเครือขายเพ่ือการศึกษาใหเปนระบบกลาง ที่ทุกหนวยงานสามารถจะเชื่อมโยง
เขามาใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง 

4. เครื่องมืออุปกรณที่ตรงตามความตองการของผูใชงานอยางแทจริง อาทิ เครื่องแมขายที่
มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือการนําเสนอรายการวิทยุโทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอรที่แสดงภาพ
ความละเอียดสูงเพ่ือการออกแบบ เปนตน เพราะการจัดสรรจากสวนกลางมักเปนแบบ
ใชงานทั่วไป 

5. ศูนยกลางการเชื่อมโยงและเผยแพรขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา อาทิ ขอมูลสื่อการ
เรียนการสอน เปนตน เพ่ือประโยชนในการใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบซอฟตแวรใหเปนมาตรฐานกลางที่แตละหนวยงาน สามารถใชรวมกันได 
เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา รวมทั้งความ
สะดวกในการกรอกขอมูลเพียงครั้งเดียว แตสามารถใชรวมกันไดหลายระบบ 

7. พัฒนาฐานขอมูลกลางที่มีความถูกตองสมบูรณ มีมาตรฐานชั้นความลับที่ดี สามารถที่จะ
สนับสนุนการกําหนดนโยบายและจัดทํางบประมาณไดอยางสะดวก รวมทั้งจัดเก็บ
ฐานขอมูลความดี (Good Practice) เพ่ือเปนแรงจูงใจ และสรางขวัญกําลังใจในการทํา
ความดีตางๆ 

8. ทิศทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในลักษณะที่เก้ือกูลกันระหวางหนวยงาน รวมทั้ง
มีทีมงานชวยจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่กระตุนความสนใจของผูเรียน โดยเฉพาะอยาง
ย่ิงผูพิการซึ่งจําเปนตองใชสื่อที่เหมาะสมกับความพิการ เพ่ือการทบทวนหรือเรียนซ้ํา
ดวยตนเอง 

9. การจัดซื้อซอฟตแวรใหเปนลิขสิทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือประเทศไทย ดวยวิธี
บริหารการจัดซื้อที่เปนธรรมตอผูประกอบการ เพ่ือแจกจายใหโรงเรียนและหนวยงานที่
เก่ียวของกับการศึกษา 

10. การจัดทําหลักสูตรในแตละชวงชั้น ในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีการประยุกตใช ICT รวมดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงหลักสูตรสําหรับผูพิการ 
และควรจะประเมินผลการศึกษาแยกตางหากจากคนปกติ เพราะความยากลําบากในการ
จัดการเรียนการสอนแตกตางกัน 

11. แผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหมีการประยุกตใช ICT เปนเครื่องมือปฏิบัติหนาที่ ซึ่ง
รวมถึงการใชระบบ e-Training และ e-Learning ในการฝกอบรมดวย 
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12. การจัดสรรงบประมาณในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือดําเนินโครงการ หรือ
การทําวิจัยอยางตอเนื่อง อาทิ การบํารุงรักษาระบบ ICT การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ
ดาน ICT สําหรับผูพิการ เปนตน  

 
สรุปผลการวิเคราะห SWOT 

 
การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา นอกจาการวิเคราะห

สถานภาพการใชงานและความตองการดาน ICT ยังมีการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม
ที่มีผลตอการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลสรุปดังนี้คือ 
 

จุดแข็ง (Strength) 
1. กระทรวงศึกษาธิการไดรับการสนับสนุนดานนโยบายและงบประมาณ เพ่ือการพัฒนา

ระบบ ICT อยางตอเนื่อง 
2. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนางานสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ และมี

นโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช ICT มาสนับสนุน 
3. กระทรวงศึกษาธิการมีเครือขายที่สามารถเชื่อมโยงการทํางาน ICT ระหวางหนวยงานได 
4. กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทโดยตรง และรับผิดชอบดานการศึกษาของประเทศอยาง

ชัดเจน 
5. กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนบุคลากรของหนวยงาน ในการจัดอบรมเพ่ิมพูน

ความรูความสามารถ และเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัตงิานดาน ICT 
6. กระทรวงศึกษาธิการมีหนวยงานในสังกัดที่เปนสถานศึกษาจํานวนมาก ซึ่งสามารถเปน

แหลงขอมูลพ้ืนฐานที่มีประโยชนอยางมหาศาลสําหรับการกําหนดนโยบายใน
ระดับประเทศ 

 
จุดออน (Weakness) 

1. ผูบริหารระดับสูงขาดความเชื่อมั่นตอการใช ICT รวมทั้งผูบริหารบางสวนอาจไมเห็น
ความสําคัญของการใช ICT จึงไมเขาใจการใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง ดังจะสังเกตไดวา
บางสวนนิยมดําเนินโครงการเชิงรับซึ่งเปนเพียงโครงการขนาดเล็ก หรือใชขอมูลเชิง
ประจักษเพ่ือการบริหารตัดสินใจตางๆ 

2. การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนบุคลากรในตําแหนงที่มีสวนเก่ียวของ
กับการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีผลกระทบตอโครงการตางๆใน
ลักษณะของการดําเนินงานที่ไมตอเนื่อง หรือจําเปนตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารจัดการและการทํางาน เชน ใชเวลาเพ่ิมข้ึนในการพัฒนาบุคลากรชุดใหม เปนตน 
ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานตองลาชาหรือหยุดชะงักไป 
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3. กระทรวงศึกษาธิการขาดแผน และแนวทางการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ที่ชัดเจน ทําให
ไมสามารถพัฒนาบุคลากรไดทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว  

4. ในปจจุบัน บุคลากรผูปฏิบัติงานดาน ICT มีภาระงานหลักดานอ่ืนดวย ทําใหการพัฒนา
ดาน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางลาชา 

5. ขาดแคลนคร ูอาจารย ที่มีความสามารถดาน ICT เพ่ือที่จะบูรณาการกระบวนการเรียน
การสอนดวยเทคโนโลยีใหมๆ สงผลใหการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ มักไม
เปนไปตามเปาหมาย และรวมไปถึงการใชอุปกรณทางดาน ICT ที่ไมเต็มประสิทธิภาพ 

6. โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการแบงออกเปน 5 องคกรหลัก ทําใหขาดเอกภาพใน
การทํางาน ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการระบบ ICT ขาดการบูรณาการทรัพยากรทางดาน 
ICT โดยเฉพาะสื่อ นวัตกรรม และองคความรูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส 

7. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางพ้ืนฐาน ที่เก่ียวของกับการใช ICT ทั้งดาน Hardware 
Software Network และ People ware ยังไมเพียงพอ เชน การจัดสรรครุภัณฑ
คอมพิวเตอร และอุปกรณดาน  ICT ยังไมเพียงพอตอการใชงานของบุคลากรในแตละ
หนวยงาน 

8. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ไมสามารถเชื่อมโยงไดอยางทั่วถึง
ทุกหนวยงาน รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยขอมูล ยังไมไดมาตรฐานเทาที่ควร 

 
โอกาส (Opportunity) 

1. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน สามารถนํามาใชในการสรางนวัตกรรมใหมทาง
การศึกษา และพัฒนาระบบการศึกษาผานระบบ ICT ชวยสนับสนุนการศึกษาคนควา
ขอมูลใหมีความสะดวกรวดเร็ว เชน การจัดทําสื่อการสอน การจัดทําหองเรียนเสมือน 
เปนตน รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสทางศึกษามากข้ึนจากการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. นโยบายของรัฐบาลทุกสมัยสนับสนุนใหนํา ICT มาใชเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน โดยมีการจัดสรรงบประมาณจํานวนมากเพ่ือพัฒนาการศึกษา  

3. ตามกรอบนโยบาย IT2010 ซึ่งเปนแผนแมบทระดับประเทศ กําหนดใหมีนโยบายการใช 
ICT เพ่ือพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน และมีการกําหนดยุทธศาสตรดาน e-Education ไว
โดยเฉพาะ 

4. สังคมปจจุบันถือเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งชักนําให เด็ก เยาวชน และคนรุนใหมมี
ความสนใจและมีความรูดาน ICT มากข้ึน สามารถใชเครือขายอินเตอรเน็ตเปนแหลง
เรียนรูไดตลอดชีวิต 

5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สนับสนุนใหสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาชวยการพัฒนาระบบการสื่อสาร เพ่ือนําสารสนเทศตางๆไปสูภูมิภาคไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
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ภัยคุกคาม (Threat) 
1. นโยบายการเมืองระดับประเทศมีความเปลี่ยนแปลงบอย เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่ง

มักทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง ทําใหการดําเนินงานหลายอยางไมเปนไปตามแผนงานที่
วางไวเดิม 

2. ระบบการเมืองไทยกําลังอยูในชวงของการปรับการกระจายอํานาจ (Distributed 
System) ทําใหหลายภาคสวนที่เก่ียวของกับการศึกษายังไมมีนโยบายที่ชัดเจน หรือมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

3. โครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ของประเทศ ยังไมสามารถรองรับการพัฒนา ICT ของ
กระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหตองเสียเวลาวางแผนและเสีย
งบประมาณจํานวนมากในการเชื่อมตอระบบเครือขาย 

4. การจัดสรรงบดานการวางระบบเครือขาย ทางกระทรวงศึกษาธิการมักไดรับงบประมาณ
ในวงจํากัด ซึ่งเพียงพอสําหรับการเชื่อมตอเครือขายเทานั้น แตมักไมไดรับงบประมาณ
สําหรับการปรับปรุง จึงเปนอุปสรรคในการปรับปรุงความเร็วของระบบเครือขาย 

5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จําเปนตองใชงบประมาณ
สูงข้ึนในการลงทุนดานอุปกรณเครื่องมือ ซอฟตแวร และการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรใหสามารถใช ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอความเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

6. การพัฒนาดาน ICT ในระดับชาติเปนไปอยางขาดเอกภาพ ขาดความเชื่อมโยงสัมพันธ
กันทั้งระบบ เกิดความสูญเปลา และใชทรัพยากรไมคุมคา 

 
สรุปภาพรวมการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

กระบวนการพัฒนาระบบ ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะที่เรียกวา “Silo Architecture” 
คือ ระบบตางๆไดรับการพัฒนาข้ึนมาอยางตอเนื่อง ในตางวาระตางเหตุผลของการใชงาน และตามความ
จําเปนในแตละชวงเวลา ซึ่งเปนเรื่องปกติที่พบเห็นไดทั่วไปในองคกรขนาดใหญที่มีภารกิจเรงรัดและมี
ผลกระทบตอผูเก่ียวของจํานวนมหาศาลอยางกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหระบบ ICT ของแตละฝายไม
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหรือบูรณาการขอมูลระหวางกันไดอยางสะดวก สงผลใหผูเรียนอาจตองใช
ขอมูลความรูจากแหลงอ่ืน ผูบริหารอาจตองใชขอมูลเชิงประจักษ เพ่ือตอบสนองการดําเนินพันธกิจหรือ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเด็นซึ่งกําลังเปนที่สนใจ เพราะขอมูลในระบบ ICT อาจ
ไมถูกตองทันสมัย (Update) จึงเกรงจะเปนการลดความนาเชื่อถือในผลการวิเคราะหที่มีตอภาพรวมการ
ดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังจะสังเกตไดจากบางกรณีที่จําเปนตองมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
เพ่ิมเติม ซึ่งกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ขอมูลที่ไดรับอาจกลายเปนขอมูลที่ลาสมัยไมเปนปจจุบัน หรือมี
ความคลาดเคลื่อนจากสภาพการณที่เปนจริง ดังนั้นการจัดทําแผนแมบทฯฉบับนี้จึงกําหนดวิสัยทัศน 
พันธกิจ ยุทธศาสตร และมาตรการตางๆที่มุงไปสูการบูรณาการ ดังรายละเอียดในบทตอไป 
 



บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT 

 
 

ผลจากการศึกษาวิเคราะหโครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน 
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
การศึกษา โดยมีเปาหมายที่จะตอบสนองทุกฝายที่เก่ียวของ (Stakeholders) ทั้งในดานการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอน ซึ่งเอ้ือตอการเขาถึงสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สะดวก ปลอดภัย มีความนาเชื่อถือ สามารถชวยลดเวลาและความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา สงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรูและการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
อาชีวศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) 
ดวยรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ผานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและมาตรการ
ตางๆ รวมถึงนโยบายที่เหมาะสมตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้คือ 
 
วิสัยทัศน 

การศึกษาแหงอนาคตเปนจริงไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Enabling Future Education with ICT) 

 

“หมายถึง พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพ่ิมสมรรถนะใหมีวัฒนธรรมการใชระบบ ICT 
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน ดวยกระบวนการสรางนวัตกรรม
การเรียนรู การบริหารจัดการอยางบูรณาการ รวมกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน 

ICT ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางการศึกษาแหงอนาคต” 
 
พันธกิจ 
 

1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพ่ิมสมรรถนะใหมีวัฒนธรรมการใช ICT 
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน  

2. สงเสริมสนับสนุนกระบวนการสรางนวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการ
แขงขันของไทย 

3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลความรูและทรัพยากรทางการศึกษา 

4. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการดานการศึกษา ที่มีการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล 
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ทรัพยากรบุคคล 
 
จากวิสัยทัศนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดใหเปนองคกรหลักในการจัดการและสงเสริม

การศกึษา ใหประชาชนมีความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เปนบุคลากรของประเทศ
ไทยที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมฐานความรู เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไดอยางย่ังยืน สอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) 
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 ที่มีเปาหมายการสรางกําลังคนใหประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา 
(Smart Thailand) ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ควรนําเปาหมายดังกลาวมาปรับ
ใชในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2554-2556 ใหเหมาะสมตาม
บริบทของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจําแนกทรัพยากรบุคคลออกเปน 3 กลุม (ดังรูปที่ 4.1) คือ 

 

 
รูปที่ 4.1 แนวคิดการสรางกําลังคนในบริบทของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
1. ผูเรียน หมายถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทุกหมูเหลา ซึ่งอาจเปนผูมี

รางกายปกติ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ตลอดจนถึงผูสูงอายุ ที่สมควรไดรับการศึกษาแบบใน
ระบบ การศึกษาแบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. ผูสอน หมายถึง ครู อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และผูอาวุโสที่สามารถถายทอดวิชาความรู หรือ
องคความรูตางๆใหแกผูเรียนได 

3. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูบริหาร นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
รวมทั้งหนวยงานตางๆในสังกัด และหนวยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผู
ไมไดมีหนาที่ดานการสอนโดยตรง 
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เปาหมายในการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา 
 
การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแนวทางยุทธศาสตร 

มาตรการ และโครงการที่กําหนดไวในแผนแมบทฯฉบับนี้ มีเปาหมายสําคัญอยูที่การบูรณาการ เพ่ือที่จะ
เชื่อมประสานขอมูลสารสนเทศดานตางๆ ที่มีความจําเปนตอการดําเนินพันธกิจในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูมีสวนเก่ียวของสามารถประยุกตใชขอมูลสารสนเทศรวมกันตามบริบทของแต
ละฝาย ไดอยางมีเอกภาพ คือ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมลูที่เก่ียวของกันหรือมีความตอเนื่องกัน 
ตามสิทธิ์ที่เหมาะสมในการใชงานของแตละฝายไดอยางเปนระบบหรือเปนกระบวนการ (รูปที่ 4.2)  ดวย
ความนาเชื่อถือและดวยความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT ตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เก่ียวของ 
 

 
รูปที่ 4.2 เปาหมายการพัฒนา ICTเพื่อการศึกษา 

 
เปาหมายการพัฒนา ICT เพ่ือการศึกษา จะประกอบดวย 

 

1. เครือขายเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Network : NEdNet)  
เพ่ือใชเปนเสนทางหลักในการเขาถึงและการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลสารสนเทศ            
ดานการศึกษาไปยังสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาทั่วประเทศ 

 
2. ศูนยสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Information System : 

NEIS) 
เพ่ือเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ที่เอ้ือประโยชน
ตอการสืบคน การประมวลผล และการเปนแหลงอางอิงขอมูลสําคัญทางดานการบริหาร
จัดการ ของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ  
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3. ศูนยการเรียนรูแหงชาติ (National Learning Center : NLC)  
เพ่ือเปนแหลงรวบรวมจัดเก็บ และเชื่อมโยงสื่อการเรียนรู  ที่เอ้ือประโยชนตอการเรียน          
การสอน  การเรียนรู  และเปนแหลงอางอิงขอมูลที่สําคัญดานการเรียนการสอน การเรียนรู 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ   

 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนแมบทฯฉบับนี้ นอกจากจะตองดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย
ขางตนแลว กระทรวงศึกษาธิการสมควรใชตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนแมบท ICT ฉบับที่ 2 ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2552-2556 เฉพาะในสวนที่เก่ียวของกับการศึกษา ดังนี้คือ 
 

1. ดัชนีรวมเพ่ือวัดระดับของความรอบรูสารสนเทศ (Information Literacy) ของคนไทย ซึ่งทาง
กระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินการไดในสวนที่เปนทรัพยากรบุคคล 3 กลุม คือ ผูเรียน 
ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา (ตามที่กลาวไวในแผนแมบทฯฉบับนี้)  

2. ลําดับของประเทศไทยในดัชนี NRI (Network Readiness Rankings) ของ World 
Economic Forum (WEF) หมายถึง ดัชนีบงชี้ระดับความพรอมของการพัฒนาและโอกาส 
ในการใชประโยชนจาก ICT ในการพัฒนาประเทศ ที่ครอบคลุมทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
และภาครัฐ โดยมีการรายงานใน Global Information Technology Report เปนประจําทุกป 
ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาปรับใชในสวนของดัชนียอย (Sub-Index) เฉพาะ
กลุมที่ 2.2 จากจํานวน 3 กลุมคือ 
2.1 สภาพแวดลอม/ปจจัยพ้ืนฐานที่สงผลตอการพัฒนา ICT ประกอบดวย ( i) 

สภาพแวดลอมทางดานการทําธุรกิจ/การตลาด เชน การมีนักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่
เพียงพอ กฎระเบียบของภาครัฐ และผลของมาตรการทางภาษีตางๆ เปนตน (ii) 
สภาพอวดลอมทางดานการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑการกํากับดูแลตางๆ อาทิ 
การมีกฎหมายที่เก่ียวของกับ ICT ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาและ (iii) สภาพแวดลอมทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ไฟฟา 
โทรศัพท เปนตน 

2.2 ความพรอมทางดานเครือขาย ซึ่งรวมถึงความพรอมของบุคลากรที่จะเปนผูใช
ประโยชนจากเครือขาย โดยแบงเปนความพรอมของประชาชนทั่วไป (Individual)    
ภาคธุรกิจ (Business) และภาครัฐ (Government) ตัวอยางตัวชี้วัดที่นํามาใชพิจารณา
คือ (i) การเชื่อมตอและการลงทุนในเครือขาย เชน การเขาถึงอินเทอรเน็ตของโรงเรียน 
การเชื่อมตอคูสายโทรศัพทของเครือเรือน/สถานประกอบการ การจัดซื้อจัดหา
เทคโนโลยีของภาครัฐ (ii) ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน คุณภาพ
ของระบบการศึกษาในประเทศ การลงทุนดานการฝกอบรมของบุคลากรในสถาน
ประกอบการ และการใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาความรูดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ( iii) การใชดัชนียอยอ่ืนๆมาประเมินวัด เชน e-Government 
Readiness 
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2.3 ความสามารถในการใชประโยชนจาก ICT ของภาคประชาชน ภาคธุรกิจและภาครัฐ 
โดยอาจจัดกลุมตัวชี้วัดที่สําคัญไดดังนี้คือ (i) การแพรกระจายโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือให
คน/องคกรกลุมตางๆ สามารถใชประโยชน เชน การแพรกระจายของเครื่อง
คอมพิวเตอร โทรศัพท (ประจําและเคลื่อนที่) และอินเทอรเน็ต ระดับการมีการใช ICT 
ของภาครัฐ (iii) ระดับของการใชประโยชนจาก ICT เชน จํานวนบริการภาครัฐออนไลน 
การใชประโยชนอินเทอรเน็ตของภาคธุรกิจ และจํานวนขอมูลที่ไหลเวียนบน
อินเทอรเน็ต (Internet Traffic) เปนตน 

 
นโยบายที่จําเปนของกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สําหรับสราง

นวัตกรรมใหมทางการศึกษา เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาเศรษฐกิจดวยสังคมแหงภูมิปญญา 
(Knowledge-Based Economy) จําเปนตองมีการประยุกตใช ICT ทั่วทั้งสังคม โดยอาศัยการศึกษาและ
โครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงได ประกอบกับภาครัฐจะตองดําเนินการนํา 
ICT มาใชในระบบการศึกษา ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่เอ้ือตอการสรางชาติที่มีวัฒนธรรมการใช ICT อยาง
รูเทาทันและมีธรรมาภิบาล ดังนั้นการบริหารแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2554-2556 ใหบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจขางตน กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด
นโยบาย ดังนี้คือ 
 

1. กําหนดใหการใช ICT เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับการสราง
นวัตกรรมทางการศึกษา 

2. เรงรัดการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. ... เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายการศึกษาของประเทศใหมีความ
เปนเอกภาพ และมีความพรอมตอการประยุกตใชเพ่ือการศึกษาไดอยางเทาเทียมทั่วถึง ดวย
ความสะดวกรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย 

3. เรงรัดการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใชเปนแหลงงบประมาณสําคัญของการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆเพ่ือการศึกษา อาทิ การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
ระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล และเครือขายการสื่อสาร ตลอดจนถึงการเรียนการสอน
ดวยการประยุกตใชระบบ ICT 

4. กําหนดใหมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการประยุกตใช ICT ตามความเหมาะสมดาน
สภาพทางภูมิศาสตรและความเจริญกาวหนาของทองถิ่น เพ่ือสะดวกความคลองตัวและ
ความประหยัดในการจัดซื้อ/จัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศ อุปกรณเครื่องมือตางๆ ตลอด
จนถึงสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส 
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5. กําหนดใหการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF  
เปนวาระหลักเพ่ือการศึกษาของประเทศ โดยจัดตั้งศูนยกลางการเชื่อมประสานและบูรณา
การขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือของทุกภาคสวนที่
เก่ียวของกับการศึกษา (รวมทั้งหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) เพ่ือรวมกัน
พิจารณาบริบทของการใชขอมูลของแตละฝาย ซึ่งจะเอ้ือตอการออกแบบและจัดเก็บขอมูล
รวมกันอยางเปนเอกภาพ สามารถบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปดใหบริการได 
ในลักษณะของศูนยบริการระดับภูมิภาค ระดับกลุมจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล 

6. ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือสรางระบบรับรองวิทยฐานะ สําหรับผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ดาน ICT ใหสามารถนําผลงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือระบบงานตางๆ มาใช
ประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันตําแหนงและผลตอบแทนได 

7. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน เพ่ือเอ้ือตอ
การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศไทย 

8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว (Green IT) เพ่ือรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนอย
ที่สุด โดยอาศัยหลักการลดการใชพลังงาน ชวยลดสภาวะโลกรอน เนื่องจากการใช ICT    
เปนสาเหตุหนึ่งที่มีสวนเพ่ิมการใชพลังงานไฟฟา และความรอนจากการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร 

9. กําหนดใหการพัฒนาและประยุกตใชโปรแกรมประเภทเปดเผยรหัส (Open Source) เปน
เครื่องมือสําคัญเพ่ือการศึกษาของประเทศ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา 

 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีเอกภาพและ

บูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาฯที่
เหมาะสม 4 ประการ (ดังรูปที่ 4.3) เพ่ือเอ้ือตอการศึกษาแหงอนาคต (Future Education) ดังนี้คือ 



 4-7 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

 
รูปที่ 4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว สอดคลองยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ฉบับที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ที่ไดมีการกําหนดไว (ตารางที่ 4.1) ดังนี้คือ 
 

1. การพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในทุกวิชาชีพให
มีความสามารถในการใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน (Information 
Literacy) 

2. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ อยางมีธรรมาภิ
บาล (National ICT Governance) 

3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร และการ

บริการของภาครัฐ (e-Governance) 
5. การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (ICT Industry Competitiveness) เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขา
ประเทศ 

 

 

สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางสรางสรรค มีธรรมาภิบาล จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน  

รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  

สนับสนุนการเรียนการสอน ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย 

Future  
Education 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย 

   
Hardware Software 

ICT   Technology 

Communication and 
Network 

 

2 

3 

4 

1 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
บริการดานการศึกษา ซึ่งจะเอ้ือตอการสรางธรรมาภิบาลของสังคม 
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6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมขีดวามสามารถในการแขงขันอยาง
ย่ังยืน (ICT for Competitiveness) 

ตารางที่ 4.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT ประเทศไทย 

ยุทศาสตรของแผนแมบท ICT เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตรของแผนแมบท 

ICT ประเทศไทย 
1 2 3 4 5 6 

1. สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยางสรางสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทา
ทัน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 

X     X 

2. สนับสนุนการเรียนการสอน ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย 

X     X 

3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
สนับสนุนดานการศึกษาของประเทศไทย 

  X  X  

4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการบริการดานการศึกษา ซึ่งจะเอ้ือตอการสรางธรรมาภิบาลของสังคม 

 X  X   

นอกจากนี้ การกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการตางๆที่ปรากฏในแตละยุทธศาสตรของ
แผนแมบทฯฉบับนี้ มีบางสวนที่ไดรับการถายทอดหรือดัดแปลงมาจากแผนแมบท ICT ฉบับที่ 2 ของ
ประเทศไทย เพ่ือความเหมาะสมตามบริบทของกระทรวงศึกษาธิการ ดังจะสังเกตไดจากเครื่องหมาย * ที่
ปรากฏตอไป 

*อยางไรก็ตาม องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ อาจ
พิจารณาปรับหรือเพ่ิมตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินความสําเร็จของแตละยุทธศาสตรไดตามความเหมาะสม 
โดยประสานงานอยางใกลชิดกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ยุทธศาสตรที่ 1. สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยาง
สรางสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางกําลังคนของประเทศ โดยเนนการพัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ให
มีความรูความสามารถดานการพัฒนาและการประยุกตใช ICT เพ่ือไปเปนกําลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาความรูความสามารถดานการพัฒนา และการประยุกตใช 
ICT ของผูเรียน ใหมีความคิดสรางสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม 
วิจารณญาณ และรูเทาทัน ซึ่งจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทยตอไป ตามกรอบแนวคิดดานมาตรการตางๆดังรูปที่ 4.4 



 4-9 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

 
รูปที่ 4.4 กรอบแนวคิดดานมาตรการในยุทธศาสตรที่ 1. 

 
เปาหมาย 

1. *ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาดาน ICT ไดรับการทดสอบผานมาตรฐานวิชาชีพ 
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 30 ของผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษาดาน ICT ทั้งหมด 

2. *ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน ไมนอยกวารอยละ 50 
สามารถเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการทํางานและการเรียนรู 

 
ตัวชี้วัด 

1. *จํานวนผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาดาน ICT ที่ไดรับการทดสอบผาน
มาตรฐานวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

2. *อัตราการเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการทํางานและการเรียนรู ของผูสอน
และบุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐ 

3. *จํานวนผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสาขา Network/Information security, Software engineer, 
Telecommunications and Network engineer 

4. *จํานวนผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐ ที่มีความรูและทักษะเก่ียวกับ
ซอฟตแวรชนิดเปดเผยรหัส (Open Source) 
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มาตรการ 
1. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชาทั่วไป โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

ความรูความสามารถดานการพัฒนาหรือประยุกตใช ICT เพ่ือการเรียนการสอน 
1.1 กําหนดแผนการอบรมดาน ICT ใหแกผูสอนอยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง 

โดยอาจดําเนินการในลักษณะการอบรมแกนนําเพ่ือขยายผล (Train the 
Trainer) 

1.2 สนับสนุนใหผูสอนมีการประยุกตใช ICT เพ่ือการเรียนการสอน โดยการ
พิจารณามอบประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลตอบแทนอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเปน
ขวัญกําลังใจ 

1.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรที่ดูแลดานการศึกษาระดับนานาชาติ 
ในการอบรมพัฒนาผูสอน เพ่ือมุงเนนใหมีแนวคิดและมุมมองที่กวางไกล 

1.4 พัฒนาระบบประเมินผลการอบรมผูสอน (Evaluation) เพ่ือวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ที่มีตอการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ 

 

2. สงเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ดาน ICT 
เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของผูสอน 
2.1 ลดภาระผูสอนในการปฏิบัติหนาที่ดาน ICT ลงใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปน 

เพ่ือที่จะไดมีเวลาทุมเทใหกับการพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของตนเอง 
2.2 จัดสรรอัตรากําลังเจาหนาที่ดาน ICT เพ่ิมเติมในสถานศึกษาบางแหง หรือจัด

จางผูประกอบการภายนอก (Outsource) เพ่ือเปนการทดแทนหรือลดภาระ
ของผูสอนที่มีหนาที่กรอกขอมูล หรือใชระบบสารสนเทศหลายระบบงานในแต
ละชวงเวลา 

2.3 บูรณาการระบบสารสนเทศเพ่ือใหสามารถนําขอมูลหรือสารสนเทศ จาก
ระบบงานหนึ่งไปเปนขอมูลพ้ืนฐานของระบบอ่ืนตามความเหมาะสม เพ่ือลด
ปริมาณการกรอกขอมูลที่อาจซ้ําซอนกันในแตละระบบ และจะชวยใหการ
ตรวจทานขอมูลทําไดอยางสะดวกรวดเร็วดวย 

2.4 สงเสริมสนับสนุนใหเจาของขอมูลดานการศึกษาทําหนาที่เปนผูกรอกขอมูล 
และรับผิดชอบความถูกตองขอมูลของตนเอง เชน ใหผูปกครองหรือนักเรียน
กรอกขอมูลทะเบียนของตนเอง เปนตน โดยเปดโอกาสใหมีการตรวจทานและ
ขอปรับปรุงแกไขขอมูลในระบบ ICT ไดอยางนอยตามชวงเวลาที่เหมาะสม 
อาท ิปการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนตน 

 

3. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา ICT โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความรูความสามารถดานการพัฒนา ICT เพ่ือการเรียนการสอน 



 4-11 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

3.1 *สงเสริมสนับสนุนการอบรมพัฒนาองคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ ใน
ลักษณะการอบรมแกนนําขยายผล (Train the Trainer) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผูสอนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ ICT 

3.2 *สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนทําการวิจัยและพัฒนาในสาขา ICT ข้ันสูง หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือสรางองคความรูในประเทศใหมากข้ึน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

3.3 *สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนใสใจความตองการของภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
เชน การดูงาน การทําโครงการวิจัยรวม และการสงผูเรียนเขาฝกงานในสถาน
ประกอบการ เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม เปนตน 

 
4. *เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูและทักษะที่สูงข้ึน 

(High Skill) รวมทั้งในสวนที่เก่ียวกับซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open Source) 
เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดานบริหารจัดการดานการศึกษา 
4.1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหมีความรูความเขาใจและทักษะดาน 

ICT เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และสรางความเชื่อมั่นในการใชขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา 

4.2 *สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถดาน ICT โดยใชกลไกความ
รวมมือกับภาคเอกชนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ใหเนนการพัฒนาในดาน
เทคนิคที่ขาดแคลนหรือมีความตองการสูง อาทิ การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศ (Information Security) วิศวกรรมระบบ
ซอฟตแวร (Software Engineer) วิศวกรรมเครือขาย (Network Engineer) 
เปนตน 

4.3 สรางแรงจูงใจและโอกาสความกาวหนาในสายการทํางาน (Career path) ที่
เหมาะสมใหแกบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติหนาที่ดานการพัฒนา ICT อาทิ 
การนําผลการทํางานดาน ICT ไปประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดการทํางาน 
การเพ่ิมคาตอบแทน การใหทุนสนับสนุนเพ่ือเขารับการอบรมหรือศึกษาตอใน
สาขาที่เหมาะสม เปนตน 

4.4 จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติหนาที่ดาน ICT รวมทั้ง
กําหนดสิทธิประโยชนตางๆที่สมควรไดรับใหเหมาะสม เพ่ือความสมดุลกับ
ภาระความรับผิดชอบและปริมาณงานดาน ICT ซึ่งจะชวยบรรเทาภาวะความ
ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการดาน ICT ไดเปนอยางมาก 
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ยุทธศาสตรที่ 2. สนับสนุนการเรียนการสอน ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางกําลังคนของประเทศ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนดวยการใช ICT เปนเครื่องมือ
หรือเปนสวนประกอบสําคัญของการเรียนการสอน รวมทั้งการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
แหงชาติ (National Learning Center : NLC) เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนในภาพรวม ใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความสามารถดานการพัฒนาและการ
ประยุกตใช ICT อยางสรางสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และ
รูเทาทัน อาทิ ผูเรียนควรมีความสะดวกในการทบทวนบทเรียน สืบคนขอมูล ตลอด
จนถึงการเรียนรูดวยตนเองจากระบบ ICT เปนการชวยใหผูสอนไดมีเวลาดูแลใสใจ
ผูเรียนในดานพฤติกรรมการเรียนรูและสังคมมากข้ึน ซึ่งจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศไทยตอไป ตามกรอบแนวคิดดานมาตรการตางๆดังรูปที่ 4.5 

 

5. สนับสนุนการเรียนรู
ICT ใหแกผูพิการ

1. ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีสอน
ทุกระดับใหมี ICT 

2. เพ่ิมปริมาณ/คุณภาพ
ผูเรียนใหมีทักษะสูงข้ึน

3. สงเสริมการศึกษาทุกระดับ
ใหใช ICT เปนเครื่องมือ

4. ยกระดับการพัฒนา
สื่อและ Content

ยุทธศาสตรท่ี 
2

6. สนับสนุนการศึกษา
ดานศาสนา

สอนวิธีเรียนรูจากระบบอินเทอรเน็ตอยางรูเทาทัน 
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีการคิดวิเคราะหโดยใชICT 

สอนความรูพื้นฐานและจริยธรรมในการใช ICT

พัฒนาหลักสูตร/วิธีเรียนในระบบ Online

สงเสริมการเรียน ป.ตรี/โท ที่เนนปฏิบัติกับภาคอุตสาหกรรม
สนับสนุนการศึกษาตอยอดเพื่อเปลี่ยนสายงานเปนดาน ICT 

สงเสริมการเรียน/การวิจัย/การพัฒนาOpen source

แปลงส่ือการเรียน/คําสอนทางศาสนาใหเปน E-Book 
ใหผูสอนเปนผูรวมพัฒนาส่ือหรือ Content
ปรับปรุงสื่อที่มีอยูและจัดจางพัฒนาเฉพาะที่ขาดแคลน 
พัฒนา Content ที่เปนประโยชนตออาชีพ/ชีวิตประจําวัน 

พัฒนา Content ในลักษณะ LMS-Based
จัดทําสื่อสาระความรูแบบ Universal Design
ใหม/ีใชมาตรฐานที่จําเปนตอการพัฒนาContent
ออกใบรับรองมาตรฐานส่ือและ Content
สรางแรงจูงใจในการพัฒนาส่ือและ Content สนับสนุนการจัดทําสื่อที่เหมาะสม เชน DAISY

รวมมือกับองคกรดูแลผูพิการเพื่อจัดทําหลักสูตรICT
สนับสนุนระบบการเรียนทางไกลผานเครือขาย 

สนับสนุนการจัดทําและเผยแพร Content ศาสนา 
รวมมือองคกรทางศาสนาเพื่อพิจารณาสื่อ/Content

 
รูปที่ 4.5 กรอบแนวคิดดานมาตรการในยุทธศาสตรที่ 2. 

เปาหมาย 
1. *มีสัดสวนของผูเรียนดาน ICT ที่จบการศึกษาในแตละป ในระดับที่สูงกวาปริญญา

ตรี (ปริญญาโท หรือหลักสูตรการศึกษา/อบรมเฉพาะดาน ICT ในระดับสูงกวา
ปริญญาตรี) ไมนอยกวารอยละ 15 ของผูจบการศึกษาดาน ICT ในปนั้น 



 4-13 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

2. *ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 สามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก ICT ในการ
เรียนรูประจําวัน 

3. *กลุมผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการเรียนรู และ
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 

4. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิคส 
ตัวชี้วดั 

1. *สัดสวนของผูเรียนดาน ICT ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีในแตละป 
2. *อัตราการเขาถึงและใชประโยชนจาก ICT ในการเรียนรูประจําวันของผูเรียน 
3. *อัตราการเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการเรียนรูและประยุกตใชกับ

ชีวิตประจําวันของกลุมผูดอยโอกาส 
4. มีสื่อการเรียนรูและสาระความรู (Content) ที่ครอบคลุมสาระวิชาหลักทุกระดับ

การศึกษา เปนประโยชนตอการเรียนรูทางวิชาการ การงานอาชีพ และการดูแล
รักษาสุขภาพ รวมทั้งดานการศาสนา 

5. มีกระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตสื่อการเรียนรูและสาระความรู (Content) ซึ่ง
เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 

มาตรการ 
1. *ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ 

ทุกประเภท เพ่ือนํา ICT มาประยุกตเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนการสอน 
1.1 *จัดใหมีการเรียนการสอนความรูพ้ืนฐานดาน ICT รวมถึงจริยธรรมในการ

ประยุกตใชงาน โดยอาจบรรจุไวในหลักสูตรภาคบังคับ ตั้งแตปแรกที่เด็กเริ่ม
เรียน และตลอดไปจนครบทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา 

1.2 จัดใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับวิธีการเรียนรู หรือวิธีการแสวงหาความรูจาก
ระบบอินเทอรเน็ตอยางรูเทาทัน เพ่ือเปนเกราะปองกันการกระทําผิดหรือ
ความไมเหมาะสมตางๆที่เปนผลกระทบมาจากขอมูลความรูเหลานั้น 

1.3 *ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุกสาระวิชา ทุกกลุม ทุกสาขา โดยให
ความสําคัญกับการเรียนการสอนที่เนนการพัฒนาความสามารถในการคิด 
วิเคราะห หรือการแกปญหาดวยการใช ICT เปนเครื่องมือ 

1.4 พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนในระบบเครือขาย (Online) สําหรับ
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา เพ่ือความสามารถในการเขาถึง
และเรียนรูไดอยางเทาเทียมทั่วถึงกัน 

2. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะดาน ICT ที่สูงข้ึน 
2.1 *สงเสริมใหมีการเรียนการสอนดาน ICT ระดับปริญญาตรีและโท ที่เนนการ

ปฏิบัติงานจริงกับภาคอุตสาหกรรมประเภทตางๆ เพ่ือใหผูจบการศึกษามี
คุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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2.2 *สงเสริมสนับสนุนใหผูจบการศึกษาในสาขาอ่ืนแตมีความสนใจดาน ICT ได
เขาศึกษาตอยอดเฉพาะดาน ICT ในระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
ระดับสูง เพ่ือปรับเปลี่ยนสายวิชาชีพไปเปนบุคลากรดาน ICT โดยอาจใชกลไก
การสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนหรือผูประกอบการตามความเหมาะสม 

2.3 *สงเสริมการเรียนการสอนดานการพัฒนาซอฟตแวรชนิดเปดเผยรหัส (Open 
source) ใหเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งสงเสริมการนํา
ซอฟตแวรชนิดเปดเผยรหัส มาใชเปนเครื่องมือในการเรียน การสอน และการ
วิจัยตอยอดในสถาบันการศึกษา อันจะกอใหเกิดนักพัฒนารุนใหมที่สามารถ
พัฒนาตอยอดรวมกับนักพัฒนาจากทั่วโลกได 

 

3. สงเสริมการศึกษาทุกระดับทุกประเภทใหนํา ICT มาใชเปนเครื่องมือในการเรียน
การสอนเพ่ิมมากข้ึน 
3.1 ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนหลักซึ่งมักอยูในรูปแบบของหนังสือ รวมทั้ง

หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยการแปลงใหเปน
สื่อการเรียนการสอนหรือสาระความรู (Content) แบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
จัดทําเปน E-Book ซึ่งสามารถประยุกตใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับ
ความนิยมทั่วไป เชน เครื่องเลน MP3 เครื่อง PDA Phone เปนตน 

3.2 สงเสริมใหผูสอนเปนผูรวมพัฒนาสื่อหรือสาระความรู  (Content) แบบ
อิเล็กทรอนิกส โดยจัดตั้ง/กําหนดใหหนวยงานหรือจัดจางผูประกอบการ
ภายนอก (Outsource) มาทําหนาที่ผลิตสื่อหรือสาระความรู เพ่ือลดภาระการ
เรียนรูวิธีใชเครื่องมือ และใหเกิดความเหมาะสมในรูปลักษณการใชงานที่
สามารถดึงดูดความสนใจจากผูเรียนไดเปนอยางดี 

3.3 *สงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรูในสาระวิชาและสาขาวิชาตางๆ โดยการปรับปรุงสื่อที่มีอยูแลว 
รวมทั้งการจัดจางพัฒนา (เฉพาะสวนที่ยังขาดแคลน) ใหมีคุณภาพได
มาตรฐาน เพ่ือเผยแพรใหสถานศึกษาไดใชงานในรูปแบบที่เหมาะสม อาทิ 
การเผยแพรในระบบเครือขายสําหรับสถานศึกษาในเขตเมืองที่มีระบบ
อินเทอรเน็ต เปนตน 

3.4 *สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระความรู (Content) ที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน เชน ดานการเกษตร ดานสุขภาพ 
และการรักษาพยาบาล เปนตน และสามารถใชงานไดอยางสะดวกงายดาย 

 
4. ยกระดับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสาระความรู (Content) ในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 
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4.1 พัฒนาสาระความรู (Content) รวมถึงวิธีการเรียนการสอนทุกประเภทและทุก
ระดับการศึกษา ใหอยูในลักษณะที่สามารถประยุกตใชในระบบการจัดการการ
เรียนรูได (Learning Management System : LMS-Based) โดยใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานตางๆที่จําเปน 

4.2 จัดทําสื่อการเรียนการสอนและสาระความรูสําหรับบุคคลปกติ โดยพิจารณา
ควบคูกับความเหมาะสมที่มีตอผูพิการ หรือที่เรียกวา “Universal Design” 
เพ่ือเปนแตมตอใหผูพิการนําความรูมาประยุกตใชไดอยางเทาเทียมบุคคลปกติ 

4.3 กําหนดใหมีหรือใชมาตรฐานที่จําเปนตอการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ
สาระความรู (Content) เชน SCORM เปนตน เพ่ือใหการพัฒนาของแตละฝาย
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถบูรณาการกันไดอยางสะดวก 

4.4 จัดใหมีกระบวนการออกใบรับรองมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนและสาระ
ความรู เพ่ือใหสถานศึกษาและผูเรียนเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสื่อและ
สาระความรูตางๆ โดยจะตองมีกระบวนการทบทวนและเผยแพร ใหเหมาะสม
ทันตอความกาวหนาหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทางวิชาการอยาง
สม่ําเสมอ 

4.5 สรางแรงจูงใจในการพัฒนาสื่อการเรียนสอน และสาระความรู (Content) ที่เปน
แบบอิเล็กทรอนิกส อาทิ การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ การใหผลตอบแทน
ในรูปแบบคาลิขสิทธิ์ตามความเหมาะสม ใหแกผูมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

 
5. *สงเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  ICT ใหแกผูเรียนซึ่งเปนผูพิการ 

ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 
5.1 *สงเสริมสนับสนุนการจัดทําและเผยแพรสื่อการเรียนรู รวมทั้งสาระความรู

ตางๆที่เปนประโยชนสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เชน หนังสือ
เสียงระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) หรือสื่อการ
เรียนรูสําหรับผูพิการทางการไดยิน เปนตน 

5.2 *สงเสริมการสนับสนุนการสรางความรวมมือกับองคกรที่ ดูแลผู พิการ 
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ในการจัดทําหลักสูตรและจัดอบรมความรูดาน ICT 

5.3 สงเสริมสนับสนุนการประยุกตใชระบบการเรียนทางไกลผานระบบเครือขาย 
เพ่ือเปดโอกาสหรือเปนทางเลือกใหผูพิการ สามารถเรียนรวมกับบุคคลปกติได
จากสถานศึกษาหรือหนวยงานที่ดูแลผูพิการ โดยไมจําเปนตองเดินทางไป
เรียนในสถานศึกษาของบุคคลปกติ ทั้งนี้ใหข้ึนอยูกับความพรอมและความ
สมัครใจดานกระบวนการเรียนรวมของแตละฝายดวย 
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6. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางดานศาสนา ดวยการใช ICT เปนเครื่องมือในการ
เรียนการสอน รวมทั้งเผยแพรสาระความรูตางๆตามหลักธรรมคําสอนของแตละ
ศาสนาที่มีการจัดการเรียนการสอน 
6.1 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําและเผยแพรสื่อการเรียนรู รวมทั้งสาระความรู

ตางๆดานศาสนา โดยอาจมีเนื้อหาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทาง
ศาสนา หรือตามคัมภีรสําคัญของแตละศาสนาที่มีผูนิยมนับถือในประเทศไทย 

6.2 สรางความรวมมือกับองคกรทางศาสนา เพ่ือพิจารณาความถูกตองเหมาะสม
ในการนําเสนอสื่อการเรียนรู ตั้งแตเนื้อหารายละเอียด สาระความรู ตลอด
จนถึงวิธีการนําเสนอ เพ่ือไมใหขัดกับหลักการหรือศีลธรรมอันดีทางศาสนา 

 
ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาของประเทศไทย 
วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาเครือขายและโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ ICT ใหเปนเอกภาพ มีการบูรณา
การ และมีความพรอมที่จะสามารถรองรับการดําเนินมาตรการในยุทธศาสตรตางๆ ที่
เก่ียวของกับการประยุกตใชระบบ ICT เพ่ือการศึกษา ไดอยางสะดวกรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ ดวยความมั่นคงปลอดภัยมีมาตรฐานที่เชื่อถือได รองรับการใชเทคโนโลยี
สีเขียว (Green IT) การทํางานของระบบเสมือนจริง (Virtualization) และการประมวลผล
แบบ Cloud Computing รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือขายเพ่ือการศึกษาแหงชาติ 
(National Education Network : NEdNet) เพ่ือใหทุกฝายที่เก่ียวของกับการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน สามารถเขาถึงเครือขายเฉพาะการศึกษาที่ปลอดจากสิ่งไมพึง
ประสงค (Clean Network) อาทิ รองรับกระบวนการเรียนการสอนทางไกล ที่สงผลให
ผูเรียนจากสถานศึกษาที่อยูตางกัน เสมือนกําลังเรียนอยูในสถานศึกษาเดียวกัน หรือมี
ความพรอมรองรับการตอเชื่อมกับศูนยสงเสริมการศึกษาประจําตําบลของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน ตามกรอบแนวคิดดานมาตรการตางๆดังรูป
ที่ 4.6 
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รูปที่ 4.6 กรอบแนวคิดดานมาตรการในยุทธศาสตรที่ 3. 

เปาหมาย 
1. *พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ซึ่งในที่นี้ประกอบดวย เครื่องมือทางคอมพิวเตอร

และเครือขาย (Hardware & Network) ระบบสารสนเทศ (Software) และระบบ
ฐานขอมูล (Database) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียน 
1.1 *สถาบันการศึกษาระดับมัธยมข้ึนไปทุกแหง มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 10 Mbps และมีอัตราสวนคอมพิวเตอรตอ
นักเรียนอยางนอย 1:30 ในป 2554 และ 1:20 ในป 2556 

1.2 *หองสมุดประชาชน และศูนยการเรียนรู/ศูนยการบริการสารสนเทศชุมชนใน
ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่
ความเร็วอยางนอย 4 Mbps 

2. เพ่ิมชองทางที่หลากหลาย เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได  
ทุกที่ ทุกเวลา ราคาประหยัด ดวยความมั่นคงปลอดภัย และมีมาตรฐานที่เชื่อถือได 

3. สงเสริม/พัฒนาการใชเทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) 
ตัวชี้วัด 

1. มีโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ ICT ที่จําเปนตอการประยุกตใชงานตามบริบทของ
องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2. *จํานวนสถานศึกษาระดับมัธยมทั่วประเทศที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
3. *สัดสวนจํานวนคอมพิวเตอรตอนักเรียนในสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ 
4. *จํานวนหองสมุดประชาชน และศูนยการเรียนรู/ศูนยการบริการสารสนเทศชุมชนใน

ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ทั่วประเทศที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
5. *จํานวนหองสมุดประชาชน และศูนยการเรียนรู/ศูนยการบริการสารสนเทศชุมชนใน

ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ทั่วประเทศที่มีการใหบริการพิเศษแก ผูดอยโอกาส 
ผูพิการ และผูสูงอายุ 

6. รอยละของจํานวนผูใช ที่มีตอความพึงพอใจในการใชโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 
ICT เพ่ือการศึกษา 

7. รอยละของจํานวนผูใช ที่มีตอความพึงพอใจในการเลือกใชชองทางที่สามารถเขาถึง
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาได 

8. *มีการจัดทําแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

9. มีมาตรการรองรับการใช Green IT 
มาตรการ 

1. พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของ
ประเทศ ใหเปนเอกภาพ มีการบูรณาการ และมีความพรอมที่จะรองรับการ
ประยุกตใช ICT เพ่ือการศึกษา ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
1.1 กําหนดนโยบายเพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาและบูรณาการระบบเครือขายปจจุบัน 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนเอกภาพและสามารถบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2 วิเคราะหออกแบบและพัฒนาสถาปตยกรรมโครงสรางของระบบเครือขายที่
เหมาะสมตามหลักวิชาการและสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม  

1.3 สรางกลไกที่เอ้ือใหผูเรียนและผูสอน สามารถเขาถึงสื่อการเรียนการสอน และ
สาระความรูในระบบเครือขาย (Online) ไดอยางเทาเทียมทั่วถึงกัน 

2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความพรอม 
เพ่ือรองรับโอกาสและสถานะของการขยายตัวทางการศึกษา ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตอันใกล 
2.1 จัดสรร/เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือทางคอมพิวเตอรและเครือขาย ตามความ

เหมาะสมในบริบทของการประยุกตใชเพ่ือการบริหารจัดการ และการเรียนการ
สอนของแตละฝายอาท ิการจัดซื้อคอมพิวเตอรประมวลผลความเร็วสูงที่แสดง
ภาพกราฟกไดอยางละเอียดสวยงาม ใหแกสถานศึกษาที่สอนดานการออกแบบ 
หรือสถานศึกษาของผูพิการทางการไดยิน เพราะการสื่อสารดวยภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหวจะสําคัญกวาการใชคําบรรยายเปนตัวอักษรเปนตน 
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2.2 จัดสรร/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ (Software) ที่เปนประโยชนตอ
การศึกษา ทั้งในดานการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความ
จําเปนในการใชงานหรือมีศักยภาพที่จะบูรณาการขอมูลสารสนเทศรวมกัน
ระหวางหนวยงานได ถึงแมวาในทางปฏิบัติแตละหนวยงาน อาจมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศแยกตางหากจากกันก็ตาม 

2.3 จัดสรร/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล (Database) รวมทั้งการกําหนดและ
ใชมาตรฐานที่จําเปน เพ่ือการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา อาทิ การ
กําหนดรายการมาตรฐานขอมูลตามแนวทาง TH e-GIF เปนตน โดยคํานึงถึง
บริบทในการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการ
และเพ่ือการเรียนการสอน ซึ่งจะเอ้ือใหทุกฝายเห็นความสําคัญและสามารถใช
ขอมูลสารสนเทศ เ พ่ือปฏิบัติหนาที่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 จัดใหมีกระบวนการการมีสวนรวม ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือความเหมาะสมตามสถานภาพความ
ตองการของผูใช อยางแทจริง อาทิ การสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
กอนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหแกสถานศึกษาบางแหง เปนตน 

3. *สงเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือผูพิการและผูสูงอายุ ซึ่งจะชวย
อํานวยความสะดวกในการใช ICT เพ่ือการเรียนรูไดอยางสะดวกเหมาะสมและมี
ราคาถูก 
3.1 กําหนดใหการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฯ เปนปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธในระดับ

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่สถาบันการศึกษาแตละแหงควรดําเนินอยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษา 

3.2 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรที่ดูแลผูพิการและผูสูงอายุ ในการกําหนด
หรือคัดเลือกหัวขอทําวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฯ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการ
ใชงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

3.3 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรนักวิจัยนานาชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฯใหเหมาะสมทันสมัย 

3.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดนิทรรศการและประกวดผลงานวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีฯ เพ่ือกระตุนใหเกิดความสรางสรรคสําหรับนักวิจัย ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีอยางกวางขวาง 

3.5 สรางแรงจูงใจใหแกนักวิจัยในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี โดยอาจมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ และนําชื่อของนักวิจัยมาตั้งเปนชื่อของผลงานสิ่งประดิษฐ
ตางๆ รวมทั้งการจดสิทธิบัตรเพ่ือใหเปนลิขสิทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับนักวิจัยตอไป 
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4. จัดใหมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT อยางเครงครัดของ
องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และหนวยงานในกํากับขอกระทรวงศึกษาธิการ  
4.1 กําหนดใหมีการจัดทํานโยบาย และแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ 

ICT 
4.2 กําหนดใหมีการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพ่ือเตรียมรับมือ

สถานการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 
4.3 กําหนดใหมีการทบทวน ปรับปรุง รวมถึงซักซอมการปฏิบัติตามแผนรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยและแผนฉุกเฉินอยางสม่ําเสมอ เพ่ือเปนการกระตุน
จิตสํานึกของทุกฝายใหเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนของการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT 

5. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอตอการพัฒนาระบบเครือขาย และโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบ ICT 
5.1 จัดทําแผนการติดตั้ง ปรับปรุง และการบํารุงรักษาระบบเครือขาย รวมทั้ง

โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ ICT ในแตละปงบประมาณ ใหมีความเหมาะสมและ
เปนไปไดในทางปฏิบัติ เพ่ือใหการจัดสรรงบประมาณเปนไปอยางประหยัด 
ครอบคลุมคาใชจายที่จะเกิดข้ึนจริง 

5.2 สงเสริมสนับสนุนใหแตละหนวยงานหรือสถานศึกษา แจงความจํานงหรือ
นําเสนอเปนโครงการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนดานเครือขายและดานตางๆใน
โครงสรางพ้ืนฐาน ICT จากสวนกลาง เพ่ือเอ้ือตอการจัดสรรงบประมาณได
อยางถูกตองเหมาะสมกับความตองการของผูใชอยางแทจริง 

 
ยุทธศาสตรที่ 4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการ

ดานการศึกษา ซึ่งจะเอ้ือตอการสรางธรรมาภิบาลของสังคม 
 
วัตถุประสงค 

ประยุกตใชระบบ ICT รวมกับฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในบริบทที่เปน
ประโยชนหรือสนับสนุนการบริหารจัดการ ของผูบริหาร รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาแหงชาติ (National Education Information System : NEIS) 
เพ่ือใหบริการดานการศึกษาแกทุกฝายที่เก่ียวของ ตั้งแตบุคลากรทางการศึกษา ผูสอน 
ผูเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลปกติ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ที่มีความ
สนใจใฝเรียนรูตามอัธยาศัย ตามกรอบแนวคิดดานมาตรการตางๆดังรูปที่ 4.7 
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รูปที่ 4.7 กรอบแนวคิดดานมาตรการในยุทธศาสตรที่ 4. 

เปาหมาย 
1. บริหารจัดการดานการศึกษา ดวยการประยุกตใชระบบ ICT รวมกับฐานขอมูล

สารสนเทศดานการศึกษา เพ่ือประกอบการพิจารณาวางแผนตัดสินใจดําเนิน
นโยบาย และแผนงาน/โครงการตางๆดานการศึกษา 

2. *มีแหลงขอมูล (เว็บไซต) บนอินเทอรเน็ตสําหรับกลุมเปาหมายที่หลากหลายทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา ที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการเรียนรูการงานอาชีพการ
ดูแลสุขภาพ เปนตน อยางนอย 1,000 เว็บไซต ที่มีการเย่ียมชมอยางสม่ําเสมอโดย
เฉลี่ยไมต่ํากวา 1,000 Unique IP ตอวัน 

3. สรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงสรางสรรค เพ่ือใหเกิดการขยายฐานความรู
อยางบูรณาการและมีธรรมาภิบาล 

4. *สัดสวนการเขาใชเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู หรือเปนประโยชนในเชิงสรางสรรคเกิน
กวารอยละ 70 ของการใชเว็บไซตในภาพรวม 

ตัวชี้วัด 
1. มีแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาอยางบูรณาการ 

เพ่ือเอ้ือตอการบริหารจัดการดานการศึกษาและการเรียนรูของประเทศไทย 
2. *อัตราการเขาเย่ียมชมเว็บไซตที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชน เชน เว็บไซตในหมวด

การศึกษา สุขภาพ เปนตน (โดยใชสถิติจากเว็บไซตจัดอันดับ Truehits) 
3. *สัดสวนการเขาใชเว็บไซตเพ่ือการเรียนรู หรือเปนประโยชนในเชิงสรางสรรค 
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มาตรการ 
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรูดาน ICT และดานอ่ืนๆ ที่มีการประยุกตใช

ระบบ ICT เปนเครื่องมือสําคัญ 
1.1 *จัดตั้งมหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือคณะวิชาเฉพาะดาน ICT เพ่ือเปนแหลง

พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะในสาขา ICT ที่มีความสําคัญสูงและ/หรือมีแนวโนม
ความตองการในอนาคตสูง เชน บุคลากรดานวิศวกรรมซอฟตแวร (Software 
Engineer) บุคลากรดานความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือขาย
สารสนเทศ (Information/Network Security) บุคลากรดานวิศวกร
โทรคมนาคมและเครือขาย บุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องมือหรือ
อุปกรณ ICT ในระดับตนน้ํา โดยอาจพัฒนายกระดับสถาบันหรือหนวยงานที่มี
อยู ใหมีศักยภาพเฉพาะดานการเรียนการสอน ICT และมีความเขมแข็งมาก
ย่ิงข้ึน 

1.2 *จัดใหมีแหลงเรียนรู ICT ในชุมชน/ทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยสื่อการเรียนการ
สอนทางอิเล็กทรอนิกสและสาระความรู (Content) ที่เปนประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ โดยเตรียมความพรอมที่จะ
เชื่อมโยงเขากับศูนยการเรียนรูแหงชาติได (NLC) พรอมทั้งมีการฝกอบรม
ใหแกผูเรียนตามความเหมาะสมดวย 

1.3 *สนับสนุนใหเกิดศูนยซอม-สรางดาน ICT ในชุมชน/ทองถิ่น เพ่ือใหสามารถนํา
อุปกรณ ICT ที่มีอยู มาใชประโยชนไดสูงสุดและอยางคุมคา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเปนการพัฒนาการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับ
อุปกรณ ICT ใหกับชุมชน/ทองถิ่น โดยใชเครือขายความรวมมือและการ
สนับสนุนความรูเรื่องซอม-สรางอุปกรณ ICT จากสถาบันการศึกษาและ
ผูประกอบการ 

 
2. สง เสริมสนับสนุนการสรางสั งคมเ พ่ือการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู  (Education 

Community) เชิงสรางสรรค 
2.1 *สนับสนุนใหเกิดชุมชุนผูพัฒนาซอฟตแวรในสาขาตางๆ อาทิ ซอฟตแวรชนิด

เปดเผยรหัส (Open Source) ซอฟตแวรควบคุมจักรกล (Robotics) เปนตน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในหมูเยาวชน เพ่ือการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ
สามารถพัฒนาตอยอดในการประกอบอาชีพได 

2.2 *สนับสนุนใหผูเรียน ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเขารวมการ
แขงขันหรือเขารวมโครงการระดับโลก (International Forum) เพ่ือเปนการ
สรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติ และสรางเครือขายนักเทคนิคดาน ICT ระดับ
นานาชาติอีกดวย 
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2.3 *กําหนดกลไกเพ่ือใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรู  จาก
ผูประกอบการที่ดําเนินโครงการ ICT รวมกับผูเรียน ผูสอน หรือบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2.4 *สงเสริมสนับสนุนใหเกิดชุมชนออนไลน (On-line Community) สรางสังคม
แหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการศึกษาของผูสอนและผูเรียน สําหรับเปนเวที
ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเนื้อหาที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
องคความรู โดยสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม เชน การยกยอง/ใหรางวัลชุมชน
ออนไลนที่มีการแลกเปลี่ยนเชิงสรางสรรค ใหรางวัลแกครู/ผูใหคําปรึกษาใน
ชุมชนออนไลนดังกลาว เปนตน 

 

3. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์สําหรับการประยุกตใชงาน และการ
พัฒนาระบบ ICT เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึงสื่อการเรียนรูและสาระความรู 
(Content) เอ้ือตอการศึกษาทุกระดับทุกประเภทใหใช ICT เปนเครื่องมือในการ
เรียนการสอนไดอยางสะดวก 
3.1 สงเสริมสนับสนุนแนวทางการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนถึงการจัดจาง

พัฒนาระบบ ICT รวมกันหลายหนวยงาน หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
อาท ิการทําความตกลงรวมกับผูพัฒนาหรือผูประกอบการ เพ่ือใหผลงานที่เกิด
จ า กก า รจั ด ซื้ อ /จั ด จ า ง ดั ง ก ล า ว  เป น ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ด ย ชอ บ ธร ร มข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหนวยงานตางๆสามารถนําไปใชงานไดทันที ไมตอง
กังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์อีกตอไป 

3.2 สงเสริมการใหความรูและคานิยมที่ดีในการใชโปรแกรมประเภทเปดเผยรหัส 
(Open Source) เพ่ือชวยลดคาใชจายในการจัดซื้อซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ และ
สงผลใหสามารถนําคาใชจายสวนนั้นมาพัฒนาเก่ียวกับ ICT ในสวนที่ขาด
แคลนไดอยางกวางขวาง 

3.3 สรางเครือขายความรวมมอืกับองคกรหรือหนวยงานที่ไมแสวงผลกําไร และมี
ศักยภาพในการสนับสนุนหรือพัฒนาดาน ICT อาทิ NECTEC ZIPA เปนตน 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนในทางที่เปนประโยชนโดยตรงตอผูเก่ียวของ อาทิ การ
ขอใชโปรแกรมประเภทเปดเผยรหัส (Open Source) และการจัดฝกอบรม
วิธีใชในสถานศึกษาตางๆ เปนตน 

 

4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงระดับผูบริหารใหมี
การประยุกตใชระบบ ICT เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของแตละ
ฝาย 
4.1 จัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความเขาใจเก่ียวกับประโยชน 

และทักษะวิธีการประยุกตใช ICT เพ่ือการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.2 จัดใหมีการประยุกตใชระบบ ICT เปนสวนสําคัญของการประชุมและนําเสนอ
ผลงาน แทนการใชเอกสารกระดาษ ซึ่งเอ้ือใหสามารถนําผลงานหรือรายงาน
เหลานั้น ไปใชเปนขอมูลดําเนินการตอยอดตางๆไดอยางกวางขวาง และชวย
ลดสภาวะโลกรอนจากการประหยัดกระดาษไดอีกทางหนึ่งดวย 

4.3 จัดใหมีกระบวนการประเมินผลบุคลากรทางการศึกษา ดวยการใชขอมูลที่
จัดเก็บดวยระบบ ICT มาเปนสวนประกอบสําคัญ เพ่ือสรางธรรมาภิบาลในการ
พิจารณาตัดสินใจของผูบังคับบัญชา 

4.4 กําหนดใหสมรรถนะการประยุกตใช ICT ของบุคลากรทางการศึกษา เปนสวน
หนึ่งของการประเมินผลงาน เพ่ือปรับข้ันเงินเดือนหรือการไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ  เพ่ือสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับ ICT อีกทั้งเปน
การกระตุนใหทุกฝายพัฒนาสมรรถนะการประยุกตใช ICT ใหดีย่ิงข้ึนไปอีก 

5. พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาอยางบูรณาการ เพ่ือใหมีความถูกตอง
ทันสมัย และมีความนาเชื่อถือในการประยุกตใชงานของทุกฝาย 
5.1 จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของ

ประเทศ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา 
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งฐานขอมูลที่เกิดข้ึนจะเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการดานการศึกษา การเรียนการสอน ตลอดจนถึง
การประยุกตใชเพ่ือการบริหารราชการแผนดิน 

5.2 จัดใหมีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ใหครอบคลุมทั้งดาน
การบริหารจัดการและการเรียนการสอน อาทิ ฐานขอมูลทะเบียนบุคลากร 
ฐานขอมูลสื่อการเรียนการสอนและสาระความรู (Content) เปนตน เพ่ือ
ประโยชนในการประยุกตใชงานสําหรับทุกฝายที่เก่ียวของ 

5.3 จัดใหมีการกระบวนการจัดสงขอมูลจากแหลงกําเนิดขอมูล ดวยวิธีการและ
แนวทางที่เหมาะสมของแตละฝาย โดยอาจจัดสงขอมูลแบบออนไลนหรือ
ออฟไลนตามคาบเวลาที่เหมาะสม เขาสูสวนกลางอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ อาทิ 
กําหนดเวลาการจัดสงขอมูลจากสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา เปนตน 
โดยมีการตรวจทาน (Verify) และปรับปรุงขอมูล (Update) ใหมีความถูกตอง
ทันสมัย 

5.4 กําหนดชองทางหรือกลไกความรวมมือกับเจาของขอมูล เพ่ือรวมบันทึกและ
ตรวจสอบขอมูลเบ้ืองตนทางดานการศึกษาเฉพาะในสวนของตนเอง เชนให
ผูปกครองนักเรียนที่มีความรูดาน ICT เปนผูบันทึกขอมูลนักเรียนในความ
ปกครองของตนเอง เปนตน ซึ่งจะชวยลดภาระของสถานศึกษาในการบันทึก
ขอมูลนักเรียนได และยังมีผลใหกระทรวงศึกษาธิการไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวนจากเจาของขอมูลอีกดวย 
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มิติความตองการเพื่อการศึกษา 
 
แผนแมบทแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2554 – 2556 ไดกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการตางๆ เพ่ือเปนกรอบแนวทางการพัฒนาและ
ประยุกตใชระบบ ICT ขององคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น
จึงไดพิจารณาใหมีความครอบคลุม หรือตอบสนองความตองการเพ่ือการศึกษาในมิติตางๆได ดังนี้คือ 

 
1. มิติความตองการดานนโยบาย (Policy) 

หมายถึง การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนมีความมั่นคง โดยเฉพาะสวนที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาระบบ ICT ใหสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ซึ่งปกติจะใชเวลาคอนขางมากใน
กระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา จัดเก็บขอมูล ตลอดจนถึงบํารุงรักษา 
เพ่ือความเชื่อมั่นในการประยุกตใชตามบริบทของแตละฝาย 
 

2. มิติความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) 
หมายถึง การพัฒนาดานอุปกรณเครื่องมือ ระบบเครือขาย ระบบการสื่อสาร และระบบ
สารสนเทศ ซึ่งเปนพ้ืนฐานสําคัญของการประยุกตใช ICT ใหมีความพรอมที่จะรองรับความ
ตองการ อยางพอเพียงเหมาะสมตอการดําเนินพันธกิจตามบริบทของแตละฝาย 
 

3. มิติความตองการดานการจัดการมาตรฐาน (Standardization) 
หมายถึง การกําหนดใหมีหรือการใชมาตรฐานที่เหมาะสมตอการพัฒนาและการประยุกตใช 
ICT เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ สามารถบูรณาการรวมกันระหวางองคกรหลัก หนวยงาน
ในสังกัด และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

4. มิติความตองการดานสาระความรู (Educational Content) 
หมายถึง การจัดทําสาระความรูที่เหมาะสม จําเปนตอการเรียนการสอนทุกระดับทุกประเภท
การศึกษา ทั้งในสวนที่เปนประโยชนตอผูเรียน ผูสอน ใหมีความรูความสามารถตาม
หลักสูตร ตามความเหมาะสมที่มีตอการใช ICT เพ่ือการเรียนรู การคนควาวิจัยตางๆ 
รวมทั้งสาระความรูที่ใชในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพการทํางานดวย 
ICT อยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. มิติความตองการดานหลักสูตรและวิธีการ (Curriculum and Method) 
หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับทุกประเภท ดวยการใช ICT เปน
เครื่องมือสําคัญ ตลอดจนถึงวิธีการเรียนรูดวย ICT เพ่ือการทบทวน คนควาหาความรูดวย
ตนเอง อยางรูเทาทัน มีจริยธรรม และมีการใชงานอยางสรางสรรค 
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6. มิติความตองการดานการพัฒนาบุคคล (Human Resources Development) 
หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับ ICT ของบุคลากรในระดับตางๆ 
ใหมีศักยภาพในการพัฒนาระบบ ICT หรือปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายดวย
การใช ICT เปนเครื่องมือสําคัญที่สนับสนุนการทํางานใหมีความรวดเร็วสะดวกสบาย ไมใช
เปนภาระใหมที่จะตองปฏิบัติเพ่ิมเติมข้ึนจากหนาที่ประจําของแตละฝาย 
 

7. มิติความตองการดานการบริการดานการศึกษา (Educational Services) 
หมายถึง การใหบริการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการขอรับบริการของ
หนวยงานอ่ืน ผูเรียน รวมถึงประชาชนทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางย่ิงขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การเรียนรูของผูมี
สวนเก่ียวของโดยตรงและในภาพรวมของประเทศ 

 



บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 

 
 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2554-2556 ถือเปนธรรมนูญสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาและการดําเนินงานดาน ICT ตามบริบท
ของแตละฝาย ดวยความรวมมือรวมใจ เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ สามารถบูรณาการสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูมีสวนเก่ียวของแตละฝายสามารถที่จะเรียกใชสารสนเทศรวมกัน
ได จากศูนยกลางการเชื่อมประสานและบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เสมือนใชระบบสารสนเทศ
เดียวกันซึ่งมีแหลงขอมูลหรือฐานขอมูลชุดเดียวกัน (ดังรูปที่ 5.1) ดวยความมั่นใจในความนาเชื่อถือของ
ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยของขอมูลสารสนเทศดานการบริหารและการเรียนการสอน 

 

 
รูปที่ 5.1 ภาพรวมการใชสารสนเทศเพื่อการศึกษาอยางบูรณาการ 

 
การบูรณการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา นอกจากจะมีความสําคัญโดยตรงตอการบริหารจัดการ 

และการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการแลว ยังเปนประโยชนตอการบริหารจัดการในภาพรวม
ของประเทศไทย โดยเริ่มตั้งแตการสงตอขอมูล ระหวางสถานศึกษา ระหวางองคกรหลัก ระหวาง
หนวยงานในสังกัดและในกํากับ เชน การสงตอขอมูลนักเรียนระหวางโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ชวยใหสถานศึกษามีขอมูลที่สามารถสืบคนยอนหลังได เปนตน นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลดาน
การศึกษาไปประยุกตใชตอยอดไดอยางสะดวกรวมกับหนวยงานของกระทรวงอ่ืนๆไดอยางกวางขวาง 
กลายเปนภาพรวมขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของประเทศไทย เชน จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในแตละป จะเปน
ขอมูลจํานวนแรงงานของกระทรวงแรงงาน เปนตน 
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ภาพรวมของการดําเนินมาตรการตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนแมบทฯฉบับนี้ จะสงผลให
การพัฒนาระบบ ICT ของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางมีเอกภาพ นําไปสูการบูรณาการสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการบูรณาการและการดําเนินงานที่เก่ียวของดังนี้คือ 

 แนวทางการบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางการถายทอดวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย 
 แนวทางการบูรณาการเครือขายเพ่ือการศึกษา 
 แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ือบูรณาการ 
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

แนวทางการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มักมีความคาบเก่ียวดานการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน ควบคูกันไปตามสถานภาพของแตละฝาย ซึ่งจําเปนตองอาศัยการวิเคราะหออกแบบ เพ่ือใหได
ขอมูลที่เหมาะสมจําเปนตอการจัดเก็บและประมวลผล ที่เอ้ือตอการพัฒนาไปสูความเปนศูนยกลาง
การบูรณาการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ตามเปาหมายของแผนแมบทฉบับนี้คือ 
 

1. ศูนยสารสนเทศเพ่ือการศึกษาแหงชาติ (National Education Information System : NEIS) 
ซึ่งในภาพรวมจะประยุกตใชขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เชน ขอมูลทะเบียนสถานศึกษา 
เปนตน เพ่ือการบริหารจัดการ วางแผน วิเคราะห จัดทํานโยบาย ตลอดจนถึงการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน 

2. ศูนยการเรียนรูแหงชาติ (National Learning Center : NLC) ซึ่งในภาพรวมจะประยุกตใช
ขอมูลดานการศึกษา เชน ขอมูลสื่อและสาระความรู (Content) เปนตน เพ่ือการเรียนการ
สอน การเรียนรูของผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนกับผูเรียน ตลอดจนถึงการ
วิจัยตางๆที่เปนประโยชนตอการศึกษา และสามาถนําไปใชอางอิงไดอยางกวางขวาง 

 

การบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา เกิดจากการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
โดยการสงเสริมใหทุกฝาย มีกระบวนการจัดเก็บขอมูลรวมกันอยางเปนเอกภาพ ตามแนวทาง TH e-GIF 
เพ่ือจัดทําและประยุกตใชมาตรฐานขอมูลดานการศึกษา รวมกับมาตรการสําคัญเพ่ือการบูรณาการ ดังนี้ 
 

 การบริหารจัดการมาตรฐานรายการขอมูล 
 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 การกระจายความรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล 
 การกระตุนหนวยงานดวยการจัดอันดับตามศักยภาพ 
 การพัฒนาคุณภาพและและประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูล 
 การพัฒนาศักยภาพของการจัดสงขอมูล 



 5-3 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

 การใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล 

 

การบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในทางปฏิบัติ อาจกําหนดใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนศูนยกลางการเชื่อมประสานขอมูลระหวาง
ระบบงานหรือหนวยงานตางๆ โดยมีหลักการเชื่อมประสานขอมูล 2 ประการ ดังนี้คือ 
 

หลักการที่ 1. การรวบรวมขอมูลไวที่ศูนยกลาง 
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยการจัดเก็บ ประมวลผลตลอดจนถึง

การประยุกตใชงานของแตละองคกรหลักหรือหนวยงานที่จัดการศึกษานั้น มีการนําสงขอมูลทั้งหมดหรือ
บางสวนมาเก็บรวบรวมไวที่ศูนยกลาง เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะที่สามารถนํามา
ประยุกต หรือประมวลผลภาพรวมของประเทศไดอยางสะดวก เชน ขอมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 
ขอมูลสถิติจํานวนนักเรียนและสถานศึกษาในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนตน โดยมีขอตกลงเบ้ืองตน
รวมกัน ในการนําสงขอมูลชุดที่มีการปรับปรุงลาสุด (Update) อยางชัดเจน อาทิ วันที่ 10 มิถุนายน ของ
ทุกป เปนตน 
 

หลักการที่ 2. การเชือ่มโยงขอมูลมายังศูนยกลาง 
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยการจัดเก็บ ประมวลผล ตลอด

จนถึงการประยุกตใชงานของแตละองคกรหรือหนวยงานที่จัดการศึกษานั้น มีการเชื่อมโยงขอมูลมายัง
ศูนยกลาง เพ่ือเอ้ือตอการพัฒนาหรือประยุกตใชฐานขอมูลของแตละฝาย ในลักษณะที่สามารถ
แลกเปลี่ยนบูรณาการขอมูลระหวางกันไดอยางสะดวก เชน ขอมูลสื่อการเรียนการสอน (Content) ขอมูล
หองสมุด (E-Library) เปนตน 
 

 
รูปที่ 5.2 หลักการเช่ือมประสานขอมูลเพื่อการบูรณาการ 

 

การรวบรวมขอมูลหรือการเชื่อมโยงขอมูลมายังศูนยกลางตามหลักการขางตน (รูปที่ 5.2) 
จําเปนตองพิจารณาถึงความพรอมของหนวยงานเจาของขอมูลหรือแหลงกําเนิดของขอมูล อาจเลือกใช
เทคนิคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน ดังนี้คือ 
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เทคนิคที่ 1. เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) 
 

เพ่ือสนับสนุนการประมวลผลขอมูลและการประยุกตใชระบบสารสนเทศตางๆ ที่สามารถ
ดําเนินการไดในทํานองเดียวกับการใชเว็บไซต ซึ่งผูใชสวนใหญในปจจุบันมีความคุนเคยเปนอยางดี หรือ
อาจศึกษาเรียนรูวิธีใชงานไดไมยากนัก เพราะเปนการทํางานผานระบบเครือขาย ดวยรูปลักษณการใช
งานที่สะดวกสบาย และถือไดวาเปนมาตรฐานเดียวกัน ตั้งแตสัญลักษณที่ปรากฏบนจอภาพขณะที่มีการ
เลื่อนเมาส ตลอดจนถึงวิธีเลือกรายการคําสั่งตางๆ (Menu) หลักการเบ้ืองตนทางเทคนิค ผูพัฒนาจะ
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูล และติดตั้งระบบสารสนเทศไวบนเครื่องแมขาย (Computer Server) เพ่ือคอย
ใหบริการผานระบบเครือขาย (Network) แกผูใชที่ปฏิบัติงานดวยเครื่องคอมพิวเตอรจากสถานที่ตางๆ  
ที่สามารถเชื่อมโยงเขามาได (ไมจํากัดระยะทาง) เพ่ือที่จะไดบันทึกและปรับปรุงฐานขอมูล เสมือนทํางาน
อยูในสถานที่เดียวกันดวยคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกัน ดังรูปที่ 5.3 
 

 
รูปที่ 5.3 หลักการทางเทคนิคของเว็บแอพพลิเคช่ัน 

 
เทคนิคที่ 2. เว็บเซอรวิส (Web service) 

 

เพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงรับสงขอมูลผานระบบเครือขาย ระหวางระบบสารสนเทศและ
หนวยงานที่จัดการศึกษาซึ่งมีขอตกลงรวมกัน โดยปลอยใหเปนหนาที่ของเครื่องแมขาย (Server) ชวย
ดําเนินการรับสงขอมูลแบบอัตโนมัติ หรือแบบก่ึงอัตโนมัติคือ ใหผูดูแลเครื่องแมขายกดปุมสั่งการทุกครั้ง
ที่จะมีการรับสงขอมูลก็ได หลักการเบ้ืองตนทางเทคนิค จะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้ึนเปนพิเศษ 
(แยกตางหากจากระบบสารสนเทศและฐานขอมูล) เพ่ือติดตั้งอยูบนเครื่องแมขายของหนวยงานที่จัด
การศึกษาแตละฝาย ซึ่งมีขอตกลงรวมกันไววาจะรับสงขอมูลระหวางกันดวยเทคนิคนี้ ตามรูปแบบขอมูล
ที่ตองการหรือสามารถนํามาประยุกตใชงานในแตละฝายไดทันที ตอจากนั้นจะเปนหนาที่ของผูแลเครื่อง
แมขาย ที่จะคอยบํารุงรักษาหรือกดปุมสั่งการ ใหระบบเชื่อมโยงทํางานตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว 
โดยผูใชทั่วไปไมมีสวนเก่ียงของใดๆ แตจะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชทั้งสองฝาย ที่ไมตอง
เสียเวลาในการรับสงขอมูลและการปฏิบัติงานประจํา เพราะจะชวยขจัดความยุงยากและปญหาบาง
ประการเก่ียวกับวิธีการรับสงขอมูลแบบอ่ืนได เชน การรับสงขอมูลดวยแผนซีดี อาจตองใชเวลาการ
จัดสงตามระเบียบราชการ รวมทั้งการถายโอนขอมูลเขาระบบอาจติดขัดเรื่องความบกพรองของเครื่อง
อานหรือตัวแผนซีดี เปนตน ดังรูปที่ 5.4 



 5-5 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

 
รูปที่ 5.4 หลักการทางเทคนิคของเว็บเซอรวิส 

 

เทคนิคที่ 3. คลาวดคอมพิวต้ิง (Cloud Computing) 
เพ่ือสนับสนุนการประมวลผลขอมูลและการประยุกตใชระบบสารสนเทศตางๆ ที่สามารถ

ดําเนินการไดในทํานองเดียวกับการใชเว็บไซต ซึ่งผูใชสวนใหญในปจจุบันมีความคุนเคยเปนอยางดี หรือ
อาจศึกษาเรียนรูวิธีใชงานไดไมยากนัก เพราะเปนการทํางานผานระบบเครือขายเชนเดียวกับการใชเว็บ
แอพพลิเคชั่น แตเทคนิคนี้มีการเพ่ิมศักยภาพของการประมวลผลขอมูล เพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็ว
ใหผูใชไดมากข้ึน โดยไมตองเสียเวลาจัดฝกอบรมทําความเขาใจกันใหม หลักการเบ้ืองตนทางเทคนิค ใช
วิธีการเพ่ิมจํานวนเครื่องแมขาย (Server) จํานวนแหลงขอมูลและพ้ืนที่เก็บขอมูล (Storage) ซึ่งอาจติด
ตั้งอยูตามสถานที่ตางๆ แตมีการเชื่อมโยงใหเปนเครือขายเดียวกัน เพ่ือชวยกันประมวลผลขอมูลเสมือน
อยูในเครื่องเดียวกัน  ทําใหความเร็วในการประมวลผลเพ่ิมข้ึน โดยผูใชไมทราบเบ้ืองหลังการทํางาน 
อาทิ การสืบคนขอมูลในระบบ Google ซึ่งผูใชจะไมทราบวา มีการใชเครื่องแมขายผสานกับแหลงจัดเก็บ
ขอมูลจํานวนเทาใด และติดตั้งอยูที่ใดในโลก เปนตน ดังรูปที่ 5.5 
 

 
รูปที่ 5.5 หลักการทางเทคนิคของคลาวดคอมพิวติ้ง 
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หมายเหตุ : สถานศึกษาหรือหนวยงานบางแหง ยังอาจไมพรอมที่จะประยุกตใชเทคนิคขางตน 
แตก็สามารถที่จะจัดสงขอมูลเขาสูสวนกลางได โดยจัดทําขอมูลดานการศึกษาในลักษณะของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล CD เปนตน ตามรูปแบบขอมูล (Format) ที่เปนมาตรฐานกลาง 
ดังที่ไดการดําเนินการรวมกันอยูในปจจุบัน 
 

การเชื่อมประสานขอมูลตามหลักการและเทคนิคขางตน ทุกฝายจะดําเนินการจัดสงขอมูลผาน
สายงานตนสังกัด มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในฐานะศูนยกลางการบูรณาการตามรูปที่ 5.6 คือ 
 

POC

อําเภอ

เขตพื้นท่ี

จังหวัด

เขตตรวจราชการ

สังกัด

กระทรวง

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศระดับกระทรวง

AOC

DOC

MOC

คณะกรรมการ
บริหารขอมูลระดับ

จังหวัด

สถานศึกษา
นอกสังกัด ศธ/
หนวยงานอ่ืน

สบย

สถานศึกษา
สังกัด กศน.

สถานศึกษา
สังกัด สช.

กทม.

สถานศึกษา
สังกัด สพฐ.

สถานศึกษา
สังกัด สกอ.

สถานศึกษา
สังกัด สอศ

ROC

สถานศึกษา
สังกัด สช.

ภูมิภาค

วิทยาลัยชุมชน
สังกัด สกอ.

กศน. สช. สพฐ. สกอ. สอศ.

สพท.

สํานักบริหาร
วิทยาลัยชุมชน

กระทรวง/หนวยงาน
นอก ศธ.

 
รูปที่ 5.6 แนวปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสงขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

 

การบูรณาการตามแนวทางดังกลาว จะสงผลใหทุกฝายสามารถจัดเก็บ และพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาไดอยางครบถวน ถูกตอง เปนประโยชนตอการประยุกตใช เพ่ือการบริหาร
จัดการดานการศึกษา และการเรียนการสอนในภาพรวมของประเทศไทยตอไป 
 

แนวทางการถายทอดสื่อวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย 
 

การถายทอดสื่อสาระความรู (Content) ทางวิทยุโทรทัศน รวมทั้งชองทางอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
ของหนวยงานตางๆ ซึ่งปจจุบันมีการผลิตทั้งรูปแบบอนาล็อกและดิจิตอล เพ่ือนําเสนอผานดาวเทียม 
ผานเสาอากาศ และมีบางสวนที่ผานอินเทอรเน็ต อาทิ รายการวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา ของสถานี
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วิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (สังกัด กศน.) การผลิตสื่อดิจิตอลในรูปแบบ CAI 
(Computer-Assisted Instruction) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การผลิตรายการ
ทีวีครู (Teacher Tv) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการผลิตสื่อถายทอดผานดาวเทียม 
(IPTV) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนตน การถายทอดหรือกระจายสื่อไปยังผูเรียน 
ตองพิจารณาหลักทางเทคนิคเพ่ือใชถายทอดสัญญาณในระบบเครือขาย คือ สมควรใชหลักการหลอม
รวม (Ubiquitous Convergence) เทคโนโลยีดานเครือขายเขากับการกระจายภาพและเสียง ดังรูปที่ 5.7 
 

 
รูปที่ 5.7 การหลอมรวมเทคโนโลยีดานระบบเครือขายเขากับการกระจายภาพและเสียง 

 

ภาพรวมการเผยแพรสื่อและสาระความรูที่ใชเทคโนโลยีดานระบบเครือขาย (Talco) อยูแลว เชน 
อินเทอรเน็ต เครือขายไรสาย โทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตน จะนําเสนอผานระบบ IPTV สวนการกระจาย
ภาพและเสียง (Broadcasting) ซึ่งจะผลิตสื่อออกมาในรูปแบบอนาล็อก เพ่ือถายทอดไปยังเครื่องรับวิทยุ 
โทรทัศนหรือผานดาวเทียม จะตองมีการแปลงขอมูลใหเปนดิจิตอลกอนจึงจะหลอมรวมกันเพ่ือสามารถ 
ที่จะใหบริการทุกฝายไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม รวมทั้งสามารถเพ่ิมเติมบริการใหมๆเขาไป เพ่ือใหเกิด
ประโยชนกับผูใชไดอยางสูงสุด โดยมีรูปแบบการใหบริการ 3 แบบดังนี้คือ 
 

1. บริการกระจายเน้ือหา (Distributive Contents Services) คือ ใหบริการแบบทางเดียว
โดยการออกอากาศ (Broadcast services) เชน โทรทัศน, Video on demand (VOD) ดัง 
รูปที่ 5.8 

 
รูปที่ 5.8 การกระจายภาพและเสียงแบบ VOD ของประเทศเกาหลีใต 
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2. บริการแบบมีปฏิสัมพันธ (Interactive Service) เปนบริการที่เพ่ิมเติมขอมูล ขาวสาร และ
สารสนเทศ โดยมีลักษณะที่เปนปจจุบัน (Real time) เชน ขอมูลสภาพอากาศ การขนสง 
เปนตน รวมทั้งการเพ่ิมเติมบริการดานการศึกษา เชน ขาวการศึกษา การสอนภาษา เปน
ตน นอกจากนี้ยังมีการใชเว็บทา เพ่ือรวบรวม Link ตางๆที่เก่ียวของกับการศึกษาไวดวยกัน 
เพ่ือใหผูใชสามารถใชบริการที่จุดเดียว (Single point service) ดังตัวอยางในรูปที่ 5.9 

 

 
รูปที่ 5.9 ปฏิสัมพันธ (Interactive) ในระบบ IP-TV ของประเทศเกาหลีใต 

 

3. บริการสื่อสาร (Communicative Service) เปนการรวมชองทางการสื่อสาร เชน e-mail, 
Instant Messaging, SMS, Chatting หรือ โทรศัพทผานเครือขาย (VoIP) เปนตน ดัง
ตัวอยางในรูปที่ 5.10 

 
รูปที่ 5.10 บริการการสื่อสารที่เพิ่มเติมเขามาในระบบการกระจายภาพและเสียงในประเทศเกาหลีใต 

 

แนวทางบูรณาการที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การใหผูใชสามารถสรางสรรคสื่อสาระเองได หรือ
ที่เรียกวา “Prosumer” คือ เปนทั้งผูบริโภค (Consumer) และผูผลิต (Producer) ทํานองเดียวกับการ
สรางผลงานในเว็บไซตยอดนิยม เชน YouTubeหรือ Face Book เปนตน ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึง
ควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อดวยตนเอง ผูสอนหรือบุคลากรทางการศึกษาควรทํา
หนาที่ตรวจสอบ ควบคุมเนื้อหาและคุณภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดสื่อการสอนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น 
และมีความนาสนใจ ตามแนวคิดดังรูปที่ 5.11 
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รูปที่ 5.11 แนวคิดในการผลิตสื่อโดยผูเรียน (Prosumer)  

 
แนวทางการบูรณาการเครือขายเพื่อการศึกษา 

 
การบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จําเปนตองพัฒนาเครือขาย (Network) ใหมีศักยภาพ 

ในการรับสงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยการบูรณาการเครือขายปจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพ สามารถสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ ครอบคลุมทุกองคกรที่เก่ียวของกับ
การจัดการศึกษา เปนประโยชนตอทุกฝายในการเพ่ิมพูนความรูอยางเทาเทียมและทั่วถึง อาทิ ลดความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึง ICT ทั้งในดานการใชอินเทอรเน็ต และการใชทรัพยากรการศึกษาอยาง e-Book 
e-Learning โรงเรียนในทองถิ่นสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหใกลเคียงกับโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่เมืองได ลดการเคลื่อนยายนักเรียนจากชนบทเขามาในเขตพ้ืนที่เมือง เปนตน บรรลุตามเปาหมาย
การพัฒนาเครือขายเพ่ือการศึกษาแหงชาติ (National Education Network : NEdNet) ตามที่กําหนดไว
ในแผนแมบทฉบับนี้  
 

รูปแบบการใหบริการของ NEdNet จะเอ้ือตอสถาบันการศึกษา วิทยาลัย โรงเรียน และศูนยการ
เรียนรูตางๆ สามารถใชบริการบนเครือขายไดอยางหลากกลายและเปนประโยชนตอการศึกษา เชน การ
เชื่อมโยงสารสนเทศระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ หองสมุดอิเลคทรอนิกส (Digital 
library) ระบบ e-Learning ระบบโทรทัศนผานเครือขาย (IPTV) และการวิจัย เปนตน ดังรูปที่ 5.12 
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รูปที่ 5.12 รูปแบบการใหบริการของเครือขายเพื่อการศึกษาแหงชาติ 

 

การบูรณาการเครือขายเพ่ือการศึกษา ควรตอบสนองความตองการที่จะรองรับการเชื่อมตอกับ
สถานศึกษาใหสามารถใชเครือขายไดอยางไมจํากัดเวลา ทั้งในปจจุบันและอนาคตได 10 ปข้ึนไป โดยให
ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกจังหวัด ทุกสถานศึกษา ดวยระบบริหารจัดการที่สะดวก และราคาประหยัด จึงควรใช
แนวทางการแบงเครือขายออกเปน 3 ระดับ ดังรูปที่ 5.13 คือ 
 

 
รูปที่ 5.13 ระดับช้ันของเครือขาย NEdNet  

 

1. เครือขายแกนหลัก (Backbone layer) เปนเครือขายความเร็งสูงที่เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ (ดัง
รูปที่ 5.14) ซึ่งประกอบดวยเครือขายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) พรอมอุปกรณ ที่สามารถ
รองรับการขยายตัวไปสูการศึกษาไดทุกระดับ โดยมีขนาดชองทางสื่อสารทั้งสิ้น 5 Lamda 
(5x10 Gbps) เพ่ือใหสามารถรองรับความตองการชองทางการสื่อสารและประเภทของการใช
งาน (Application) ในระบบเครือขาย ดังตารางที่ 5.1 คือ 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2 Lamda (2x10 Gbps) 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 1 Lamda (10 Gbps) 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 Lamda (2x10 Gbps)  
 เครือขายเพ่ืองานวิจัย 1 Lamda (10 Gbps) 

 

ตารางที่ 5.1 ความตองการชองทางการสื่อสารในระบบเครือขาย 

สถานศึกษา 
ขนาดชองทาง (Bandwidth) 

ประเภทของ Application 
Download Upload 

สถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิค และ
โรงเรียนวิทยาศาสตร  

1,000 Mbps 1,000 Mbps 
Internet access, Distance Learning, Tele-
Presence HD, HDTV/IP-TV, Interactive 
Video, e-Learning 

โรงเรียนขนาดใหญ  100 Mbps 100 Mbps 
Internet access, Distance Learning, Video 
on demand, Standard video conferencing, 
e-Learning 

โรงเรียนขนาดเล็ก 10 Mbps 10 Mbps 
Internet access, Distance Learning, 
Streaming radio-video, e-Learning 
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รูปที่ 5.14 เสนทางเครือขายแกนหลัก 
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2. เครือขายระดับจังหวัด (Distribution/Provincial layer) เปนเครือขายที่กระจายลงไปในระดับ
ภาคหรือจังหวัด เพ่ือรองรับขนาดชองทางการสื่อสารและดําเนินการในแตละปดังรูปที่ 5.15 

3. เครือขายระดับเมืองหรืออําเภอ (Metro/District layer) เปนเครือขายที่กระจายลงไปในระดับ
เมืองหรืออําเภอ เพ่ือรองรับขนาดชองทางการสือ่สารและดําเนินการในแตละปดังรูปที่ 5.15 

 

 
รูปที่ 5.15 ขนาดชองทางการสื่อสารในแตละระดับของ NEdNet 

 

แนวทางการพัฒนาเครือขายตามหลักการดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได
จัดทําโครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพ่ือรองรับการศึกษาทั้งระบบ 
(ปงบประมาณ 2553 – 2555) ซึ่งสามารถรองรับสถาบันการศึกษาตางๆ ดังรูปที่ 5.15 คือ 
 

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ      จํานวน   202 แหง (จุด)  
2. สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน   จํานวน     69 แหง  
3. สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐ      จํานวน   415   แหง 
4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จํานวน    185 แหง 
5. โรงเรียนดีเดนของ สพฐ.   จํานวน  2,000 แหง 
6. หองสมุดประชาชนของ กศน.     จํานวน    151 แหง 
7. โรงเรียนในกํากับของ สช. รวม  143 แหง ประกอบดวย     

 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ   จํานวน     17 แหง 
 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห    จํานวน     36 แหง 
 โรงเรียนการกุศล  จํานวน     90 แหง 

ที่มา www.uni.net.th 

  

  

  ศูนยภาคศูนยภาค  

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  
((118811  แหงแหง))  

((118855  แหงแหง))  
สนงสนง..เขตพื้นที่ฯเขตพื้นที่ฯ    

22xx1100  GGbbppss   

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา   

    ((112266  แหงแหง))  

ปท่ีปท่ี  11  

ปท่ี ปท่ี 22  

ปท่ี ปท่ี 33  

((7766  แหงแหง))  

ศูนยจังหวัดศูนยจังหวัด  

เขตพื้นที่ฯเขตพื้นที่ฯ  

((2233  แหงแหง))  

((8877  แหงแหง))  

((338888  แหงแหง))  

เครือขายแกนหลักเครือขายแกนหลัก  

โหนดกระจาย  โหนดกระจาย  
ระดับ ระดับ 11  

โหนดกระจาย  โหนดกระจาย  
ระดับ ระดับ 22  

55xx1100  GGbbppss   

  
 

โรงเรียนโรงเรียน  

1100  GGbbppss   

11  GGbbppss   

  
  1100  MMbbppss   

  

สถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา   

((22,,229911  แหงแหง))  

อาชีวศึกษาอาชีวศึกษา  ((2277  แหงแหง))  
สนงสนง..เขตพื้นที่ฯเขตพื้นที่ฯ  ((44  แหงแหง))  

โรงเรียนโรงเรียน  ((33  แหงแหง))  

((441155  แหงแหง))  
สส..อาชีวฯอาชีวฯ  
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เนื่องจากการพัฒนาเครือขายดังกลาว ยังไมครอบคลุมหนวยงานและสถานศึกษาอีกประมาณ 
32,000 แหง รวมหองสมุดประชาชนจังหวัด อําเภอ และหองสมุดเฉลิมราชกุมารี อีกประมาณ 960 แหง 
กระทรวงศึกษาธิการจึงสมควรดําเนินการพัฒนาเครือขายเพ่ิมเติม ดังนี้คือ 
 

ปงบประมาณ 2555 ขยายโครงขายแบบสายไฟเบอร (พรอมอุปกรณ) จากเขตพ้ืนที่ฯ 185 แหง
และ 741 อําเภอ ไปยังโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประมาณ 16,000 แหง 

ปงบประมาณ 2556 สรางโครงขายแบบสายไฟเบอรและแบบไรสาย (พรอมอุปกรณ) เพ่ือให
รองรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอีกประมาณ 16,000 แหง 

 

สําหรับการเชื่อมตอไปยังเครือขายปลายทาง (Last mile) จะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู โดยพิจารณาจากเทคโนโลยีของ FTTs (Fiber to school) กอน ซึ่งอาจจะมีการ
ประสานกับผูใหบริการโครงขาย เชน บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) โดยเชื่อมสถานศึกษาเขากับเครือขายของ NEdNet ในจุดที่ใกลที่สุด แทนการเชื่อมโยง
ไปยังผูใหบริการโครงขาย ซึ่งจะทําใหประหยัดคาใชจายไดจํานวนมาก แตในกรณีที่ไมสามารถติดตั้ง 
FTTs ได ใหเลือกใชเทคโนโลยี WiFi, WiMax หรือ 3G แลวแตกรณี แตไมแนะนําใหใชดาวเทียมเพราะ
ไดชองทางสื่อสารแคบ ใชระยะเวลาในการเขาถึงขอมูลสูง และเสียคาใชจายสูง ยกเวนในกรณีที่ไม
สามารถใชวิธีการอ่ืนใดไดทั้งสิ้น ดังรูปที่ 5.16 
 

 
รูปที่ 5.16 การเช่ือมตอไปยังสถานศึกษาปลายทาง (Last mile) 
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ระบบเครือขาย NEdNet จะเปนเครือขายขนาดใหญมาก เพราะตองรองรับผูเรียน ผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจํานวนหลายลานคน มีจํานวนสถานศึกษาหลายหมื่น
หนวยงานเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการออกแบบเพ่ือที่จะบูรณาการระหวางองคกรหลัก โดยที่แตละฝายยัง
สามารถดําเนินงานไดตามปกติ สมควรใชหลักการของ OSI Model (Open Standard Interconnection) 
ของ International Standard Organization (ISO) ดังรูปที่ 5.17 
 

 
รูปที่ 5.17 หลักการออกแบบเครือขายโดยใช OSI Model 

 
สําหรับแนวทางการบริหารจัดการเครือขาย NEdNet ควรแบงออกเปน 3 สวน เพ่ือใหแตละฝาย

ชวยกันดูแลบริหารจัดการไดอยางคลองตัว ดังรูปที่ 5.18 คือ  
 
1. โครงสรางพ้ืนฐานที่เปนโครงขายใยแกวนําแสงและอุปกรณ DWDM จะใชโครงขายของ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UniNet) ซึ่งจะมีชองทางสื่อสารขนาด 5 Lamda 
หรือ 50 Gbps   

2. เครือขายของแตละองคกรหลัก ประกอบดวยเครือขายของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ รวมทั้งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ กศน.  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งจะจัดการระบบเครือขายใน Layer ที่ 3 คือ เรื่องของการจัดสรรหมายเลขไอพี 
(IP address) การจัดเสนทาง (Routing)  และการบริหารจัดการเครือขาย 

3. ระดับการประยุกตใช (Layer 4,7) และบริการตางๆ รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
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รูปที่ 5.18 ลําดับช้ันในการบริหารจัดการเครือขายตามหลัก OSI model 

 
ระดับการบริหารจัดการเครือขายทั้ง 7 ชั้น สามารถแบงออกได 3 กลุมยอย คือ 

• กลุมที่ 1 Network support layer ไดแก Layer 1, 2, 3 
• กลุมที่ 2 Link ระหวาง Network support layer กับ User support layer ไดแก Layer 4 
• กลุมที่ 3 User support layer ไดแก Layer 5, 6, 7 

 
โดยแบงหนาที่การทํางานของแตละชั้น ดังนี้คือ 

 
1. Physical Layer เปนการสงตอขอมูลในระดับกายภาพ โดยใชสื่อกลาง หรือ สัญญาณใน

โครงขายหลัก (Backbone) จะเปนสายใยแกวนําแสงขนาด 24 core และในเสนทางกระจาย 
(Distribution) ขนาด 12 core  ดวยการใชเทคโนโลยีแบบ DWDM จะทําใหมีความกวาง
ของชองทางสื่อสารขนาด 5 Lamda หรือ 50 Gbps โดยใชเสนใยแกวนําแสงเพียง 1 คู และ
สามารถแยกเปนเครือขายของหนวยงานทั้งหมดในกระทรวงฯได สวนเสนใยแกวนําแสงที่
เหลือใชเพ่ือสํารองกรณีเสนใยแกวนําแสงที่ใชอยูมีปญหา และเพ่ือการขยายชองทางสื่อสาร
ในอนาคต ซึ่งในชั้นนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet จะเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําเครือขายใยแกวนําแสง ซึ่งอาจจะใชบริการของผูใหบริการ
เครือขาย เพ่ือทําการเชื่อมตอไปยังสถาบันการศึกษาที่เครือขายของ UniNet ยังไปไมถึงได 

2. Data Link Layer เปนการควบคุมการสงขอมูลบน Physical link ใหมีความถูกตอง ควบคุม
การผิดพลาด (Error) การ Synchronization ใหผูสงกับผูรับใชเวลาเดียวกันในสงขอมูล  
การควบคุมการใชสายสื่อสาร เปนตน ซึ่งมีผูรับผิดชอบคือ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (MOE Net) และ UniNet   
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3. Network Layer เปนสวนที่รับผิดชอบในการหาเสนทางใหสงขอมูลจากตนทางไปปลาย
ทางการกําหนด IP address และ TCP/IP มีการทํา Switching และ Routing ซึ่งในชั้นนี้แต
ละศูนยปฏิบัติการเครือขาย (Network Operation Center : NOC) ของเครือขายยอยคือ 
MOE Net (สป.) OBEC Net (สพฐ.) NFE Net (กศน.), ONEC Net (สกศ.), UniNet (สกอ.) 
และ VEC Net (สอศ.) จะเปนผูบริหารจัดการ เชน การกําหนด IP address และเสนทางที่
เชื่อมโยงไปยังหนวยงาน และสถานศึกษาภายในเครือขายยอย สําหรับการเชื่อมตอไปยัง
เครือขาย Internet จะทําการ Re-route ไปยัง Gateway ที่ MOE Net และ UniNet 

4. Transport Layer เปนการควบคุมการสงขอมูลจาก ตนทางไปยังปลายทางขอมูลใน Layer 
นี้เรียกวา Package  ควบคุมการติดตอ Flow Control และ Error Control  และควบคุม
คุณภาพการบริการ (QoS)  ซึ่งแตละหนวยงาน และสถาบันการศึกษา จะเปนผูบริหาร
จัดการเอง 

5. Session Layer เปนการทํางานเก่ียวกับการควบคุมการเชื่อมตอ บํารุงรักษา รวมทั้งปรับ
การรับสงขอมูลใหมีคาตรงกัน ทําหนาที่เก่ียวกับการกําหนด Synchronization เปดและปด
การสนทนา ควบคุมดูแลระหวางการสนทนา Grouping คือ ขอมูลประเภทเดียวกันจะจับ
กลุมไวใน Group เดียวกัน Recovery คือ การกูกลับขอมูล โดยการบริหารจัดการของแตละ
สถาบันการศึกษา 

6. Presentation Layer เปนเรื่องเก่ียวกับการสรางและการเปลี่ยนแปลงขอมูลระหวาง Data 
Format และ Encoding การบีบอัดขอมูล (Data Compression) การเขารหัส (Encryption) 
การบีบอัดขอมูล (Compression) และการรักษาความปลอดภัย (Security) โดยการบริหาร
จัดการของแตละสถาบันการศึกษา 

7. Application Layer เปนชั้นที่เก่ียวของกับการใหบริการ เชน e-Mail ควบคุมการสงขอมูล 
การใหบริการขอมูลและสารสนเทศ เปนตน ซึ่งการพัฒนาระบบจะเปนความรับผิดชอบของ
แตละสถาบันการศึกษา 

 

การออกแบบสถาปตยกรรมเครือขายตามหลัก OSI Layer จะทําใหผูใชในเครือขายของแตละ
สถาบันการศึกษา สามารถบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและการใหบริการ มีความคลองตัวใน
ขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ (QoS) โดยเสมือนกับวามีเครือขายเปนของ
ตัวเอง ในขณะเดียวกันก็มีการใชทรัพยากรเครือขายรวมกัน และไมตองมีเสียคาใชจายในการจัดทํา
เครือขายดวยตัวเอง โดยที่ยังคงสถานะของการบริหารจัดการเครือขาย (Network Operation Center : 
NOC) ของแตละองคกรหลักไวไดดังนี้คือ  

 

1. MOENet ดูแลในสวนการใชงานและกํากับติดตามของ สป. สพฐ. สกศ. กศน. สอศ. หองสมุด
ประชาชนและศูนยการเรียนรู โดยมี MOENet เปนศูนยกลาง (Head Quarter) ชองทางออก
ตางประเทศ และมีศูนยยอยอยูที่ เขตพ้ืนที่ จังหวัด และสวนกลางแตละหนวยงาน 

2. UniNet ดูแลในสวนของ สกอ. สถาบันอุดมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน 



 5-17 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

การจัดระบบชองทางการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือติดตอกับระบบอินเทอรเน็ต จะใช
แบบ “Integrated Internet Bandwidth (IIB)” คือ เปนการรวมชองทางสื่อสารขององคกรหลักทั้งหมดไวที่ 
UniNet เพราะปจจุบันมีชองทางที่ไปยังเครือขายอินเทอรเน็ตขนาดใหญที่สุด และมีเครือขายเพ่ือการ
ศึกษาวิจัย (Research Education Network : REN) โดยในสวนของการจัดการภายในองคกรหลักใหมี
การจัดทําเครือขายเสมือน (Multiprotocol Label Switching-Virtual Private Networks, MPLS VPN) 
โดยให NOC ของแตละองคกรหลักเปนผูดูแล และกําหนดนโยบายในการใชเครือขายตามความเหมาะสม 
ภายใตโครงสรางพ้ืนฐานของ UniNet ทั้งนี้ใหแตละองคกรหลักจัดสรร หรือ โอนงบประมาณในสวนของ
การเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตมาใหกับ UniNet และ MOE Net เพ่ือใหสามารถตอรองกับผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตไดทําใหไดชองทางในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตที่มีขนาดใหญ  และเพียงพอกับการ
ใหบริการในทุกภาคสวน ทั้งนี้จะตองพิจารณาสัญญาที่แตละองคกรหลักไดมีการทําไวกับผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตไวกอนหนานี้ ดังรูปที่ 5.19 
 

 
รูปที่ 5.19 การบริการเครือขายแบบ Integrated Internet Bandwidth 

 

จากรูปที่ 5.19 ใชเทคโนโลยีเครือขายเสมือน (Multiprotocol Label Switching-Virtual Private 
Networks : MPLS VPN) ซึ่งเปนเครือขายสวนตัวเสมือน ที่มีการรับรองคุณภาพในการใหบริการ 
(Quality of Service) สนับสนุนการเชื่อมตอระบบจากระยะไกลในการสงรับทั้งภาพ เสียงและขอมูลผาน



 5-18 บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานที่เก่ียวของ 

เครือขายสาธารณะไดอยางปลอดภัย โดยสามารถเขาถึงเครือขายขอมูลขององคกรไดจากทุกที่ทุกเวลา 
เหมาะสําหรับ IP protocol เปน Network ที่รองรับสถานศึกษาโดยเฉพาะ และใน Core Network มี 
bandwidth มากถึง 10G โดยมีการประมาณการระยะเวลาดําเนินงานตามตารางที่ 5.2 
 

ตารางที่ 5.2 ประมาณการระยะเวลาในการพัฒนาเครือขาย NEdNet 
กิจกรรม 2554 2555 2556 ผูรับผิดชอบ 

1. การติดตั้งโครงขายใยแกวนําแสง    สกอ. (UniNet) 
2. การติดตั้งอุปกรณเครือขาย    สกอ. (UniNet) 
3. การติดตั้งเครือขายปลายทาง    องคกรหลักทุกแหง 
4. การติดตั้ง MPLS VPN     
5. การติดตั้งระบบจัดการ NOC     

หมายเหตุ ระยะเวลาทีป่ระมาณการไวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  
 
เพราะจากการสํารวจพบวา มีโรงเรียนและสถานศึกษาหางจากจุดกระจาย (Distribution node) 

และเครือขายแกนหลักในระยะทางใกลที่สุดไมเกิน 10 กม. และไกลที่สุดไมเกิน 50 กม. ซึ่งถาพิจารณา
จากแผนที่ (ดังรูปที่ 5.20) จะพบวามีการกระจายตัวของโรงเรียนและสถานศึกษาดังตารางที่ 5.3 

 

 
รูปที่ 5.20 การกระจายจาก Distribution Node และ Backbone ไปยังสถานศึกษาในระยะทาง 10-50 กม. 



 5-19 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

ตารางที ่5.3 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามระยะทางจาก Distribution node และ Backbone 
ระยะทาง จํานวนโรงเรียน 

10 กิโลเมตร 5,666 
20 กิโลเมตร 16,074 
30 กิโลเมตร 25,673 
40 กิโลเมตร 32,146 
50 กิโลเมตร 35,559 

 
จะเห็นไดวาการสรางเครือขายสวนตอขยายจากโครงขายแกนหลัก ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาไดจัดทําไว จะพิจารณาจากระยะทางที่ตองมีการเดินสายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) โดย
ในปแรก (2555) อาจจะดําเนินการในสวนที่ไมเกิน 30 กม. กอน และมีการวางสายเชื่อมตอไปอีกครั้ง 
ดังนั้นในปแรกจึงควรดําเนินการติดตั้งใหไดประมาณ 8,000 โรงเรียนและในปถัดไป (2556) จัดหา
เพ่ิมเติมอีก 8,000 โรงเรียน เพราะขอจํากัดของอุปกรณเครือขายในปจจุบัน จะรองรับระยะทางการ
สื่อสารไดไมเกิน 30 กม. ก็จะตองใชอุปกรณขยายสัญญาณ เพ่ือเชื่อมโยงไปยังจุดตอไปเปนชวงๆ 
จนกวาจะถึงปลายทาง ทั้งนี้ในระยะเริ่มตนอาจจะใชบริการจากผูใหบริการโครงขายที่มีอยูไปพลางกอน
(ระหวางที่กําลังวางโครงขายใยแกวนําแสง) 
 
แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อบูรณาการ 
 

เนื่องจากการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปนภารกิจ
รวมกันของฝายตางๆ ในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองใชวิธีระดมสรรพกําลังเพ่ือดําเนินงานในลักษณะรวม
กัน โดยอาจมีความเปนอิสระในการดําเนินงานบางสวน เพ่ือความคลองตัวในการทํางานของแตละฝาย 
ดังนั้นการสรางความเปนเอกภาพในทิศทางการดําเนินงานของแตละฝาย เพ่ือพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาของประเทศที่สามารถบูรณาการกันได จําเปนตองอาศัยกระบวนการการมีสวน
รวม ประกอบกับการจัดทําแผนงาน/โครงการตางๆ ตามแนวทางดังนี้คือ 
 

แผนงานที่ 1. การพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 
เพ่ือการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซึ่งอาจกระจัดกระจายอยูตาม

หนวยงานตางๆ ใหเปนภาพรวมขอมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ (และของประเทศ) ที่
สามารถนํามาประยุกตใชในการบริหาร จัดการ และวางแผนดานตางๆที่เก่ียวของกับการศึกษา 
โดยดําเนินโครงการที่มีลักษณะเปนพ้ืนฐานของการจัดเก็บและรับสงขอมูล อาท ิ

 

 โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษา 
 โครงการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ 



 5-20 บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานที่เก่ียวของ 

 โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสื่อการเรียนการสอน 
 โครงการจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต 
 โครงการรับสมัครเรียนสมัครสอบผานอินเทอรเน็ต 
 โครงการรายงานตัวผูเรียนผานอินเตอรเน็ต 
 โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานและใหคําแนะนําตางๆ 

 
แผนงานที่ 2. การจัดเตรียมโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน 

เพ่ือจัดเตรียมรางโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ที่มีความ
ครอบคลุมพ้ืนฐานความจําเปนในดานตางๆ และเอ้ือตอการบูรณาการ เพ่ือใหหนวยงานตางๆ 
สามารถนํารางโครงการดังกลาว ไปใชเปนตนแบบในการขออนุมัติจัดทําโครงการ หรืออาจปรับ
ใชรวมกันในกลุมของหนวยงานที่มีความตองการใชงานทํานองเดียวกัน เพ่ือสงเสริมความเปน
เอกภาพ ชวยประหยัดเวลาการพิจารณาอนุมตัิ และประหยัดงบประมาณไดดวย เชน การจัดซื้อ
รวมกันหลายหนวยงาน ยอมตอรองราคาไดมากกวาจัดซื้อแยกกันแตละหนวยงาน เปนตน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาจัดทํารางโครงการ อาทิ 

 
 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศและเว็บเซอรวิส 
 โครงการพัฒนาระบบควบคุมการใชระบบสารสนเทศ (Web portal) 
 โครงการจัดซื้อ/จัดหา/จัดจางพัฒนาระบบสารสนเทศรวมกัน 
 โครงการจัดซื้อ/จัดหา/จัดจางพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรวมกัน 

 
แผนงานที่ 3. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในระบบ ICT 

เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT ปองกันการบุก
รุกทําลายขอมลู รวมทั้งมีแนวนโยบายแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ตางๆ อาทิ การเขาถึงขอมูลสามารถกระทําไดจากผูที่มีสิทธิ์เทานั้น ข้ันตอนวิธีปฏิบัติในการ
ควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ ความตอเนื่องในการใหบริการ (Business Continuing Plan) 
เปนตน เพ่ือสรางความนาเชื่อถือและความพรอมในการประยุกตใชสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ตามมาตรฐาน ISO27001 และกฎหมายที่เก่ียวของกับ ICT โดยจัดใหมีคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพ่ือดําเนินโครงการที่เก่ียวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ อาท ิ

 
 โครงการจัดทําแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ 
 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
 โครงการประชาสัมพันธดานการรักษาความมั่นคงของขอมูลสารสนเทศ 
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ปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการจัดทํา “แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553-2555” เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยมีความ
สอดคลองกับแนวทางบูรณาการในแผนแมบทฯฉบับนี้ รวมทั้งมีความครอบคลุมหนวยงานที่จัดการศึกษา
นอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการดวย ดังนั้นจึงสามารถประยุกตใชแผนปฏิบัติการฯดังกลาวได และ
สามารถที่จะขยายขอบเขตโครงการตางๆในแผนปฏิบัติการฯใหตอเนื่องไปถึงป 2556 โดยการปรับปรุง
รายละเอียดบางสวนของกิจกรรมใหเหมาะสมตอสถานการณเทานั้นเอง 
 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา จําเปนตองจัดเตรียมความ
พรอมดานสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายตางๆที่เก่ียวของ ตั้งแตการกรอกขอมูลตลอด
จนถึงควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งตามปกติ อาจเปนผูมีหนาที่เก่ียวของดานเทคนิค
คอมพิวเตอรโดยตรง หรืออาจเปนผูมีภาระงานดานอ่ืนที่เก่ียวของกับกระบวนการศึกษา อาท ิครูอาจารย 
เปนตน ดังนั้น การพิจารณาแนวทางเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จึงสมควรจัดแบงบุคลากรออกเปน 3 กลุม ตามบทบาทหนาที่ที่เก่ียวของกับการควบคุม ดูแล 
และประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือความเหมาะสมสะดวกตอการทําความ
เขาใจรวมกัน ดังนี้คือ 
 

กลุมที่ 1. เจาหนาที่ดานเทคนิค 
หมายถึง ผูมีตําแหนงหนาที่ดานเทคนิค หรือไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดาน

เทคนิค ถึงแมจะมีตําแหนงเปนอยางอ่ืนก็ตาม เชน ผูที่มีตําแหนงนักวิชาการ แตไดรับมอบหมาย
หนาที่ใหเขียนโปรแกรม เปนตน โดยบุคคลเหลานี้อาจประจําอยูในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือหนวยงานที่มีการดําเนินงานในลักษณะใกลเคียงกัน เชน กลุมงานที่ทําหนาที่เก็บรวบรวม
ขอมูลใหสํานักงานสวนกลาง เปนตน อยางไรก็ตาม การวิเคราะหความเปนเจาหนาที่ดานเทคนิค 
อาจพิจารณาจากภาระหนาที่ตามโครงสรางความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมี
องคประกอบ (รูปที่ 5.21) ดังนี้คือ 

 
รูปที่ 5.21 โครงสรางความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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1. Chief Information Officer (CIO) 
หมายถึง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือหนวยงานที่มี
การดําเนินงานในลักษณะใกลเคียงกัน) มีหนาที่ในการตัดสินใจ กําหนดทิศทาง 
รวมทั้งนโยบายการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
กํากับ ติดตาม ควบคุม ดูแลภาพรวมการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดวยวิสัยทัศน ทักษะและประสบการณในลักษณะตางๆทํานองนี้คือ 

 เขาใจการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือนํามาเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพันธกิจของหนวยงานที่จัด
การศึกษา 

 เขาใจกระบวนการวางแผน บริหารจัดการโครงการ ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการเก่ียวกับผูประกอบการ
ภายนอก (ICT Outsourcing Management) 

 เขาใจวิธีจัดการกระบวนการทํางาน ติดตาม และประเมินผลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 เขาใจศักยภาพรวมถึงความเสี่ยง ในการประยุกตใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 เขาใจหลักการเชื่อมประสาน การเจรจาตอรองกับทุกฝาย และสามารถ
สื่อสารกับผูพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได  

 เขาใจกฎหมายที่เก่ียวของกับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 สามารถแปลงแผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
 

2. Project Management Officer (PMO) 
หมายถึง ผูบริหารโครงการ มีหนาที่ในการกํากับ ควบคุม ดูแล ตัดสินใจใหคําปรึกษา
และแกปญหาของโครงการตางๆ ที่เ ก่ียวของกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับโครงการตางๆดวย 

 

3. Developer and Administrator 
หมายถึง ผู ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบจัดการ
ฐานขอมูล ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขาย ใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
มีความถูกตองปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจแบงภาระหนาที่ไดดังนี้คือ 

 Application Owner 
หมายถึง ผูดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ มีหนาที่ในการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบสารสนเทศและฐานขอมูล (System Analysis) ใหคําปรึกษา
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และควบคุมการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
สอดคลองกับความตองการของผูใชงาน รวมทั้งรายงานสถานะในการ
ทํางานหรือการพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับผูบริหารโครงการทราบดวย  

 Application Support  
หมายถึง ผูพัฒนาระบบสารสนเทศ ดวยการเขียนโปรแกรม (Programmer) 
ใหคําแนะนําและอบรมวิธีการใชระบบสารสนเทศใหแกกลุมผูใชงาน รวมทั้ง
การรับฟงปญหาที่เกิดข้ึนจากการใชงาน และหาแนวทางแกไขดานเทคนิค 
ที่เกิดจากระบบสารสนเทศ 

 System Administrator  
หมายถึง ผูควบคุมดูแลภาพรวมของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริม 
ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโปรแกรม  การปรับปรุงยกระดับสมรรถนะการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร (Upgrade) และการใหคําแนะนําปรึกษาดานเทคนิค
แกผูใชงาน 

 Network & Infrastructure Administrator 
หมายถึง ผูควบคุมดูแลเครื่องแมขาย (Server) และระบบเครือขาย เพ่ือให
ระบบสารสนเทศสามารถทํางานไดอยางถูกตอง  ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
กลุมที่ 2. ผูใชงานทั่วไป (User) 

หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร
ตางๆ เพ่ือตอบสนองกระบวนการทํางานของหนวยงานที่จัดการศึกษา ดวยภาระหนาที่ตาม
โครงสรางความรับผิดชอบในการบริหารงาน ที่เก่ียวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบ (รูปที่ 5.22) ดังนี้คือ 

 

 
รูปที่ 5.22 โครงสรางความรับผิดชอบในการบริหารงานที่เก่ียวกับการใช ICT 
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1. ผูบริหารระดับสูง (Executive)  
หมายถึง ผูมีอํานาจบริหารจัดการ กําหนดแนวทางในระดับนโยบายขององคกร 
รวมถึงการวางแผนภาพรวมกระบวนการทํางาน การจัดสรรงบประมาณ การตัดสินใจ
อนุมัติโครงการที่มีผลกระทบตอหนวยงานที่จัดการศึกษา อาทิเชน รัฐมนตรีฯ 
เลขาธิการสํานักงานฯ คณะกรรมการฯ เปนตน 

 
2. ผูบริหารระดับกลาง (Line Manager)  

หมายถึง ผูมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ รับผิดชอบผลลัพธและเปาหมายการ
ดําเนินพันธกิจของหนวยงานที่จัดการศึกษา โดยทําหนาที่ควบคุม ตัดสินใจ 
ตั้งเปาหมายและกําหนดนโยบายของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายระดับองคกร 
เชน ผูอํานวยการฯ ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 

 
3. ผูปฏิบัติการ (Operation) 

หมายถึง ผูปฏิบัติงานหรือผูดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เปนผูใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง อาทิเชน ครูอาจารย บุคลากร
ทางการศึกษา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทั่วไป เปนตน 

 
กลุมที่ 3. ผูใชงานก่ึงเทคนิค (Technical User) 

หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร
ตางๆ ในสถานะเดียวกับผูปฏิบัติการในกลุมที่ 2 (Operation) แตไดรับมอบหมายหนาที่เพ่ิมเติม 
ในการควบคุมดูแลงานดานเทคนิคตามสถานการณและความจําเปนบางประการ เชน ครูอาจารย
ผูทําหนาที่บันทึกขอมูล และตองควบคุมดูแลการทํางานของระบบเครือขายดวย เปนตน 
 
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในที่นี้จะอางอิง

ความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
ฉบับที่ 2 ที่มีเปาหมายใหบุคลากรภาครัฐไมนอยกวารอยละ 50 สามารถเขาถึงและนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชประโยชนในการทํางานและการเรียนรูได กระทรวงศึกษาธิการจึงสมควรนํามาตรการ
ดังกลาวมาประยุกตใช และพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้คือ 

 
1. จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะและระดับความคาดหวังขององคกร 

หมายถึง จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) เพ่ือความเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่
ตามภารกิจหรือความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งกําหนดระดับความคาดหวังของ
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องคกร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถนะในแตละบุคคลหรือแตละกลุม โดยเชิญผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานมารวมกันพิจารณา ตามหลักกระบวนการการมีสวนรวม 

 
2. ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

หมายถึง ประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของแตละบุคคลหรือแตละกลุม โดยวัดจากระดับความคาดหวังขององคกร 
เพ่ือนํามาประกอบการวางแผนพัฒนาสมรรถนะเปนรายบุคคล (Individual Development 
Plan) หรือเปนรายกลุม โดยเฉพาะอยางย่ิงในกรณีของผูไมผานเกณฑการประเมิน 

 
3. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

หมายถึง ดําเนินการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของแตละบุคคลหรือแตละกลุม เพ่ือใหมีสมรรถนะตามระดับ
ความคาดหวังขององคกร หรือเทาทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี ซึ่งมีความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเปนสาเหตุหลักที่ทําใหสมรรถนะของบุคลากร อาจมีผลการ
ประเมินต่ํากวาเกณฑที่ตองการ โดยมีแนวทางเบ้ืองตนในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาเพ่ิม
สมรรถนะ ดังนี้คือ 

 
 ฝกอบรมใหความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติ เก่ียวกับการใชระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา 

 อบรมแนะนําวิธีการเรียนรู เพ่ือประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทั้งการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษา 
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การขับเคลื่อนมาตรการตางๆ ภายใตยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 ใหสามารถดําเนินการไดสําเร็จภายใต
ทรัพยากรดานเวลา บุคลากร และงบประมาณ ที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารจัดการ 
การกํากับติดตาม และการประเมินผลการประยุกตใชระบบ ICT ขององคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และ
หนวยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะดําเนินการตามองคประกอบที่สําคัญในเบ้ืองตนคือ 
 

1. การสรางความรับรูเก่ียวกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายถึง การจัดใหมีการเผยแพรความรูและสรางความรับรูเก่ียวกับแผนแมบท ICT เพ่ือให
ทุกฝายไดเขาใจถึงความสําคัญของวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการ
ตางๆที่กําหนดไว ซึ่งมีผลตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT รวมถึงการใหความสําคัญตอ
โครงการเพ่ือบูรณาการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ICT ในอันที่จะ
มองเห็นทิศทางการพัฒนา ICT ดวยความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน มองเห็นภาพสุดทาย
รวมกันวา กระทรวงศึกษาธิการจะเปนอยางไรหลังจากการพัฒนาตามแผนแมบทฯเสร็จ
เรียบรอย และเห็นถึงประโยชนของแตละฝายที่คาดวาจะไดรับรวมกัน เพ่ือสรางความรวมมือ
ในการผลักดันมาตรการและโครงการตางๆใหเปนรูปธรรม 

 

2. การกําหนดระดับการบริหาร 
หมายถึง องคกรหลักควรกําหนดระดับของการบริหาร  การกํากับติดตาม และการ
ประเมินผลแผนแมบท ICT เพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจกําหนดกลไก 
นโยบายที่จําเปน รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตอบริบทของหนวยงานในสังกัด และใน
กํากับของแตละองคกรหลัก เพ่ือใหเกิดความเปนไปไดในการใหความรวมมือจากผูบริหาร
และเจาหนาที่ 

 

3. การสงเสริมสนับสนุนศักยภาพการดําเนินงาน 
หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนหนวยงานในสังกัด หนวยงานในกํากับ ตลอดจนถึงบุคลากร
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีศักยภาพการดําเนินงานที่เก่ียวของกับ ICT 
อยางนอยในประเด็นตอไปนี้คือ 

 ศักยภาพดานความรูความเขาใจเก่ียวกับ ICT 
 ศักยภาพดานการบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 ศักยภาพดานสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับ ICT 
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โครงสรางการบริหาร 
 

การบริหาร กํากับติดตามและประเมินผล การประยุกตใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2554 - 2556 ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ตามโครงสรางดังนี้คือ 
 

1. คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีวา 
การกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน 

2. คณะทํางานดําเนินการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CIO) 4 ฝาย เปนกรรมการ 
ซึ่งประกอบดวย  
 คณะทํางานดาน Network 
 คณะทํางานดาน E-Learning 
 คณะทํางานดาน Information 
 คณะทํางานดาน Share Resources 

3. ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

ภาพรวมแนวทางการบริหารและดําเนินมาตรการตามยุทธศาสตร ประกอบดวย 
1. การแตงตั้งและมอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดตางๆ ไปดําเนิน

มาตรการที่กําหนดไวในแตละยุทธศาสตร ตามบริบทของแตละองคกรหลัก 
2. การออกกฎระเบียบที่จําเปนตอการพัฒนาระบบ ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. การดําเนินโครงการเพ่ือการบูรณาการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT 
4. การรวมกันแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในระหวางการพัฒนาระบบ ICT 

 

การกํากับติดตามและประเมินผลในทางปฏิบัติ 
 

แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา ควรมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ พรอมทั้งขอความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางพรอมเพรียงกัน เพราะการบูรณาการ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามักมีความเก่ียวของกับหนวยงาน/บุคคลหลายฝาย หากขาดความรวมมือจาก
ฝายใดฝายหนึ่ง อาจจะทําใหการใชระบบงานนั้นมีความเสี่ยงตอการประสบความสําเร็จ ในทางปฏิบัติจึง
ควรดําเนินกิจกรรม 4 ประการดังนี้คือ 
 

1. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลการประยุกตใชแผนแมบท ICT เพ่ือ
การศึกษา โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของรวมเปนคณะทํางาน หรือมอบหมายให
คณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ ทําหนาที่กํากับติดตามประเมินผลดังกลาว 



 6-3 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

2. จัดใหมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับหนวยงานตางๆ อาทิ ระดับองคกร
หลัก ระดับหนวยงานในสังกัด และหนวยงานในกํากับ เปนตน โดยอางอิงจากตัวชี้วัดที่
กําหนดไวในแผนแมบทฯฉบับนี้ หรือปรับปรุง/กําหนดเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสมใน
การดําเนินพันธกิจของแตละระดับ 

3. จัดใหมีการประเมินผลโครงการเพ่ือการบูรณาการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบ ICT เปนประจําตามคาบเวลาที่กําหนดไว 

4. ประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพ่ือกํากับติดตามความกาวหนา รวบรวมผลการดําเนินงาน 
โครงการตางๆ 

5. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจําเปนอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว 

 
ปจจัยเก้ือหนุนตอความสําเร็จในการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา 

 
การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จําเปนตองอาศัยกระบวนการการ

มีสวนรวมของทุกฝาย ตลอดจนชวยกันเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ ICT ใหเปนประโยชน
รวมกัน ซึ่งอาจพบปญหาอุปสรรคนานัปการที่สามารถฟนฝาใหผานพนไปไดอยางไมยากเย็นนัก หากทุก
ฝายจะรวมกันตระหนักถึงปจจัยแหงความสําเร็จดังตอไปนี้คือ 
 

1. ผูบริหาร/ผูมีอํานาจตัดสินใจของกระทรวงฯ ตองใหความสําคัญและความรวมมือ 
การพัฒนาระบบ ICT ใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารและผูมีอํานาจตัดสินใจของ
กระทรวงศึกษาธิการ สมควรดําเนินการดังตอไปนี้ 

 เห็นความสําคัญและประโยชนของระบบสารสนเทศวา สามารถชวยในการ
บริหารงานได 

 ใหความรวมมือกับทีมงานผูพัฒนาระบบสารสนเทศอยางเต็มที่ 
 ผลักดันใหเกิดการใชระบบสารสนเทศอยางจริงจัง 
 เปนแบบอยางแกเจาหนาที่ในการประยุกตใชระบบสารสนเทศ กระตุนและสราง

ความตระหนักในความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
 สั่งการใหเจาหนาที่ใหความรวมมือในการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศ รวมทั้ง

นํามากําหนดเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของเจาหนาที่ โดยเฉพาะอยางย่ิง
เมื่อการพัฒนาระบบและการใชงานประสบความสําเร็จ 

 
2. ความเขาใจในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Implementation) 
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ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสวนหนึ่งมักมองการพัฒนาระบบสารสนเทศเปนเรื่องงายๆ และ
เปนเรื่องของนักเทคนิคผูพัฒนาเพียงฝายเดียว ทั้งที่จริงทุกฝายที่เก่ียวของสมควรมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการ หรือข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามลําดับในภาพรวม 
ดังนี้คือ 

 ทราบความตองการดานสารสนเทศที่จะพัฒนาใหชัดเจน  (Requirement 
Specification) กอนที่จะจัดซื้อจัดจางผูพัฒนา โดยรวมกันหาขอสรุปความตองการ
ดานสารสนเทศที่กําลังจะพัฒนาจากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ เพราะจะมีผลตอการ
ออกแบบ พัฒนา ตลอดจนถึงการประยุกตใชงาน 

 หลังจากการวิเคราะหออกแบบ ควรมีการยืนยันความเขาใจระหวางผูพัฒนากับ
ผูใชงานวา มีความถูกตองตรงกันหรือไม เพราะในข้ันตอนนี้ยังถือวาสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดงายกวาจะรอใหการพัฒนาเสร็จสิ้นลง 

 การพัฒนาและติดตั้ง (Implement) สมควรทดสอบรวมกันระหวางผูพัฒนาและผูใช 
ตลอดจนถึงการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการใชงาน และการปรับปรุงที่
เหมาะสมตามสภาพการณจริง 

 การบันทึกและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Data entry & Verify) เพราะ
ฐานขอมูลที่เกิดข้ึนสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางกวางขวาง (ทั้งดานบริหารและ
การเรียนการสอน) จึงสมควรจะมีการตรวจสอบความถูกตองจากตนทางของ
แหลงขอมูลเสมอ เนื่องจากขอมูลที่มีความผิดพลาดบางสวนอาจจะลดความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่เหลือทั้งหมดได 

 การบํารุงรักษา (Maintenance) ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดวย เพราะในทางปฏิบัติมักมีความเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการใช
ระบบสารสนเทศอยูตลอดเวลา เชน ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและลักษณะงาน เปนตน 

 
3. ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย 

ระบบเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมตอ
การใชงานสารสนเทศในปจจุบัน เพราะจะชวยลดเวลาและประหยัดคาใชจายไดมากกวาการ
ติดตอสื่อสารดวยวิธีอ่ืน อีกทั้งยังสามารถประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยางกวางขวาง 
จึงควรตระหนักในประเด็นตางๆอยางนอยดังตอไปนี้ 

 การกระจายอยางทั่วถึงของระบบเครือขาย เพ่ือใหทุกฝายสามารถเขาถึงสารสนเทศ
ไดอยางเทาเทียมกัน 

 ความรวดเร็วในการรับ-สงขอมูลดวยอัตราคงที ่เพราะถาอัตราความเร็วไมสม่ําเสมอ
หรือมีความลาชาจนเกินไป จะย่ิงเปนการเสียเวลาจนถึงข้ันใชการไมไดเลย 



 6-5 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 

 ความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกบุกรุก เชน ไวรัส ผูไมประสงคดี เปนตน รวมถึง 
สเถียรภาพของเครือขายเอง ซึ่งลวนมีผลตอความนาเชื่อถือของขอมูลและผูใชงาน
ทุกฝาย 

 

4. การบูรณาการระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยทั่วไป มักจะพัฒนาทีละระบบตามความตองการของแตละ
สวนงานในแตละชวงเวลา จึงคอนขางพัฒนาอยางเปนอิสระ ขาดมุมมองหรือแผนการที่จะ
บูรณาการระบบเหลานั้นดวยกัน ทําใหเกิดปญหาในการทํางาน เชน ตองกรอกขอมูลซ้ําซอน
กันในแตละระบบ เปนตน จึงสมควรที่ทุกฝายจะบูรณาการดวยความตระหนักในประเด็น
ตางๆ ดังนี้ 

 ความตั้งใจของทุกฝายในการบูรณาการสารสนเทศรวมกัน เพราะเทคโนโลยีปจจุบัน
เอ้ือใหเกิดการบูรณาการไดอยางแนนอน 

 ความยอมรับขอบกพรองของขอมูลที่จัดเก็บไวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเปน
ธรรมดาที่การบูรณาการขอมูลมักจะแสดงใหเห็นความคลาดเคลื่อนของขอมูล
ระหวางระบบเสมอ 

 ความยอมรับของผูบริหารในการไมถือโทษ หรือถือเปนความผิดกรณีที่พบความ
บกพรองคลาดเคลื่อนของขอมูล โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะเริ่มตนของการบูรณา
การสารสนเทศ 

 
5. กฎเกณฑ ระเบียบ หรือขอตกลงเพื่อการบริหารงานรวมกัน 

กระทรวงศึกษาธิการควรวางกฎเกณฑ ระเบียบ หรือขอตกลงเพ่ือการบริหารงานดาน ICT 
เปน 2 กลุม เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปนจริงดังนี้คือ 

 กลุมที่ 1 กฎเกณฑ ระเบียบ หรือขอตกลงตามภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยพยายามรักษาใหมีความมั่นคงแนนอน (ไมเปลี่ยนแปลงบอยๆ) ซึ่งจะสงใหเกิด
การพัฒนาอยางถาวรตอเนื่อง 

 กลุมที่  2 กฎเกณฑ ระเบียบ หรือขอตกลงตามนโยบายของรัฐบาลหรือ
รัฐมนตรีวาการฯ ซึ่งมักจะเปนเรื่องจําเปนเรงดวนหรือมีความสําคัญตามสถานการณ
ในแตละชวงเวลา 

 
6. ผลประโยชนที่เกิดขึ้นรวมกัน 

หมายความวา ผลประโยชนจะที่ไดรับหรือที่จะเกิดข้ึนกับการทํางานของแตละฝาย สามารถ
ปรากฏไดอยางชัดเจน คือ ผูพัฒนา ผูใหขอมูล และผูดูแลระบบสมควรที่จะไดรับประโยชน
ดวย เชน ถือเปนคะแนนตัวชี้วัดการทํางาน ที่สําคัญเทียบเทาการปฏิบัติงานตามตําแหนง
หนาที่ เปนตน 



 6-6 บทที่ 6 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

7. กําลังใจในการพัฒนา 
การพัฒนาระบบสารสนเทศแมจะเปนเพียงงานเบ้ืองหลังภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ก็
ตาม แตเมื่อสําเร็จตามวัตถุประสงคแลว มักสงผลใหการทํางานของทุกฝายเกิดความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนไมมากก็นอย เชน ทํางานไดรวดเร็วข้ึน ทํางานไดสะดวกข้ึน เปน
ตน ฉะนั้นสมควรที่ทุกฝายจะเห็นความสําคัญและตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับจากการใช
ระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงการพัฒนาและเตรียมการนําระบบงานไปใช 
ผูปฏิบัติงานตองทํางานอยางหนักทั้งงานประจําที่ทําอยูและงานดานขอมูล ดังนั้น ผูบริหาร
ควรจะใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน เห็นความสําคัญและคุณคาในงานที่เจาหนาที่
ดําเนินงานอยู 

 
8. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปจจุบันความรูความเขาใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการขยายตัวครอบคลุมพ้ืนที่
ตางๆไดอยางกวางขวาง การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําไดคอนขางสะดวกกวา
ในอดีต สงผลใหการเชื่อมโยงระหวางกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
ถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถที่จะเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไดตลอดเวลา 

 


