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บทที่ 1 บทนํา
กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศนในการเปนองคกรหลักที่มุงจัดการและสงเสริมการศึกษา ให
ประชาชน มีคุณ ธรรมนําความรู มีคุณ ภาพ มีศั ก ยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักการเศรษฐกิ จ
พอเพียง เสริมสรางสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู ใหยืนหยัดในเวทีโลกบนพื้นฐานของความ
เปน ไทย โดยมีพันธกิจ ในการเรง รัดการปฏิรู ปการศึกษา เพื่อเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาให แก
ประชาชน ด วยการพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึง การพั ฒนาระบบบริห ารจัดการ
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงดําเนินการจัดทําแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556
เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใหมีประสิทธิภาพ สงผลให
เกิดการใชสารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจดานตางๆ ดวยความพรอมที่จะรองรับการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการดําเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อที่จะประสานความรวมมือกับ
องคกรตางๆไดเปน อยางดี โดยแสวงหาความร วมมือจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไ ดแผนแมบทฯที่มีการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน ทั้งปจจัยภายในและภายนอก ซึ่งจะเนนใหเกิดการเชื่อมโยงและมีความ
รวมมือจากทุกภาคสวน
เนื่องจากโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวยสํานักงานและหนวยงานตางๆ ซึ่งมี
บทบาทสําคัญที่เกี่ยวของกับการศึกษาของประเทศไทย ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา เปนไปดวยความเขาใจรวมกันของทุกฝาย จึงควรจะนิยาม
ความหมายคําศัพทสําคัญในเบื้องตน ดังนี้คือ
1. “องคกรหลัก” หมายถึง สํานักงานหลักในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2. “หน ว ยงานในสั ง กั ด ” หมายถึ ง หน ว ยงานและสถานศึ ก ษาที่ อ ยู ใ นสั ง กั ด ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3. “หนวยงานในกํากับ” หมายถึง หนวยงาน สถานศึกษาในกํากับ และหนวยงานอิสระตางๆ
ที่อยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
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4. “เพื่อการศึกษา” หมายถึง ภารกิจที่ตองดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือการเรียน
การสอน เชน
 การวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหาร
 การดําเนินงานงานของหนวยงานตางๆ
 การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
 การเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน
 การจัดทําหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน
 การจัดทําสื่อการเรียนการสอนและสาระความรู (Content)
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสรางสรรค
5. “ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and Communication
Technology : ICT)” หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวร
ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบเครือขาย ระบบโทรคมนาคม วิทยุ และโทรทัศน ที่ใ ชเ พื่อ
การศึกษาขององคกรหลัก หนวยงานในสังกัด หรือในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้น การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ส ามารถประยุกตเขากับ
พันธกิจของกระทรวงศึกษาธิการไดนั้น จะเปนภาพรวมของกระบวนการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
ที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษาอยางเปนระบบ โดยผานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และ
มาตรการสําคัญ ที่สงผลกระทบตอการประยุกตใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม ระบบ
การเชื่อมโยงเครือขาย ระบบงาน (Software) บุคลากร ตลอดจนถึงขอมูลตางๆ จนกลายเปนสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา (รูปที่ 1.1) ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลเฉพาะกิจ

บุคลากร
(Peopleware)

เครื่องมืออุปกรณ
(Hardware)
สื่อการเรียนรู

ระบบงาน
(Software)

สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

เครือขายและการสื่อสาร
(Network & Communication)

ขอมูลความรู
รูปที่ 1.1 ภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา ถือเปนธรรมนูญสําคัญที่จะชวย
สงเสริมการดําเนินงานและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้นภาพรวมของแผนแมบทฯ จึงมีความครอบคลุมหรือใหความสําคัญ 2 ประการ คือ
1. กรอบแนวทางการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หมายถึง การกําหนดยุท ธศาสตร มาตรการ ขอเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมตามหลักวิชาการและการประยุกตใช ที่สามารถเอื้อตอการบูรณาการสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การวิเคราะหออกแบบ
สถาปตยกรรมระบบเครือขายที่เปนเอกภาพ ทุกฝายสามารถเขาถึงและใชงานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
2. การยกระดับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายถึง การยกระดับภาพรวมการพัฒนาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดมีการดําเนินการอยูแลวหรือมีแนวโนมจะดําเนินการ
ตอไป เฉพาะในสวนที่มีความเหมาะสมตอการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระหวาง
หนวยงานตางๆไดอยางเปนเอกภาพ ใหเขามาผนวกไวใ นแผนแมบทฯ เพื่อเปน การให
ความสําคัญและเนนย้ําถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นเปนสวนรวมกับทุกฝาย
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย
องคกรหลัก หนวยงานในสังกัดและในกํากับ ใหสามารถบูรณาการรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ยังคงความเหมาะสมตามบริบทการดําเนินพันธกิจของแตละฝายไดนั้น อาจพิจารณาเลือกดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองลักษณะ ดังนี้คือ
1. ประยุกตตามแผนแมบทฯ เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554-2556
หมายถึง องคกรหลัก หนวยงานในสัง กัด และในกํากับ นํายุท ธศาสตร มาตรการ และ
โครงการที่กําหนดไวในแผนแมบทฉบับนี้ไปประยุกตใช โดยอาจมีการปรับปรุงใหเหมาะสม
ตามบริบทในการดําเนินพันธกิจไดทันที
2. จัดทําแผนแมบทฯหรือแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับแผนแมบทฉบับนี้
หมายถึง องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และในกํากับ อาจพิจารณาจัดทําแผนแมบทฯ หรือ
แผนปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยพิจ ารณาถึง ความสอดคลองกับยุท ธศาสตร มาตรการ และ
โครงการที่กําหนดไวในแผนแมบทฯฉบับนี้กับแผนแมบท ICT ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย
เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพไดเชนกัน ดังรูปที่ 1.2
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บทที่ 1 บทนํา

แผนแมบท ICT ประเทศไทย ฉบับที่ 2

แผนแมบท ICT เพื่อการศึกษา ของ ศธ.

แผนแมบท ICT ของแต ละองคกร
แผนปฏิบัติก าร ICT ของแตละองคกร
รูปที่ 1.2 ความสอดคลองของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลสัมฤทธิ์จ ากการประยุกตใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะกอให เกิด
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่เหมาะสําหรับการประยุกตใชงานของผูเกี่ยวของทุกฝาย อาทิ ผูบริหารที่
ตองการรายงานเพื่อ ประกอบการวางแผน/ตัดสิน ใจ บุคลากรทางการศึก ษาที่ตองการขอมูล เพื่อทํา
รายงานนําเสนอผูบริหาร ผูสอนที่ตองการขอมูลเพื่อการศึกษาคนควาวิจัย ผูเรียน ประชาชนทุกภาคสวน
ผูพิการ ผูดอยโอกาส ตลอดจนถึงผูสูงอายุ ที่ตองการขอมูลและองคความรูดานตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการสรางฐานความรู เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจใหเจริญกาวหนาตอไป ดังรูปที่ 1.3
พัฒนาสังคม
ผูบริหาร
สารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

ผูสอน/บุคลากร

ผูเรียน/ประชาชน
พัฒนาเศรษฐกิจ
ผูพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูสูงอายุ
รูปที่ 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของการใชสารสนเทศเพื่อการศึกษา

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรม
ได ดว ยการกําหนดยุท ธศาสตร มาตรการ และโครงการตางๆที่จํา เปน ของแผนแมบ ทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 ตามลําดับในการ
นําเสนอดังนี้คือ
บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT
อธิบายหลักการแนวคิดในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยพิจารณาสาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายดาน ICT แผนแมบท ICT
ฉบับตางๆ กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษาของประเทศเกาหลีใต
บทที่ 3 สถานภาพการพัฒนาระบบ ICT
อธิบายภาพรวมของประเทศไทยในการใช ICT เพื่อการศึกษา สถานภาพการมีการใช
ICT เพื่อการศึกษา การพัฒนาบุคลากร การใชระบบเครือขาย (Network) ประเด็นความ
ตองการประยุกตใ ช ICT รวมถึงการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม
ตางๆ ที่มีผลตอการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT
อธิบายวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และมาตรการตางๆของแผนแมบท ICT ซึ่งเปน
แนวทางใหกระทรวงศึกษาธิการ นําไปพัฒนาและประยุกตใช ICT เพือ่ การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ
บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
อธิ บายข อเสนอแนะแนวทางการบู ร ณาการในดา นต างๆ เริ่ มตั้ ง แตก ารบูร ณาการ
สารสนเทศดานการศึกษา การถ ายทอดวิท ยุโ ทรทัศนผานเครือขาย การบูร ณาการ
เครือขายเพื่อการศึกษา การจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อการบูรณาการ ตลอดจนถึงการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
บทที่ 6 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
อธิบายแนวทางการบริหาร การกํากับติดตาม การประเมินผล และโครงสรางการบริหาร
พรอมทั้งปจจัยสูความสําเร็จในการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT
การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2554-2556 นอกจากจะมีการวิเคราะหสถานภาพการประยุกตใช และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นตางๆแลว ยังไดผนวกสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาทั้งภายในและตางประเทศ เพื่อใหครอบคลุมในทิศทางการพัฒนาดานการศึกษา ดังนี้คือ






สาระสําคัญและแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาการศึกษาของประเทศเกาหลีใต

สาระสําคัญและแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีความครอบคลุมการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุก
ประเภท ประกอบดวยหมวดที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้คือ
 หมวดที่ 3 การจัดระบบการศึกษา ประกอบดวย การศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษา เพื่อใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
โดยจัดกระบวนการเรียนรู และการจัดตั้ง แหลงการเรียนรูต ลอดชีวิตทุกรูปแบบอยาง
พอเพียง และมีประสิทธิภาพ
 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งกําหนดใหมีการจัดสรรคลื่ นความถี่ สื่อตัวนํา
และโครงสรางพื้นฐานในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารคมนาคม ตลอดจน
การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การจัดการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูสําหรับทุกคน
สําหรับสาระสําคัญในสวนที่เกี่ยวกับบริบทของการกําหนดนโยบายดานการศึกษา และนโยบาย
ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีจํานวน 3 มาตรา ประกอบดวย
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บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาและบทบาทของ ICT

 มาตรา 33 ไดกําหนดใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทําหนาที่จัดทําแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2559 ซึ่งไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว
 มาตรา 69 ไดกําหนดใหมีหนวยงานกลาง เพื่อทําหนาที่เสนอนโยบายและแผนการ
สงเสริม การประสานการวิจัย การพัฒนาและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 มาตรา 68 ไดบั ญ ญั ติใ ห มีก ารระดมทุ น เพื่อ จั ดตั้ ง กองทุ น พั ฒนาเทคโนโลยีเ พื่ อ
การศึกษา สําหรับใชในการสงเสริมการผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา ดังนั้นจึงไดตราพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. … เพื่อจัดตั้ง
หนวยงานกลางดังกลาวในการทําหนาที่ดูแลกองทุนฯ ขณะนี้พระราบัญญัติฯ ไดผานการ
พิจารณาปรับแกราง พรบ. ครั้งสุดทาย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 จากคณะกรรมการ
กฤษฎีกา และคาดวาจะใชเวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถประกาศใหมีผลบังคับใชได
กระทรวงศึกษาธิการ ไดนําเสนอแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 โดย
ความเห็น ชอบของคณะรัฐ มนตรี เพื่อ ให ห น วยงานที่เ กี่ย วข องนํ าไปใชเป น แนวทางในการพั ฒนา
การศึกษาในชวงระยะเวลาดังกลาว โดยใชปรัชญา กรอบแนวคิด เจตนารมณ วัตถุประสงค นโยบาย
และกรอบการดําเนินงานที่สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ดังมีสาระสําคัญคือ
ปรัชญาและกรอบแนวคิด
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินงานบนทางสายกลางบนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รูจัดพอประมาณอยางมีเหตุผล
มีความรอบรูเทาทัน โลก เพื่อมุง ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่ง ยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทย
เกิดการบูรณาการแบบองครวมที่ยึด “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี “ดุลยภาพ”
ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง สิ่ ง แวดล อ ม เป น แผนที่ บู ร ณาการศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการ
พัฒนาดานตางๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน โดยคํานึงถึงการพัฒนาอยางตอเนื่องอยางตลอดชีวิต
เจตนารมณ
1. พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
วัฒนธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2. พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดานคือ
 สังคมแหงคุณภาพ
 สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
 สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

วัตถุประสงคและแนวนโยบาย
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุล เพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา เพื่อใหทุกคนไดเขาถึง
บริการทางการศึกษาตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต ดวยการเพิ่มโอกาสในการเรียนรูดวยการ
ปฏิรูปการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยวางแนวนโยบายและกรอบการดําเนินงาน ดังนี้
 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา
 ปลุกฝงและเสริมสรางใหผูเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีจิตสํานึก
และมีความภูมิใจในความเปนไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คํานึงถึงประโยชน
สวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และรังเกียจการทุจริต ตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหประชาชนทุกคนตั้งแตแรกเกิดจนถึงตลอดชีวิต ไดมี
โอกาสเขาถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ ยากจน อยูในทองถิ่นหางไกล ทุรกันดาร
 ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ และเสริมสราง
ศักยภาพการแขงขัน และรวมมือกับนานาประเทศ
 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก
 ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู
เพื่อเสริมสรางคุณธรรมของคน สงเสริมการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูและการเรียนรูของ
คนไทยและสังคมไทย โดยวางแนวนโยบายและกรอบการดําเนินงาน ดังนี้
 สง เสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรูของสถาบัน ศาสนา และสถาบัน ทาง
สังคมทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น เครื อ ข า ยภู มิ ป ญ ญา และการเรี ย นรู ป ระวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เปนวิถีชีวิตอยางมีคุณภาพและตลอดชีวิต
 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญา
พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู และสรางกลไกการนําผลวิจัยไปใชประโยชน
3. พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิ
ปญญาและการเรียนรู จะเนนการสงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ขจั ดปญหาความยากจน ความดอยโอกาสทางการศึกษาโดยการเขาถึง
บริ การการศึ กษาสํ า หรั บทุ ก คน สอดรั บการพัฒ นาเทคโนโลยี เพื่ อ การศึ กษา ที่ พัฒ นา
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โครงสรางพื้นฐานใหมีการกระจายครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยวางแนวนโยบาย
และกรอบการดําเนินงาน ดังนี้
 พัฒนาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการ โดยเรงรัดกระจายอํานาจการบริห ารและจัด
การศึกษาไปสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุกภาคสวนของ
สังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
 ระดมทรัพยากรจากแหลง ตางๆ และการลงทุน เพื่อ การศึกษา ตลอดจนบริห าร
จัดการ และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
 สง เสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนาความเปนสากลของ
การศึกษา เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ ภายใตกระแสโลกาภิวัตน ขณะเดียวกันสามารถอยูรวมกันกับพลโลกอยาง
สันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน
สาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติ ยังมีความสอดคลองกับทิศทางในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่ไดกําหนดขึ้นบนพื้นฐาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งมีวิสัยทัศน คือ “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนํา
ความรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และ
เปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มี
ธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคม
โลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” โดยมียุท ธศาสตรสําคัญ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ในการที่จ ะผลักดัน ใหเกิด
ความสําเร็จตามเปาหมายของการพัฒนาฯ คือ “การพัฒนาคุณ ภาพคนและสังคมไทยสูสัง คมแหงภูมิ
ปญญาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาใหมีคุณธรรมนําความรู การเสริมสรางสุขภาวะ
คนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข”
ประกอบกับการวางกรอบตัวชี้วัด ที่ใ ช ใ นการประเมิ น แผนการลงทุน ดานการศึ กษาระดับตา งๆ ดั ง
ตัวอยางเชน
1. ระดับนโยบายที่เกี่ยวของกับการลงทุนสาขาการศึกษา
เพื่อให คนไทยทุกลุม ทุกวัย มีโ อกาสและเขาถึง การศึกษาและการเรียนรูเพิ่ม ขึ้น อยางมี
คุณภาพ ชุมชนมีศักยภาพในการเสริมสรางการเรียนรู ที่เชื่อมโยงการเรียนรูตั้งแตปฐมวัยจน
ตลอดชีวิต กําลังคนระดับกลาง ระดับสูง และนักวิจัยมีสมรรถนะ สรางและพัฒนาการวิจัย
เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมทั้งเปน
ศูนยกลางทางการศึกษา

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

2. ระดับแผนงานโครงสรางทางปญญา
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู ใหมีคุณภาพมาตรฐานอยางทั่วถึง
และเปนธรรม เพื่อเพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการทางการศึกษาและ
การเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
3. ระดับแผนงานผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบ
เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรดานการศึกษาและการเรียนรูทั้งระบบใหมี
สมรรถนะ สามารถสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาของประเทศใหสูงขึ้น
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทย
ประเทศไทยมีการกําหนดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554-2564
หรือ “ICT 2020” โดยมีรางที่สําคัญดังนี้คือ
1. วิสัยทัศน
ICT เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพา...
คนไทย สูความรูและปญญา
เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางยั่งยืน
สังคมไทย สูความเสมอภาค
หมายถึง ประเทศไทยจะมีการพัฒนาอยางฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคมจะอยูบนพื้นฐานของความรูและปญญา โดยใหโอกาสแกประชาชนทุกคนในการมี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาค นําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน
2. ทิศทางยุทธศาสตรที่สําคัญ
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหมีความทันสมัยมี
การกระจายอยางทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรองรับความตองการ
ของภาคสวนตางๆได
 การพัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสรางสรรคและใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน และการพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
 ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ การ
เปดการคาเสรี และประชาคมอาเซียน
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 ใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐแบบบูรณาการและมีธรรมาภิบาล
 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสรางความเขมแข็ง ของภาคการผลิต ใหสามารถ
พึ่ง ตนเองและแขง ขัน ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการ และ
เศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อเพิ่มสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม
 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสราง
โอกาสและการเขาถึง ทรัพยากรและบริการสาธารณะตางๆ ใหมีความทั่วถึงและ
ทัดเทียมกันมากขึ้น โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จําเปน ตอการดํารงชีวิตอยางมีสุข
ภาวะที่ดี ไดแก การบริการดานการศึกษาและบริการสาธารณสุข
 พัฒนาและประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการสรางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับ
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) เพื่อสนับสนุน การพัฒนาสู เศรษฐกิจ และสั ง คมฐานความรูและ
นวัตกรรมอยางยั่งยืนและมั่นคง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การพัฒนากําลังคนดาน ICT และบุคคลทั่วไปใหมีความสามารถในการสรางสรรคผลิต
และใชสารสนเทศอยางมีวิจารณญาณและรูเทาทัน
2. การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการบริการของภาครัฐ
5. การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและรายไดเขาประเทศ
6. การใช ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
“เนื่องจากในปจ จุบัน ระบบคอมพิวเตอรไ ดเปน สวนสําคัญ ของการประกอบกิจ การและการ
ดํารงชีวิตของมนุษย หากมีผูกระทําดวยประการใดๆ ใหระบบคอมพิวเตอรไมสามารถทํางานตามคําสั่งที่
กําหนดไว หรือทําใหการทํางานผิดพลาดไปจากคําสั่ง ที่กําหนดไว หรือใชวิธีการใดๆเขาลวงรูขอมูล
แกไ ข หรือทําลายขอมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอรโ ดยมิชอบ หรือใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อ
เผยแพรขอมูลคอมพิวเตอรอัน เปนเท็จ หรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ยอมกอใหเกิดความเสียหาย
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน สมควรกําหนดมาตรการเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําดังกลาว” เปนหมายเหตุที่ได
กลาวไวในตอนทายของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ซึ่งมี
สาระสําคัญในมาตราที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติและการใหมีผลบังคับใช สวนมาตราที่ 3 เปน
การนิยามความหมายที่เหมาะสมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ดังนี้
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความว า อุ ปกรณห รื อชุ ด อุป กรณ ข องคอมพิ วเตอร ที่ เชื่ อ มการ
ทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และ
แนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูล
โดยอัตโนมัติ
“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู
ในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกสอีกดวย
“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบ
คอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา
วัน ที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ และอื่น ๆที่เกี่ยวของกับการ
ติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น
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“ผูใหบริการ”
หมายความวา
1. ผูใ หบริการแกบุคคลอื่น ในการเขาสูอิน เทอรเน็ต หรือใหส ามารถติดตอถึงกันโดย
ประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนาม
ของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
2. ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น
“ผูใชบริการ”

หมายความวา ผูใ ชบริการของผูใ หบริการไมวาตองเสียคาใชบริการ
หรือไมก็ตาม

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี”
หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
โดยมาตราที่ 4 กําหนดใหรัฐ มนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ พรอมทั้งแบงกฎระเบียบตางๆออกเปน 2 หมวด คือ
หมวดที่ 1. วาดวยเรื่องลักษณะของการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย
กฎระเบียบตามมาตราที่ 5 ถึงมาตราที่ 17
หมวดที่ 2. วาดวยเรื่องการใชอํานาจหนาที่และขั้นตอนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่
เมื่อพบผูกระทําความผิด ประกอบดวยกฎระเบียบตามมาตราที่ 18 ถึงมาตราที่ 30
จะสัง เกตได ว าพระราชบั ญ ญั ติฉ บั บนี้ ไ ดก ลา วอา งถึ ง พระราชบั ญ ญั ติว า ดว ยธุร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ซึ่งมีสาระสําคัญที่สงผลตอการพัฒนาและการประยุกตใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในมาตราที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับชื่อพระราชบัญญัติและการใหมีผลบังคับใช
(ตามลําดับ) สวนมาตราที่ 3 เปนการนิยามความหมายที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางคอมพิวเตอร โดย
มาตราที่ 6 ใหน ายกรัฐ มนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ พรอมทั้ง แบง กฎระเบียบตางๆ
ออกเปน 6 หมวด คือ
หมวดที่ 1. วาดวยเรื่องของการทําธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยกฎระเบียบตาม
มาตราที่ 7 ถึงมาตราที่ 25
หมวดที่ 2. วาดวยเรื่องลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยกฎระเบียบตามมาตราที่ 26 ถึง
มาตราที่ 31
หมวดที่ 3. ว า ด ว ยเรื่ อ งธุ ร กิ จ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ประกอบด ว ย
กฎระเบียบตามมาตราที่ 32 ถึงมาตราที่ 34
หมวดที่ 4. วาดวยเรื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ ประกอบดวยกฎระเบียบตามมาตราที่
35 เพียงมาตราเดียว

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

หมวดที่ 5. วาดวยเรื่องคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยกฎระเบียบตาม
มาตราที่ 36 ถึงมาตราที่ 43
หมวดที่ 6. วาดวยเรื่องบทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําผิด ประกอบดวยกฎระเบียบตามมาตรา
ที่ 44 ถึงมาตราที่ 46
สาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงใหเห็นวา
ภาครัฐใหความสําคัญตอภาพรวมของการพัฒนาและประยุกตใ ช ICT เพื่อประโยชนตอการบริห าร
ราชการแผนดิน เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีผลในทางที่ดีตอการพัฒนาและประยุกตใช
ICT เพื่อการศึกษา ทั้ง ดานการบริห ารจัดการและการเรียนการสอน ในบรรยากาศที่เ หมาะตอการ
เผยแพรขอมูลหรือสาระความรู โดยปราศจากสิ่งไมพึงประสงค เพราะกฎหมายดังกลาวจะชวยปองปราม
และปองกัน การกระทําความผิดของบุคคลผูไ มห วัง ดีตอการพัฒนาและประยุกตใ ช ICT ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศเกาหลีใต
ประเทศเกาหลี ใ ตปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนดนโยบายการใช ICT เพื่อการศึกษา ดวยวิธี
กําหนดระยะของการพัฒนาตั้งแตป ค.ศ. 1987-1995 ใหเปนชวงเริ่มตนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการศึกษา และกําหนดการจัดทําแผนแมบทจํานวน 3 ฉบับ เพื่อใหมีการกําหนด
นโยบาย พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน กําหนดโครงการ/กิจกรรมริเริ่ม และการจัดตั้งองคกรตางๆ เพื่อรองรับ
การดําเนินงาน ดังแสดงในรูปที่ 2.1
ICT in Education Master Plans

Policy
Goals

Master Plan I

Master Plan II

Master Plan III

1996-2000

2001-2005

2006-present

• Infra/ICT Literacy

(World-class
ICT environment)

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

Infra• Teacher / 1 computer
• 5 student / 1 computer
structure • 17 students / 1 computer

• LAN, e-administrative
network, internet
• PPP strategy
Major
Initiatives

• Upgrade network(2Mbps)
• Broadband
• Expand PCs

• Education information
• National teaching-learning
service-EDUNET
center-EDUNET
• Cyber Home Learning System
• CAI
• ICT literacy training: CEO, • Metadata standard
• EBS e-Learning project
teachers
• ICT innovative teacher training
• Teaching-learning content
• Teaching-learning software
• Research information system
• NEIS, RISS
• Multimedia library

• MOE
Organi- • KMEC & KERIS
zations • 16 MPOEs
• Monitoring & evaluation

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

•LLL&HRD (World-class

educational competitiveness)

• Ubiquitous computing:
RFID,
wireless, PDA, Tablet PC
• Wireless Internet
• Ubiquitous zone
• 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
• MEST
• KERIS
• 16 MPOEs & regional ICT in
education centers

รูปที่ 2.1 แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของเกาหลี
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ประเทศเกาหลีใต ไดกําหนดปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา ดังนี้คือ
1. การปฏิรูปการศึกษา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขาเปนสวนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning) เพื่อใหโอกาสสําหรับทุกกลุมในสังคม
2. การกําหนดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรในแผนแมบท อาทิ
 การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน โดยใชวิธี Supply-driven Approach
 การใหการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักเรียน
 การใหการอบรมครูผูสอนในปริมาณมาก
 การใหรางวัลสําหรับการศึกษาในพื้นที่และโรงเรียน โดยเชื่อมโยงงบประมาณกับผล
จากการประเมิน
3. การสนับสนุนงบประมาณที่โปรงใส
 สราง ICT Units ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
 การสนับสนุนดานงบประมาณสําหรับการลงทุนเบื้องตน
 มีการจัดตั้ง KERIS (Korean Education and Research Information Services)
4. มีการออกกฎหมายเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
นอกจากนี้ยังสนับสนุนแหลงงบประมาณ เพื่อการลงทุนและดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ดังนี้
1. จัดหาแหลงงบประมาณสนับสนุนจากหลายแหลง รวมถึงการกําหนดภาษีพิเศษ กองทุน
ของภาครัฐและเอกชน โดยมีสวนลดภาษีสําหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. ขยายกลไกความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับหนวยงาน
การศึกษาในสวนกลาง ทองถิ่น และภาคเอกชน
3. การประมาณการงบประมาณสําหรับใชสอยมากกวา 1 ป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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 ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายทั้งในปจจุบันและอนาคต
ในดานการศึกษาของเกาหลี โดยปจจุบันจะใหความสําคัญไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สําหรับระบบการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยการทํางานอยางใกลชิดรวมกับ
ธนาคารโลกและยูเนสโก เพื่อจะชวยประเทศอื่นในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้น ฐานและการ
ดําเนินการ นอกเหนือจากการชวยเหลือดานนโยบาย KERIS ไดใหการบริการดานการศึกษาใหแกผูที่
เกี่ยวของในแวดวงการศึกษาและประชาชนทั่วไป อาทิ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

 บริการขอมูลการศึกษาแหงชาติ (National Education Information Services : NEIS)
 ระบบการบริการขอมูลวิจัย (Research Information Services Systems : RISS)
 ระบบการบริการดานการศึกษาแหง ชาติ (National Education Service System :
EDUNET)
 การบริการขอมูลดานหลักสูตรวิชาเรียน (Korea Open Courseware : KOCW)
ทายบท
แนวคิดที่สําคัญประการสุดทายในการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การใช ICT เปนเครื่องมือนําไปสูการสรางและการมีธรรมาภิบาล
(Good Governance) ซึ่งหมายถึง ระบบการบริหารและการจัดการบานเมืองที่ดี มีแนวคิดในกระบวนการ
ตัดสินใจที่ควรคาแกการปฏิบัติพอสังเขปดังนี้
1. การมีสวนรวมของสมาชิก (Participatory) เพื่อการตัดสินใจที่สําคัญของสังคม และสราง
ความสามัคคีใหแกประชาชน
2. การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย (Rule of law) ดวยความเปนธรรมตอประชาชนโดย
เทาเทียมกัน ทุกคนถือวาอยูภ ายใตขอกําหนดของกฎหมายเดียวกัน
3. ความโปรง ใส (Transparency) เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเปดเผยขอมูลอยาง
ตรงไปตรงมา
4. ความรับผิดชอบ (Responsiveness) ของทุกฝายในการทําหนาที่การงานของตนใหดี
ที่สุด และมีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจตางๆ
5. ความสอดคลอง (Consensus Oriented) เปนการกําหนดและสรุปความตองการของคน
ในสังคม โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันและความตองการที่สอดคลองกันของสังคม มา
เปนขอปฏิบัติเพื่อลดปญหาการขัดแยง
6. ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงไดรับ ทั้งในดาน
การบริการ สวัสดิการ ตลอดจนถึงสาธารณูปโภคอื่นๆ
7. การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) เปนการจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู ใหไดประโยชนสูงสุดตอมวลมนุษยชาติ
8. การมี เหตุ ผ ล (Accountability) เป น ความต อ งการในสั ง คม ที่ จ ะต องตัด สิ น ใจและ
รับผิดชอบรวมกันตอการกระทําของแตละฝายดวยเหตุและผลที่สมควร
การมีและการสรางธรรมาภิบาลที่ดี สามารถจะกระทําใหสําเร็จไดครบทุกหลักการนั้น จําเปนตอง
อาศัยกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสติปญญารอบรู มีอุดมการณอันเปนจุดมุงหมายในทาง
สรางสรรคสังคมและสวนรวม เทาทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในโลกยุคปจจุบัน ซึ่งในที่นี้
คือ การพัฒนาการศึกษาโดยใช ICT เปนเครื่องมือสําคัญ เพื่อที่จะบรรลุจุดมุงหมายดังกลาว
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โครงสรางและกระบวนการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวย 5 องคกรหลัก คือ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก าร สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน สํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และสํา นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีสถานภาพของการใช ICT ในภาพรวมที่สามารถรองรับการบริหารจัดการและการดําเนิน
พันธกิจของแตละองคกรหลักไดในระดับหนึ่ง ดังจะสังเกตไดจากการมีการใชระบบสารสนเทศที่ไดรับการ
พัฒนาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม การขยายตัวทางการศึกษาในปจจุบันมีการเติบโตขึ้นอยาง
กาวกระโดด มีการขยายภารกิจ ปรับปรุงยุทธศาสตร และขอบเขตการดําเนินงานดานการศึกษาออกไป
อยางกวางขวาง ซึ่งเปนผลจากความตื่นตัวในการเห็นความสําคัญดานการศึกษาของประชาชน และการ
สนับสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐ สงผลกระทบถึงความคาดหวังของทุกฝายที่มีตอการดําเนินพันธกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปจจุบันมีสถานภาพการพัฒนาระบบ ICT และประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้คือ








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

ภาพรวมของประเทศไทยในการใช ICT เพื่อการศึกษา
คณะกรรมการแหง ชาติวา ดว ยโครงการรัฐ มนตรีศึ กษาแห ง เอเชี ยตะวัน ออกเฉี ยงใต (The
Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO) ไดมีการสํารวจสถานะของการใช
ICT ดานการศึ กษาของกลุมประเทศสมาชิก ซึ่ง ประกอบดวยประเทศ บรูไ นดารุส ซาลาม กั มพูช า
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. โครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรดาน ICT ในโรงเรียน (ICT Infrastructure and Resources
in Schools)
5. การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับครูและผูบริหารของโรงเรียน (Professional Development
for Teachers and School Leaders) มีการเตรียมตัวครูและผูบริหารโรงเรียนในการรับ
ความคิดใหมๆ ดาน ICT ใหมีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
6. การมีสวนรวมของสังคมและชุมชน (Community/ Partnership) โดยใช ICT เพื่อเปดโอกาส
การเรียนรูของนักเรียนนอกเหนือจากความรูในหองเรียน มีก ารเชื่อมตอระหวางสังคมใน
โรงเรียนและสังคมภายนอกโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุมชนเปนสวน
หนึ่งของโรงเรียน มีการสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีพโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของคนในชุมชน
7. การกําหนดหลักสูต รดาน ICT ในหลักสูต รการศึกษาของชาติ (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
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช ICT เพื่อการศึกษา มีผลสําเร็จหรือไมอยางไร
นอกจากนี้ เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะของการใช ICT ในระบบการศึกษาของแตละประเทศ
ในแตละมิติวามีการพัฒนาอยูในขั้น ตอนใด ใหมีมาตรฐานเดียวกัน การวิจัยนี้จะใชโมเดลขององคการ
UNESCO (UNESCO’s Model: Stages of ICT Development in Education) ซึ่งแบงระดับของการ
พัฒนาและการใช ICT ออกเปน 4 ระดับคือ
 ระดับที่ 1 ขั้นเริ่มตน (Emerging Stage) คือ ริเริ่มการใช ICT ในระบบการศึกษา โดย
ผูบริหาร ครูและผูเรียน เริ่มตระหนักถึงการใช ICT เปนเครื่องมือในระดับขั้นพื้นฐาน
 ระดับที่ 2 ขั้นประยุกต (Applying Stage) คือ การนํา ICT มาใชในระบบการศึกษา โดย
ผูบริหาร ครู และผูเรียน ไดเรียนรูที่จะใชเครื่องมือ ICT เริ่มใชประโยชนในการบริหาร
และในหลักสูตร

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

 ระดับที่ 3 ขั้นแพรกระจาย (Infusing Stage) คือ การนํา ICT มาใชในระบบการศึกษา
โดยผูบริหาร ครู และผูเรียน มีความเขาใจวาจะใชเครื่องมือดาน ICT ไดอยางไร และ
ควรจะใชเมื่อใด เพื่อที่จะใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคการเรียนการสอนได
 ระดับที่ 4 ขั้น ปรับโฉมใหม (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 เพื่อการศึกษา
ICT In Education
Dimensions
1. การกําหนดวิสัยทัศนของ ICT
ดานการศึกษาของชาติ
(National ICT in Education
Vision)

2. การกําหนดนโยบายและ
วางแผน ICT ดานการศึกษา
ของชาติ (National ICT in
Education Plans &
Policies)
3. การสนับสนุนเรื่องนโยบาย
ดาน ICT ของชาติและ
นโยบายดานการศึกษา
(Complementary National
ICT & Education Policies)
4. โครงสรางพื้นฐานและ
ทรัพยากรตางๆ ดาน ICT
ในโรงเรียน (ICT
Infrastructure & Resources
in Schools)
5. การพัฒนาอยางมืออาชีพ
สําหรับครูและผูบริหารของ

Emerging

Applying

Infusing

Transforming

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว;
ติมอรตะวันออก

กัมพูชา; พมา

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

มาเลเซีย; สิงคโปร

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว;
ติมอรตะวันออก

กัมพูชา; พมา

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว;
ติมอรตะวันออก

กัมพูชา; พมา

อินโดนีเซีย;
ฟลิปปนส;
ไทย

บรูไน; มาเลเซีย;
สิงคโปร;
เวียดนาม

กัมพูชา;ฟลิปปนส;
อินโดนีเซีย;
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว;
ติมอรตะวันออก
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย

กัมพูชา;
อินโดนีเซีย;
ฟลิปปนส;
พมา

มาเลเซีย;
ไทย; เวียดนาม

บรูไน; มาเลเซีย;
สิงคโปร;
ไทย; เวียดนาม

กัมพูชา;
อินโดนีเซีย;

มาเลเซีย;
ฟลิปปนส;

บรูไน; สิงคโปร

บรูไน; มาเลเซีย;
สิงคโปร;
เวียดนาม
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ICT In Education
Dimensions
โรงเรียน (Professional
Development for Teachers
& School Leaders)
6. การมีสวนรวมของสังคมและ
ชุมชน (Community/
Partnership)

Emerging
ประชาชนลาว;
ติมอรตะวันออก

Applying
พมา

Infusing

Transforming

ไทย; เวียดนาม
(กําลังจะพัฒนาไปสู
Transforming)
ฟลิปปนส;
ไทย; เวียดนาม

สาธารณรัฐ
บรูไน; กัมพูชา;
มาเลเซีย; สิงคโปร
ประชาธิปไตย
อินโดนีเซีย;
ประชาชนลาว;
พมา
ติมอรตะวันออก
7. การกําหนด ICT ในหลักสูตร กัมพูชา;
อินโดนีเซีย;
บรูไน; มาเลเซีย;
การศึกษาของชาติ (ICT in
สาธารณรัฐ
พมา;
สิงคโปร (กําลังจะ
the National Curriculum)
ประชาธิปไตย
ฟลิปปนส;
พัฒนาไปสูร ะดับ
ประชาชนลาว;
ไทย
Transforming);
ติมอรตะวันออก
เวียดนาม
8. หลักสูตรการเรียนการสอน
กัมพูชา; พมา;
กัมพูชา;
บรูไน (กําลังพัฒนา มาเลเซีย;
(Teaching & Learning
อินโดนีเซีย;
อินโดนีเซีย;
ไปสู Transforming); สิงคโปร;
Pedagogies)
สาธารณรัฐ
มาเลเซีย;
อินโดนีเซีย;
เวียดนาม
ประชาธิปไตย
พมา;
มาเลเซีย; ฟลิปปนส;
ประชาชนลาว ;
ไทย; เวียดนาม ไทย; สิงคโปร;
ติมอรตะวันออก
เวียดนาม
9. การประเมินการใช ICT
กัมพูชา;
ไทย; เวียดนาม บรูไน; มาเลเซีย;
(Assessment)
อินโดนีเซีย; พมา;
สิงคโปร
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว;
ฟลิปปนส; ติมอร
ตะวันออก
10. การประเมินผล และการวิจัย กัมพูชา;
อินโดนีเซีย;
บรูไน (กําลังจะ
สิงคโปร
(Evaluation & Research) สาธารณรัฐ
ไทย;
พัฒนาไปสูระดับ
ประชาธิปไตย
พมา
Transforming);
ประชาชนลาว;
มาเลเซีย; เวียดนาม
ฟลิปปนส;
ติมอรตะวันออก
ที่มา : Report: Status of ICT Integration in Education in Southeast Asian Countries by SEAMEO

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

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

ประเทศกลุมที่ 1 : สถานภาพการพัฒนาการใช ICT เพื่อการศึกษา จะอยูในขั้นแพรกระจาย
(Infusing) และขั้ น ปรั บ โฉมใหม (Transforming) ในเกือ บทุ กมิ ติ ข องการวิ เ คราะห ซึ่ ง
ประกอบดวย บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย และสิงคโปร เพราะมีการวางแผนและมีนโยบาย
ในระดับประเทศเพื่อ พัฒนา ICT เขาเปน สว นหนึ่ง ของการศึกษาทุ กหองเรีย น (ยกเว น
โรงเรียนในพื้นที่หางไกลของมาเลเซีย) โดยมีการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ICT
อื่นๆ ซึ่งมีอัตราสวนของคอมพิวเตอรตอจํานวนนักเรียนแตละคนคอนขางสูง ใชเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่สามารถเขาถึงไดทุกโรงเรียน มีการใชระบบการศึกษาแบบออนไลนมากขึ้น
และความแตกตางในกลุมนี้ คือ มาเลเซียและสิงคโปรจะมีความกา วหนากวาประเทศบรูไน
โดยเฉพาะในมิติเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน (Teaching and Learning Pedagogies)
และ Community/Partnership
ประเทศกลุมที่ 2 : สถานภาพการพัฒนา ICT สวนใหญ จะอยูในขั้นแพรกระจาย (Infusing) ใน
เกือบทุกมิติ ประกอบดวย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ประเทศไทย และเวียดนาม เพราะมีการ
พัฒนาแผนงานและมีน โยบายทางดาน ICT เพื่อการศึกษา แตอยางไรก็ต าม ยัง ถือวา มี
ชองวางการพัฒนาระหวางเขตเมืองและชนบท ทําใหการพัฒนาในบางมิติอยูในขั้นตอนการ
ประยุกต (Applying) หรืออาจอยูในขั้นเริ่มต น (Emerging) เทานั้นเอง ตัวอยางเชน การ
พัฒนาในมิติห ลักสูตรการเรียนการสอน (Teaching and Learning Pedagogies) ของ
อินโดนีเซีย มีตั้งแตระดับขั้นเริ่มตน (Emerging) ในจังหวัดที่อยูหางไกลความเจริญ ไปจนถึง
ขั้นแพรกระจาย (Infusing) ในจังหวัดที่มีความเจริญมากขึ้น หรืออยางในประเทศเวียดนาม
จะมีตั้ง แตร ะดับการพัฒนาในขั้น ประยุ กต (Applying) ไปจนถึง ระดับขั้น ปรับโฉมใหม
(Transforming) เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาประเทศไทยและเวียดนาม มีการพัฒนาดาน
ICT เพื่อการศึกษา มากกวาประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนส
ประเทศกลุมที่ 3 : สถานภาพการพัฒนา ICT เกือบทั้งหมดจะอยูในขั้นเริ่มตน (Emerging) ใน
ทุกมิติ ซึ่งประกอบดวย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว พมา และติมอรตะวันออก เพราะ
เริ่มพัฒนาแผนงานและนโยบายทางดาน ICT เพื่อการศึกษา และเริ่มมีโครงการเพื่อนํา ICT
มาใช แมวาจะเปนเพียงโครงการขนาดเล็กก็ตาม และประเด็นที่สําคัญของประเทศในกลุมนี้
คือ การเขาถึงโครงสรางพื้นฐาน ฮารดแวร และซอฟตแวร จะเห็นวากัมพูชาและพมา มีการ
พัฒนาอยูในขั้นตอนที่สูง กวาประเทศลาวและติมอรต ะวัน ออก โดยเฉพาะในมิติดานการ
กําหนดวิสั ยทั ศน การวางแผน และนโยบาย (Complementary National ICT and
Education Policies) สําหรับเรื่องโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากรตางๆที่ใชในโรงเรียน (ICT
Infrastructure and Resources in Schools) มีความกาว หนากวา เพราะอยูในขั้นประยุกต
(Applying) ขณะที่อีกกลุมอยูในขั้นเริ่มตน (Emerging)
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บทที่ 3 สถานภาพการพัฒนาระบบ ICT

จากผลสํารวจเปรียบเทียบการพัฒนาดาน ICT ทั้ง 11 ประเทศ ไดนําไปสูประเด็นที่ควรพิจารณา
ดังนี้
1. การพัฒนาในมิติตางๆ ทั้ง หมดจะขึ้น อยูกับการกําหนดนโยบายและวางแผน ICT ดาน
การศึกษาของชาติ ซึ่งหมายถึง การที่มีนโยบายในการนํา ICT เขาไปใชในโรงเรียน อยาง
เปนไปไดและมีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาเจาหนาที่ทุกๆระดับที่เกี่ยวของกับระบบการศึกษา โดยเฉพาะการใหความสําคัญ
ตอหลักสูตรในแงมุมของการเชื่อมโยงกับ ICT เพราะถึงแมวาจะมีการพัฒนาครู แตถายัง
ขาดการพัฒนาใหแกผูที่กําหนดนโยบาย ผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งเจาหนาที่ผูสนับสนุน การ
ใช ICT เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารงาน ซึ่งบุคลากรเหลานี้จําเปนตองมีความรู
ความเขาใจ ถึงผลที่จะไดรับจากการใช ICT เพื่อการศึกษา วาจะสามารถชวยครูใหสอนไดดี
ขึ้น ซึ่งจะสงผลตอผูเรียนโดยตรง
3. การใหความสําคัญตอมิติการกําหนดการใช ICT ในหลักสูตรการศึกษาของชาติ และการ
ประเมินการใช ICT ซึ่งจะเห็นไดจากผลสํารวจที่วา แมประเทศที่อยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
จะมีก ารพัฒ นาในเกือ บทุ กมิ ติ อยู ใ นขั้น แพร กระจาย (Infusing) และขั้ น ปรับ โฉมใหม
(Transforming) แต ไ ม มี ป ระเทศใดที่ พั ฒ นาในมิ ติ ดั ง กล า ว จนอยู ใ นขั้ น ปรั บ โฉมใหม
(Transforming) เลย ซึ่งมีความสําคัญมากที่จะทําใหมั่นใจวาการใช ICT ไดถูกรวมเปนสวน
หนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
4. ควรมีการแบงปนและถายทอดความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุ ด (Best Practices) และ
บทเรียนที่ไดจากการเรียนรู ในกลุมสมาชิกของ SEAMEO และในกลุมโรงเรียนตางๆ
5. ควรมีการชวยเหลือประเทศในกลุมที่ 3 ในการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา โดยผานความ
ชวยเหลือจากประเทศที่มีการพัฒนากาวหนากวา
6. ควรมีการวางแผนเพื่อการประเมินผล และมีการทําวิจัยการใช ICT เพื่อการศึกษา
สถานภาพการมีการใช ICT เพื่อการศึกษา
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํารวจการมีการใช ICT ในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 ขึ้นเปนครั้ง
แรก โดยรวบรวมขอมูลจากผูบริหารสถานศึกษาและครูอาจารย เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอนและการวิจัย จากสถานศึกษาทั่วประเทศอยางครอบคลุมทุกระดับการศึกษา อาทิ การศึกษา ขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน เปนตน ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะรายการ
ขอมูลตัวชี้วัดจากการสํารวจ 5 ดาน ดังตารางที่ 3.2 คือ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556
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ตารางที่ 3.2 ขอมูลตัวชี้วัดสถานภาพการใช ICT ในสถานศึกษา
ภาพ ศึกษาขั้น อาชีว อุดม
รายการ
กศน.
รวม พื้นฐาน ศึกษา ศึกษา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 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
99.7
99.7 100.0 100.0 100.0
5. รอยละของสถานศึกษาที่มีเครื่องคอมพิวเตอร
6. รอยละของสถานศึกษาที่มีเครือขายอินเทอรเน็ต
97.3
97.2
99.6 100.0
98.7
7. รอยละของสถานศึก ษาที่มี การเชื่อมตออิ น เทอรเน็ ต 22.1
19.6
70.2
93.3
30.8
ไรสาย (wireless)
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. ร อ ยละของคอมพิ ว เตอร ที่ เ ชื่ อ มต อ อิ น เทอร เ น็ ต ใน 66.7
66.7
85.7
96.3
60.5
สถานศึกษา (คามัธยฐาน)
11. รอยละของคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน
69.6
72.6
77.0
55.0
43.9
ดานการใช ICT เปนฐานในการเรียนรู
12. รอ ยละของครู / อาจารย / ผู ส อนที่ มี ค อมพิ ว เตอร ข อง 86.2
87.8
88.3
95.7
75.7
ตนเอง
13. รอยละของครู/อาจารย/ผูสอน ที่มี Website ของตนเอง
9.7
6.6
16.9
34.7
15.4
14. รอยละของครู/อาจารย/ผูสอนที่มี e-Mail
47.6
37.9
81.6
95.9
79.0
15. จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยในหนึ่งสัปดาหที่ครู /อาจารย / 9.6
8.7
11.7
18.5
9.9
ผูสอนใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
16. ร อ ยละของครู / อาจารย / ผู ส อน ที่ ผ ลิ ต สื่ อ การสอน 26.9
22.8
45.8
53.6
27.6
อิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการเรียนการสอน
ดานหลักสูตร
17. รอยละของสถานศึกษาที่มีรายวิชาที่ใชสื่อ
43.6
43.6
64.9
73.3
20.0
อิเล็กทรอนิกสในการสอน
18. จํานวนรายวิชา IT เฉลี่ยตอสถานศึกษา
3
2
17
2
ดานการพัฒนาบุคลากร
19. จํานวนครู/อาจารย/ผูสอนที่มีวุฒิทางคอมพิวเตอรหรือ
1
1
5
23
1
IT เฉลี่ยตอสถานศึกษา
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ภาพ ศึกษาขั้น อาชีว อุดม
รวม พืน้ ฐาน ศึกษา ศึกษา
20. รอยละของครู/อาจารย/ผูสอน ที่ผานการอบรมทาง IT
66.3
65.9
71.0
76.1
21. รอยละของครู/อาจารย/ผูสอน ที่ผานการอบรมทาง IT 66.3
65.9
71.0
76.1
ในป 2552
ดานการใช ICT เพื่อการบริหารจัดการ และการใหบริการทางการศึกษา
22. รอยละของสถานศึกษาที่ใชระบบ MIS
- เพื่อการบริหารจัดการ
25.9
24.1
64.9
89.4
- ระบบลงทะเบียนและวัดผล
18.6
17.0
54.6
77.7
- งานดานการเงิน/งบประมาณ
7.7
6.3
46.1
64.9
- ระบบบุคลากร
8.2
7.5
29.1
54.4
- สารบรรณ
5.9
4.8
30.5
47.6
- ระบบพัสดุอุปกรณ
6.2
5.5
22.3
41.7
- ประกันคุณภาพ
1.8
1.4
12.1
33.8
- ดานประชาสัมพันธ
3.2
2.7
17.0
28.4
- หองสมุด
3.6
2.1
32.3
71.7
รายการ

กศน.

ที่มา : รายงานสํารวจการมีการใช ICT ในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานสถิติแหงชาติ

สถานภาพการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูที่มีหนาที่ปฏิบัติงานเฉพาะดาน
ICT และผูปฏิบัติงานดานอื่นๆ ใหมีความรูความสามารถในการใช ICT นั้น กระทรวงศึกษาธิการจะมีการ
จัดฝกอบรมความรูทั่วไปและความรูเฉพาะทาง โดยอาจจัดขึ้นในลักษณะของการสัมมนาวิชาการ และ
การจัดหลักสูตรอบรมประจําทุกปงบประมาณ ซึ่งในที่นี้จะนําเสนอภาพรวมการพัฒนาบุคลากรของแตละ
องคกรหลัก ดังนี้คือ
1. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงสรางอัตรากําลัง
จํานวน (คน)
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT
43
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดานอื่นๆ
5,568
ขาราชการครู/อาจารย
3,382
บุคลากรรวม
8,993
ผูที่ผานการอบรมดาน ICT
524
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT
17 : 1
ที่มา : จากการสัมภาษณบุคลากรผูดูแลขอมูลและเว็บไซตของสํานักงานปลัดฯ ณ เดือนเมษายน 2553

80.4
80.4

40.3
33.0
14.3
4.1
4.8
9.2
2.2
4.4
19.4

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โครงสรางอัตรากําลัง
จํานวน (คน)
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT
6
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดานอื่นๆ
224
บุคลากรรวม
230
ผูที่ผานการอบรมดาน ICT
230
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT
1:1
ที่มา : จากแบบสํารวจขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ เดือนเมษายน 2553

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โครงสรางอัตรากําลัง
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจาง ผูปฏิบัติงานดานอื่นๆ
ขาราชการครู/อาจารย
บุคลากรรวม
ผูที่ผานการอบรมดาน ICT
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT

จํานวน (คน)
12
1,316
447,770
449,098
81,529
5.5 : 1

ที่มา : เอกสารโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ใหแก
หนวยงานในสังกัดทั้งระดับโรงเรียนและสํานักงาน

4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงสรางอัตรากําลัง
จํานวน (คน)
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT
30
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดานอื่น
407
ขาราชการครู/อาจารย (เฉพาะในสํานักงานสวนกลาง)
6
บุคลากรรวม
443
ผูผานการอบรมดาน ICT
337
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT
1.3 : 1
ที่มา : จากแบบสํารวจขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ เดือนเมษายน 2553
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5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงสรางอัตรากําลัง
จํานวน (คน)
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดาน ICT
35
ขาราชการพลเรือน/พนักงาน/ลูกจางผูปฏิบัติงานดานอื่น
25,287
ขาราชการครู/อาจารย
16,807
บุคลากรรวม
42,129
ผูที่ผานการอบรมดาน ICT
961
สัดสวนของผูไมผานการอบรม : ผูที่ผานการอบรมดาน ICT
43.83 : 1
ที่มา : จากแบบสํารวจขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ เดือนเมษายน 2553

สถานภาพการใชระบบเครือขาย (Network)
กระทรวงศึกษาธิการมีการพัฒนาและใชโครงสรางพื้นฐานระบบเครือขาย ดังนี้คือ
1. เครือขาย MOENet ในความดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหบริการ
ครอบคลุมหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสถานศึกษาใน
สังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน (สพฐ.) และของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ภาพรวมการจัดสรรขนาดชองทางการสื่อสาร
ลาสุดในปงบประมาณ 2552 มีดังนี้
 หน ว ยงานและสถานศึ ก ษาที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบสายสั ญ ญาณความเร็ ว สู ง
(Leased Line) จะไดรับการปรับเพิ่มความเร็วเปน 2 Mbps
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและวิทยาลัยเทคนิค ไดรับการปรับเพิ่ม
ความเร็วเปน 4 Mbps
 สถานศึกษาที่ไดรับการติดตั้งเปนระบบจานดาวเทียม ไดปรับเพิ่มความเร็วเปน
1 Mbps และในกรณีที่เปนจานดาวเทียมบริษัท TOT หากระบบ ADSL สามารถ
ใหบริการได จะปรับเปลี่ยนเปน ADSL ในกรณีเปนจานดาวเทียมของบริษัท
Samart จะทําการติดตั้ง ADSL เพิ่ม 1 สื่อ (ดําเนินการไดประมาณ 600 แหง)
 หนวยงานและสถานศึกษาที่ไ ดรับการติดตั้ง ADSL จะได รับการปรับเพิ่ ม
ความเร็วเปน 2-3 Mbps
2. เครือขาย Uninet ในความดูแลของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหบริการครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชนบางสวน ภาพรวมการพัฒนาลาสุดในปงบประมาณ 2552 มีการขยาย
ความเร็วของเครือขายขึ้นเปน 10 Gbps สําหรับ Backbone และ Node หลัก รวมทั้ง
ขยายความเร็วเปน 1 Gbps ไปยัง สถาบัน การศึกษาที่ใหบริการ โดยมี สมาชิกของ
เครือขายมากกวา 213 หนวยงาน อาทิ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

 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 "เชาเชื่อมโยงระบบเครือขายระหวางสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากับอาชีวศึกษาจังหวัด"
4. เครือขายยอยเพื่อเพิ่มความคลองตัวเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ และการบริหารจัดการ
เครือขายของหนวยงานตางๆ ซึ่งประกอบดวย
 OBEC Net ในความดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 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 เพื่อใหทุกฝายสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีเอกภาพเปน
ทิศทางหรือแนวทางการบูรณาการระบบ ICT ภายในกระทรวงศึกษาธิการและองคกรอื่น
ในระดับชาติ
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2. กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับการประยุกตใช ICT อาทิ การพัฒนาซอฟตแวรชนิด
เปดเผยรหัส (Open source) การจัดทําสื่อการเรียนการสอนของครูอาจารยสามารถที่จะ
นําไปเปนผลงานทางวิชาการได รวมทั้งความกาวหนา (Career path) ในสายการทํางาน
ดาน ICT เปนตน
3. การพัฒนาเครือขายเพื่อการศึกษาใหเปนระบบกลาง ที่ทุกหนวยงานสามารถจะเชื่อมโยง
เขามาใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง
4. เครื่องมืออุปกรณที่ตรงตามความตองการของผูใชงานอยางแทจริง อาทิ เครื่องแมขายที่
มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการนําเสนอรายการวิทยุโทรทัศน เครื่องคอมพิวเตอรที่แสดงภาพ
ความละเอียดสูงเพื่อการออกแบบ เปนตน เพราะการจัดสรรจากสวนกลางมักเปนแบบ
ใชงานทั่วไป
5. ศูนยกลางการเชื่อมโยงและเผยแพรขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา อาทิ ขอมูลสื่อการ
เรียนการสอน เปนตน เพื่อประโยชนในการใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบซอฟตแวรใหเปนมาตรฐานกลางที่แตละหนวยงาน สามารถใชรวมกันได
เพื่อใหเกิดความตอเนื่อ งของการจั ดเก็บ ขอมูล พื้น ฐานดานการศึกษา รวมทั้ง ความ
สะดวกในการกรอกขอมูลเพียงครั้งเดียว แตสามารถใชรวมกันไดหลายระบบ
7. พัฒนาฐานขอมูลกลางที่มีความถูกตองสมบูรณ มีมาตรฐานชั้นความลับที่ดี สามารถที่จะ
สนับสนุน การกําหนดนโยบายและจัดทํางบประมาณได อยางสะดวก รวมทั้ง จัดเก็ บ
ฐานขอมูลความดี (Good Practice) เพื่อเปนแรงจูงใจ และสรางขวัญกําลังใจในการทํา
ความดีตางๆ
8. ทิศทางการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในลักษณะที่เกื้อกูลกันระหวางหนวยงาน รวมทั้ง
มีทีมงานชวยจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่กระตุนความสนใจของผูเรียน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูพิการซึ่งจําเปนตองใชสื่อที่เหมาะสมกับความพิการ เพื่อการทบทวนหรือเรียนซ้ํา
ดวยตนเอง
9. การจัดซื้อซอฟตแวรใหเปนลิขสิทธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือประเทศไทย ดวยวิธี
บริหารการจัดซื้อที่เปนธรรมตอผูประกอบการ เพื่อแจกจายใหโรงเรียนและหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการศึกษา
10. การจัดทําหลักสูตรในแตละชวงชั้น ในดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีการประยุกตใช ICT รวมดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรสําหรับผูพิการ
และควรจะประเมินผลการศึกษาแยกตางหากจากคนปกติ เพราะความยากลําบากในการ
จัดการเรียนการสอนแตกตางกัน
11. แผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีการประยุกตใช ICT เปนเครื่องมือปฏิบัติหนาที่ ซึ่ ง
รวมถึงการใชระบบ e-Training และ e-Learning ในการฝกอบรมดวย
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12. การจัดสรรงบประมาณในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อดําเนินโครงการ หรือ
การทําวิจัยอยางตอเนื่อง อาทิ การบํารุงรักษาระบบ ICT การพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ
ดาน ICT สําหรับผูพิการ เปนตน
สรุปผลการวิเคราะห SWOT
การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา นอกจาการวิเคราะห
สถานภาพการใชงานและความตองการดาน ICT ยังมีการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม
ที่มีผลตอการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลสรุปดังนี้คือ
จุดแข็ง (Strength)
1. กระทรวงศึกษาธิการไดรับการสนับสนุนดานนโยบายและงบประมาณ เพื่อการพัฒนา
ระบบ ICT อยางตอเนื่อง
2. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการพัฒนางานสารสนเทศใหมีประสิท ธิภาพ และมี
นโยบายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช ICT มาสนับสนุน
3. กระทรวงศึกษาธิการมีเครือขายที่สามารถเชื่อมโยงการทํางาน ICT ระหวางหนวยงานได
4. กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทโดยตรง และรับผิดชอบดานการศึกษาของประเทศอยาง
ชัดเจน
5. กระทรวงศึกษาธิการใหการสนับสนุนบุคลากรของหนวยงาน ในการจัดอบรมเพิ่มพูน
ความรูค วามสามารถ และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตงิ านดาน ICT
6. กระทรวงศึกษาธิการมีหนวยงานในสังกัดที่เปนสถานศึกษาจํานวนมาก ซึ่งสามารถเปน
แหล ง ข อ มู ล พื้ น ฐานที่ มี ป ระโยชน อ ย า งมหาศาลสํ า หรั บ การกํ า หนดนโยบายใน
ระดับประเทศ
จุดออน (Weakness)
1. ผูบริหารระดับสูงขาดความเชื่อมั่นตอการใช ICT รวมทั้งผูบริหารบางสวนอาจไมเห็น
ความสําคัญของการใช ICT จึงไมเขาใจการใชเทคโนโลยีอยางถูกตอง ดังจะสังเกตไดวา
บางสวนนิยมดําเนินโครงการเชิงรับซึ่งเปนเพียงโครงการขนาดเล็ก หรือใชขอมูลเชิง
ประจักษเพื่อการบริหารตัดสินใจตางๆ
2. การเปลี่ยนแปลงผูบริหาร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนบุคลากรในตําแหนงที่มีสวนเกี่ยวของ
กับการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีผ ลกระทบตอโครงการตางๆใน
ลักษณะของการดําเนินงานที่ไมตอเนื่อง หรือจําเปนตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารจัดการและการทํางาน เชน ใชเวลาเพิ่มขึ้นในการพัฒนาบุคลากรชุดใหม เปนตน
ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานตองลาชาหรือหยุดชะงักไป
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บทที่ 3 สถานภาพการพัฒนาระบบ ICT

3. กระทรวงศึกษาธิการขาดแผน และแนวทางการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ที่ชัดเจน ทําให
ไมสามารถพัฒนาบุคลากรไดทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
4. ในปจจุบัน บุคลากรผูปฏิบัติงานดาน ICT มีภาระงานหลักดานอื่นดวย ทําใหการพัฒนา
ดาน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางลาชา
5. ขาดแคลนครู อาจารย ที่มีความสามารถดาน ICT เพื่อที่จะบูรณาการกระบวนการเรียน
การสอนดวยเทคโนโลยีใหมๆ สงผลใหการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ มักไม
เปนไปตามเปาหมาย และรวมไปถึงการใชอุปกรณทางดาน ICT ที่ไมเต็มประสิทธิภาพ
6. โครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการแบงออกเปน 5 องคกรหลัก ทําใหขาดเอกภาพใน
การทํางาน ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการระบบ ICT ขาดการบูรณาการทรัพยากรทางดาน
ICT โดยเฉพาะสื่อ นวัตกรรม และองคความรูในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส
7. กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสรางพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกับการใช ICT ทั้งดาน Hardware
Software Network และ People ware ยังไมเพียงพอ เชน การจัดสรรครุภัณ ฑ
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 รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสทางศึกษามากขึ้นจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. นโยบายของรัฐบาลทุกสมัยสนับสนุนใหนํา ICT มาใชเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
นักศึกษา และประชาชน โดยมีการจัดสรรงบประมาณจํานวนมากเพื่อพัฒนาการศึกษา
3. ตามกรอบนโยบาย IT2010 ซึ่งเปนแผนแมบทระดับประเทศ กําหนดใหมีนโยบายการใช
ICT เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน และมีการกําหนดยุทธศาสตรดาน e-Education ไว
โดยเฉพาะ
4. สังคมปจจุบันถือเปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งชักนําให เด็ก เยาวชน และคนรุนใหมมี
ความสนใจและมีความรูดาน ICT มากขึ้น สามารถใชเครือขายอินเตอรเน็ตเปนแหลง
เรียนรูไดตลอดชีวิต
5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สนับสนุนให สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาชวยการพัฒนาระบบการสื่อสาร เพื่อนําสารสนเทศตางๆไปสูภูมิภาคไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
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ภัยคุกคาม (Threat)
1. นโยบายการเมืองระดับประเทศมีความเปลี่ยนแปลงบอย เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลซึ่ง
มักทําใหการพัฒนาไมตอเนื่อง ทําใหการดําเนินงานหลายอยางไมเปนไปตามแผนงานที่
วางไวเดิม
2. ระบบการเมื อ งไทยกํ า ลั ง อยู ใ นช ว งของการปรั บ การกระจายอํ า นาจ (Distributed
System) ทําใหหลายภาคสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษายังไมมี นโยบายที่ชัดเจน หรือมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
3. โครงสรางพื้นฐานดาน ICT ของประเทศ ยังไมสามารถรองรับการพัฒนา ICT ของ
กระทรวงศึ กษาธิการไดอยางมี ประสิท ธิภ าพ ทําให ตองเสียเวลาวางแผนและเสี ย
งบประมาณจํานวนมากในการเชื่อมตอระบบเครือขาย
4. การจัดสรรงบดานการวางระบบเครือขาย ทางกระทรวงศึกษาธิการมักไดรับงบประมาณ
ในวงจํากัด ซึ่งเพียงพอสําหรับการเชื่อมตอเครือขายเทานั้น แตมักไมไดรับงบประมาณ
สําหรับการปรับปรุง จึงเปนอุปสรรคในการปรับปรุงความเร็วของระบบเครือขาย
5. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จําเปนตองใชงบประมาณ
สูง ขึ้ น ในการลงทุ น ด านอุ ปกรณ เครื่องมือ ซอฟต แวร และการพั ฒนาศัก ยภาพของ
บุคลากรใหสามารถใช ICT ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอความเปลี่ยนแปลงดังกลาว
6. การพัฒนาดาน ICT ในระดับชาติเปนไปอยางขาดเอกภาพ ขาดความเชื่อมโยงสัมพันธ
กันทั้งระบบ เกิดความสูญเปลา และใชทรัพยากรไมคุมคา
สรุปภาพรวมการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระบวนการพัฒนาระบบ ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ มีลักษณะที่เรียกวา “Silo Architecture”
คือ ระบบตางๆไดรับการพัฒนาขึ้นมาอยางตอเนื่อง ในตางวาระตางเหตุผลของการใชงาน และตามความ
จําเปนในแตละชวงเวลา ซึ่งเปนเรื่องปกติที่พบเห็นไดทั่วไปในองคกรขนาดใหญ ที่มีภารกิจเรงรัดและมี
ผลกระทบตอผูเกี่ยวของจํานวนมหาศาลอยางกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหระบบ ICT ของแตละฝายไม
สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนหรือบูรณาการขอมูลระหวางกันไดอยางสะดวก สงผลใหผูเรียนอาจตองใช
ขอมูลความรูจากแหลงอื่น ผูบริหารอาจตองใชขอมูลเชิงประจักษ เพื่อตอบสนองการดําเนินพันธกิจหรือ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นซึ่งกําลังเปนที่สนใจ เพราะขอมูลในระบบ ICT อาจ
ไมถูกตองทันสมัย (Update) จึงเกรงจะเปนการลดความนาเชื่อถือในผลการวิเคราะหที่มีตอภาพรวมการ
ดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ดังจะสังเกตไดจากบางกรณีที่จําเปนตองมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูล
เพิ่มเติม ซึ่งกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ ขอมูลที่ไดรับอาจกลายเปนขอมูลที่ลาสมัยไมเปนปจจุบัน หรือมี
ความคลาดเคลื่อนจากสภาพการณที่เปนจริง ดังนั้นการจัดทําแผนแมบทฯฉบับนี้จึงกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ ยุทธศาสตร และมาตรการตางๆที่มุงไปสูการบูรณาการ ดังรายละเอียดในบทตอไป

3-15

บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT
ผลจากการศึกษาวิเคราะหโครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบัน
นําไปสูการกําหนดกรอบแนวทางการจัดทํ าแผนแมบ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อ
การศึกษา โดยมีเปาหมายที่จะตอบสนองทุกฝายที่เกี่ยวของ (Stakeholders) ทั้ง ในดานการบริห าร
จัดการและการเรียนการสอน ซึ่ งเอื้อตอการเขาถึง สารสนเทศเพื่อการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สะดวก ปลอดภัย มีความนาเชื่อถือ สามารถชวยลดเวลาและความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการศึกษา สง เสริม แลกเปลี่ยนเรียนรูและการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้น พื้น ฐาน การ
อาชีวศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)
ดวยรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ผานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและมาตรการ
ตางๆ รวมถึงนโยบายที่เหมาะสมตอการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้คือ
วิสัยทัศน
การศึกษาแหงอนาคตเปนจริงไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Enabling Future Education with ICT)
“หมายถึง พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมีวัฒนธรรมการใชระบบ ICT
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน ดวยกระบวนการสรางนวัตกรรม
การเรียนรู การบริหารจัดการอยางบูรณาการ รวมกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน
ICT ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางการศึกษาแหงอนาคต”
พันธกิจ
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมีวัฒนธรรมการใช ICT
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน
2. สง เสริมสนับสนุน กระบวนการสรางนวัต กรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาศัก ยภาพดานการ
แขงขันของไทย
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลความรูและทรัพยากรทางการศึกษา
4. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการดานการศึกษา ที่มีการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
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ทรัพยากรบุคคล
จากวิสัยทัศนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดให เปนองคกรหลักในการจัดการและสงเสริม
การศึกษา ใหประชาชนมีความรู มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เปนบุคลากรของประเทศ
ไทยที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคมฐานความรู เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไดอยางยั่งยืน สอดคลองกับวิสัยทัศนของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 ที่มีเปาหมายการสรางกําลังคนใหประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา
(Smart Thailand) ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น ควรนําเปาหมายดังกลาวมาปรับ
ใชในแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554-2556 ใหเหมาะสมตาม
บริบทของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจําแนกทรัพยากรบุคคลออกเปน 3 กลุม (ดังรูปที่ 4.1) คือ

รูปที่ 4.1 แนวคิดการสรางกําลังคนในบริบทของกระทรวงศึกษาธิการ

1. ผูเรียน หมายถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้ง ประชาชนทุกหมูเหลา ซึ่ง อาจเปน ผูมี
รางกายปกติ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ตลอดจนถึงผูสูงอายุ ที่สมควรไดรับการศึกษาแบบใน
ระบบ การศึกษาแบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ผูสอน หมายถึง ครู อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และผูอาวุโสที่สามารถถายทอดวิชาความรู หรือ
องคความรูตางๆใหแกผูเรียนได
3. บุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ผูบริห าร นักวิช าการ และผูปฏิบัติง านในสถานศึกษา
รวมทั้งหนวยงานตางๆในสังกัด และหนวยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนผู
ไมไดมีหนาที่ดานการสอนโดยตรง

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

เปาหมายในการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา
การพัฒนาระบบ ICT เพื่ อการศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิ การ ตามแนวทางยุท ธศาสตร
มาตรการ และโครงการที่กําหนดไวในแผนแมบทฯฉบับนี้ มีเปาหมายสําคัญอยูที่การบูรณาการ เพื่อที่จะ
เชื่ อมประสานขอ มูล สารสนเทศด านตา งๆ ที่ มีค วามจํา เป น ต อการดํา เนิ น พัน ธกิ จ ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของสามารถประยุกตใชขอมูลสารสนเทศรวมกันตามบริบทของแต
ละฝาย ไดอยางมีเอกภาพ คือ สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกันหรือมีความตอเนื่องกัน
ตามสิทธิ์ที่เหมาะสมในการใชงานของแตละฝายไดอยางเปนระบบหรือเปนกระบวนการ (รูปที่ 4.2) ดวย
ความนาเชื่อถือและดวยความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT ตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวของ

รูปที่ 4.2 เปาหมายการพัฒนา ICTเพื่อการศึกษา

เปาหมายการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา จะประกอบดวย
1. เครือขายเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Network : NEdNet)
เพื่อใชเปน เสน ทางหลักในการเขาถึ ง และการเผยแพรประชาสัมพัน ธขอมู ลสารสนเทศ
ดานการศึกษาไปยังสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั่วประเทศ
2. ศูนยสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Information System :
NEIS)
เพื่อเปนแหลงรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ที่เอื้อประโยชน
ตอการสืบคน การประมวลผล และการเปนแหลงอางอิง ขอมูลสําคัญ ทางดานการบริห าร
จัดการ ของกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
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3. ศูนยการเรียนรูแหงชาติ (National Learning Center : NLC)
เพื่อเปน แหลง รวบรวมจัดเก็บ และเชื่อมโยงสื่อการเรียนรู ที่เอื้อประโยชนตอการเรีย น
การสอน การเรียนรู และเปนแหลงอางอิงขอมูลที่สําคัญดานการเรียนการสอน การเรียนรู
การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ ของแผนแมบทฯฉบับนี้ นอกจากจะตองดําเนิน การใหบรรลุต ามเปาหมาย
ขางตนแลว กระทรวงศึกษาธิการสมควรใชตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผนแมบท ICT ฉบับที่ 2 ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2552-2556 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี้คือ
1. ดัชนีรวมเพื่อวัดระดับของความรอบรูสารสนเทศ (Information Literacy) ของคนไทย ซึ่งทาง
กระทรวงศึกษาธิการสามารถดําเนินการไดในสวนที่เปนทรัพยากรบุคคล 3 กลุม คือ ผูเรียน
ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา (ตามที่กลาวไวในแผนแมบทฯฉบับนี้)
2. ลําดับของประเทศไทยในดัช นี 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 สภาพแวดล อ ม/ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ ส ง ผลต อ การพั ฒ นา ICT ประกอบด ว ย (i)
สภาพแวดลอมทางดานการทําธุรกิจ/การตลาด เชน การมีนักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่
เพียงพอ กฎระเบียบของภาครัฐ และผลของมาตรการทางภาษีตางๆ เปน ตน (ii)
สภาพอวดลอมทางดานการเมืองการปกครอง และกฎเกณฑการกํากับดูแลตางๆ อาทิ
การมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับ ICT ประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาและ (iii) สภาพแวดลอมทางดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ไฟฟา
โทรศัพท เปนตน
2.2 ความพร อ มทางด า นเครื อ ข า ย ซึ่ ง รวมถึ ง ความพร อ มของบุ ค ลากรที่ จ ะเป น ผู ใ ช
ประโยชนจ ากเครือขาย โดยแบง เปน ความพรอมของประชาชนทั่วไป (Individual)
ภาคธุรกิจ (Business) และภาครัฐ (Government) ตัวอยางตัวชี้วัดที่นํามาใชพิจารณา
คือ (i) การเชื่อมตอและการลงทุนในเครือขาย เชน การเขาถึงอินเทอรเน็ตของโรงเรียน
การเชื่ อ มต อ คู ส ายโทรศั พ ท ข องเครื อ เรื อ น/สถานประกอบการ การจั ด ซื้ อ จั ด หา
เทคโนโลยีของภาครัฐ (ii) ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน คุณภาพ
ของระบบการศึกษาในประเทศ การลงทุน ดานการฝกอบรมของบุคลากรในสถาน
ประกอบการ และการใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาความรูดา นวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (iii) การใช ดั ช นี ย อ ยอื่ น ๆมาประเมิ น วั ด เช น e-Government
Readiness

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

2.3 ความสามารถในการใชประโยชนจาก ICT ของภาคประชาชน ภาคธุรกิจและภาครัฐ
โดยอาจจัดกลุมตัวชี้วัดที่สําคัญไดดังนี้คือ (i) การแพรกระจายโครงสรางพื้นฐานเพื่อให
คน/องค ก รกลุ ม ต า งๆ สามารถใช ป ระโยชน เช น การแพร ก ระจายของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร โทรศัพท (ประจําและเคลื่อนที่) และอินเทอรเน็ต ระดับการมีการใช ICT
ของภาครัฐ (iii) ระดับของการใชประโยชนจาก ICT เชน จํานวนบริการภาครัฐออนไลน
การใช ป ระโยชน อิ น เทอร เ น็ ต ของภาคธุ ร กิ จ และจํ า นวนข อ มู ล ที่ ไ หลเวี ย นบน
อินเทอรเน็ต (Internet Traffic) เปนตน
นโยบายที่จําเปนของกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องจากเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเปน เครื่องมือที่มีประสิท ธิภาพ สําหรับสราง
นวัตกรรมใหมทางการศึกษา เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาเศรษฐกิจดวยสังคมแห งภูมิปญญา
(Knowledge-Based Economy) จําเปนตองมีการประยุกตใช ICT ทั่วทั้งสังคม โดยอาศัยการศึกษาและ
โครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงได ประกอบกับภาครัฐจะตองดําเนินการนํา
ICT มาใชในระบบการศึกษา ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการสรางชาติที่มีวัฒนธรรมการใช ICT อยาง
รูเทาทัน และมีธรรมาภิบาล ดัง นั้น การบริห ารแผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อ
การศึกษา พ.ศ. 2554-2556 ใหบรรลุตามวิสัยทัศนและพันธกิจขางตน กระทรวงศึกษาธิการควรกําหนด
นโยบาย ดังนี้คือ
1. กําหนดใหการใช ICT เปน เครื่องมือ ที่มีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล สําหรับการสราง
นวัตกรรมทางการศึกษา
2. เรง รัดการจัดตั้ง สถาบัน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามพระราชบัญ ญัติเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษา พ.ศ. ... เพื่อดําเนินการพัฒนาระบบเครือขายการศึกษาของประเทศใหมีความ
เปนเอกภาพ และมีความพรอมตอการประยุกตใชเพื่อการศึกษาไดอยางเทาเทียมทั่วถึง ดวย
ความสะดวกรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัย
3. เรงรัดการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใชเปนแหลงงบประมาณสําคัญของการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อการศึกษา อาทิ การบริหารจัดการ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร
ระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล และเครือขายการสื่อสาร ตลอดจนถึงการเรียนการสอน
ดวยการประยุกตใชระบบ ICT
4. กําหนดใหมีการพิจารณาปรับปรุงแนวทางการประยุกตใช ICT ตามความเหมาะสมดาน
สภาพทางภูมิศาสตรและความเจริญ กาวหนาของทองถิ่น เพื่อสะดวกความคลองตัวและ
ความประหยัดในการจัดซื้อ/จัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศ อุปกรณเครื่องมือตางๆ ตลอด
จนถึงสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส
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5. กําหนดใหการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ตามกรอบแนวทาง TH e-GIF
เปนวาระหลักเพื่อการศึกษาของประเทศ โดยจัดตั้ง ศูนยกลางการเชื่อมประสานและบูรณา
การขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือของทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของกับการศึกษา (รวมทั้งหนวยงานนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อรวมกัน
พิจารณาบริบทของการใชขอมูลของแตละฝาย ซึ่งจะเอื้อตอการออกแบบและจัดเก็บขอมูล
รวมกันอยางเปนเอกภาพ สามารถบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปดใหบริการได
ในลักษณะของศูนยบริการระดับภูมิภาค ระดับกลุมจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบล
6. ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสรางระบบรับรองวิทยฐานะ สําหรับผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ดาน ICT ใหสามารถนําผลงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือระบบงานตางๆ มาใช
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นตําแหนงและผลตอบแทนได
7. พัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น เพื่อเอื้อตอ
การบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศไทย
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสีเขียว (Green IT) เพื่อรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนอย
ที่สุด โดยอาศัยหลักการลดการใชพลัง งาน ชวยลดสภาวะโลกรอน เนื่องจากการใช ICT
เปนสาเหตุหนึ่งที่มีสวนเพิ่มการใชพลังงานไฟฟา และความรอนจากการทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร
9. กําหนดใหการพัฒนาและประยุกตใชโปรแกรมประเภทเปดเผยรหัส (Open Source) เปน
เครื่องมือสําคัญเพื่อการศึกษาของประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีเอกภาพและ
บูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาฯที่
เหมาะสม 4 ประการ (ดังรูปที่ 4.3) เพื่อเอื้อตอการศึกษาแหงอนาคต (Future Education) ดังนี้คือ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

Future
Education
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
บริการดานการศึกษา ซึ่งจะเอื้อตอการสรางธรรมาภิบาลของสังคม
4
3

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย

สนับสนุนการเรียนการสอน ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย
สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 อยางสรางสรรค มีธรรมาภิบาล จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน
รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
ICT Technology
Hardware

Software

Communication and
Network

รูปที่ 4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว สอดคลองยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ฉบับที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 ที่ไดมีการกําหนดไว (ตารางที่ 4.1) ดังนี้คือ
1. การพัฒนากําลังคนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในทุกวิชาชีพให
มีค วามสามารถในการใช ส ารสนเทศอย า งมีวิ จ ารณญาณและรู เ ท า ทั น (Information
Literacy)
2. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ อยางมีธรรมาภิ
บาล (National ICT Governance)
3. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร และการ
บริการของภาครัฐ (e-Governance)
5. การยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT Industry Competitiveness) เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขา
ประเทศ
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6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มขีดวามสามารถในการแขงขันอยาง
ยั่งยืน (ICT for Competitiveness)
ตารางที่ 4.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรของแผนแมบท ICT ประเทศไทย
ยุทธศาสตรของแผนแมบท
ICT ประเทศไทย
ยุทศาสตรของแผนแมบท ICT เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1 2 3 4 5 6
1. สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร X
X
อยางสรางสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทา
ทัน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
2. สนับสนุนการเรียนการสอน ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
X
X
สื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย
3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
X
X
สนับสนุนดานการศึกษาของประเทศไทย
4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
X
X
และการบริการดานการศึกษา ซึ่งจะเอื้อตอการสรางธรรมาภิบาลของสังคม
นอกจากนี้ การกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด และมาตรการตางๆที่ปรากฏในแตละยุทธศาสตรของ
แผนแมบทฯฉบับนี้ มีบางสวนที่ไดรับการถายทอดหรือดัดแปลงมาจากแผนแมบท ICT ฉบับที่ 2 ของ
ประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมตามบริบทของกระทรวงศึกษาธิการ ดังจะสังเกตไดจากเครื่องหมาย * ที่
ปรากฏตอไป
*อยางไรก็ตาม องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ อาจ
พิจารณาปรับหรือเพิ่มตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินความสําเร็จของแตละยุทธศาสตรไดตามความเหมาะสม
โดยประสานงานอยางใกลชิดกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 1. สร างกํ าลั ง คนให มีศั ก ยภาพในการใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร อย า ง
สรางสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย
วัตถุประสงค
เพื่อสรางกําลังคนของประเทศ โดยเนนการพัฒนาผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา ให
มีความรูความสามารถดานการพัฒนาและการประยุกตใช ICT เพื่อไปเปนกําลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาความรูความสามารถดานการพัฒนา และการประยุกตใช
ICT ของผู เ รี ย น ให มี ค วามคิ ด สร า งสรรค มี ธ รรมาภิ บ าล คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
วิจารณญาณ และรูเทาทัน ซึ่งจะชวยเพิ่มขี ดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไทยตอไป ตามกรอบแนวคิดดานมาตรการตางๆดังรูปที่ 4.4

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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. *จํา นวนผู ส อนและบุ คลากรทางการศึ กษาด าน ICT ที่ ไ ด รับ การทดสอบผ า น
มาตรฐานวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
2. *อัตราการเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนในการทํางานและการเรียนรู ของผูสอน
และบุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐ
3. *จํา นวนผูส อนและบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ มี ความรู ความชํ านาญเฉพาะทาง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สาขา Network/Information security, Software engineer,
Telecommunications and Network engineer
4. *จํานวนผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาของภาครัฐ ที่มีความรูและทักษะเกี่ยวกับ
ซอฟตแวรชนิดเปดเผยรหัส (Open Source)
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มาตรการ
1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชาทั่วไป โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความรูความสามารถดานการพัฒนาหรือประยุกตใช ICT เพื่อการเรียนการสอน
1.1 กําหนดแผนการอบรมดาน ICT ใหแกผูสอนอยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง
โดยอาจดํ าเนิน การในลักษณะการอบรมแกนนํา เพื่อขยายผล (Train the
Trainer)
1.2 สนับสนุน ใหผูส อนมีการประยุกต ใ ช ICT เพื่อการเรียนการสอน โดยการ
พิจารณามอบประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลตอบแทนอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปน
ขวัญกําลังใจ
1.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือกับองคกรที่ดูแลดานการศึกษาระดับนานาชาติ
ในการอบรมพัฒนาผูสอน เพื่อมุงเนนใหมีแนวคิดและมุมมองที่กวางไกล
1.4 พัฒนาระบบประเมินผลการอบรมผูสอน (Evaluation) เพื่อวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ที่มีตอการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ
2. สงเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ดาน ICT
เพื่อเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของผูสอน
2.1 ลดภาระผูสอนในการปฏิบัติหนาที่ดาน ICT ลงใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จําเปน
เพื่อที่จะไดมีเวลาทุมเทใหกับการพัฒนาศักยภาพดาน ICT ของตนเอง
2.2 จัดสรรอัตรากําลังเจาหนาที่ดาน ICT เพิ่มเติมในสถานศึกษาบางแหง หรือจัด
จางผูประกอบการภายนอก (Outsource) เพื่อเปนการทดแทนหรือลดภาระ
ของผูสอนที่มีหนาที่กรอกขอมูล หรือใชระบบสารสนเทศหลายระบบงานในแต
ละชวงเวลา
2.3 บูร ณาการระบบสารสนเทศเพื่อ ให ส ามารถนํ าขอ มูล หรือ สารสนเทศ จาก
ระบบงานหนึ่งไปเปนขอมูลพื้นฐานของระบบอื่นตามความเหมาะสม เพื่อลด
ปริมาณการกรอกขอมูลที่อาจซ้ําซอนกัน ในแตละระบบ และจะชวยใหการ
ตรวจทานขอมูลทําไดอยางสะดวกรวดเร็วดวย
2.4 สงเสริมสนับสนุนใหเจาของขอมูล ดานการศึกษาทําหนาที่เปนผูกรอกขอมูล
และรับผิดชอบความถูกตองขอมูลของตนเอง เชน ใหผูปกครองหรือนักเรียน
กรอกขอมูลทะเบียนของตนเอง เปนตน โดยเปดโอกาสใหมีการตรวจทานและ
ขอปรับปรุงแกไ ขขอมูลในระบบ ICT ไดอยางนอยตามชวงเวลาที่เหมาะสม
อาทิ ปการศึกษาละ 1 ครั้ง เปนตน
3. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูสอนสาขาวิชา ICT โดยสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ความรูความสามารถดานการพัฒนา ICT เพื่อการเรียนการสอน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

3.1 *สงเสริมสนับสนุนการอบรมพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ ใน
ลักษณะการอบรมแกนนําขยายผล (Train the Trainer) เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผูสอนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ ICT
3.2 *สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนทําการวิจัยและพัฒนาในสาขา ICT ขั้นสูง หรือ
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อสรางองคความรูในประเทศใหมากขึ้น อันจะนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
3.3 *สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนใสใ จความตองการของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
เชน การดูงาน การทําโครงการวิจัยรวม และการสงผูเรียนเขาฝกงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม เปนตน
4. *เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูและทักษะที่สูงขึ้น
(High Skill) รวมทั้งในสวนที่เกี่ยวกับซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส (Open Source)
เพื่อเอื้อตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT ดานบริหารจัดการดานการศึกษา
4.1 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับใหมีความรูความเขาใจและทักษะดาน
ICT เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และสรางความเชื่อมั่นในการใชขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา
4.2 *สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถดาน ICT โดยใชกลไกความ
รวมมือกับภาคเอกชนตามความเหมาะสม ทั้ง นี้ใ หเนน การพัฒนาในดาน
เทคนิค ที่ขาดแคลนหรือมี ความตองการสูง อาทิ การรักษาความมั่น คง
ปลอดภั ยในระบบสารสนเทศ (Information Security) วิศวกรรมระบบ
ซอฟตแวร (Software Engineer) วิศวกรรมเครือขาย (Network Engineer)
เปนตน
4.3 สรางแรงจูงใจและโอกาสความกาวหนาในสายการทํางาน (Career path) ที่
เหมาะสมใหแกบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติหนาที่ดานการพัฒนา ICT อาทิ
การนําผลการทํางานดาน ICT ไปประกอบการพิจ ารณาตัวชี้วัดการทํางาน
การเพิ่มคาตอบแทน การใหทุนสนับสนุนเพื่อเขารับการอบรมหรือศึกษาตอใน
สาขาที่เหมาะสม เปนตน
4.4 จัดสรรอั ต รากํา ลัง บุ คลากรทางการศึก ษาผูปฏิ บัติ ห นา ที่ ดา น ICT รวมทั้ ง
กําหนดสิท ธิประโยชนต างๆที่สมควรไดรับใหเหมาะสม เพื่อความสมดุลกับ
ภาระความรับผิดชอบและปริมาณงานดาน ICT ซึ่งจะชวยบรรเทาภาวะความ
ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการดาน ICT ไดเปนอยางมาก
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บทที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ICT

ยุทธศาสตรที่ 2. สนับสนุนการเรียนการสอน ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย
วัตถุประสงค
เพื่อสรางกําลังคนของประเทศ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนดวยการใช ICT เปนเครื่องมือ
หรือเปนสวนประกอบสําคัญของการเรียนการสอน รวมทั้ง การจัดตั้งศูน ยการเรียนรู
แหงชาติ (National Learning Center : NLC) เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนในภาพรวม ให ผู เ รีย นเป น ผูที่ มี ความรูค วามสามารถด า นการพั ฒ นาและการ
ประยุกตใช ICT อยางสรางสรรค มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และ
รูเทาทัน อาทิ ผูเรียนควรมีความสะดวกในการทบทวนบทเรียน สืบคนขอมูล ตลอด
จนถึงการเรียนรูดวยตนเองจากระบบ ICT เปนการชวยให ผูสอนได มีเวลาดูแลใสใ จ
ผูเรียนในดานพฤติกรรมการเรียนรูและสังคมมากขึ้น ซึ่งจะชวยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของประเทศไทยตอไป ตามกรอบแนวคิดดานมาตรการตางๆดังรูปที่ 4.5
สอนความรู พื้ นฐานและจริยธรรมในการใชICT
สอนวิ ธีเรียนรูจากระบบอินเทอรเน็ตอยางรูเทาทั น
ปรับปรุงหลั กสูตรให มีการคิดวิเคราะห โดยใชICT
พั ฒนาหลักสูตร/วิธีเรียนในระบบ Online

สงเสริมการเรียน ป.ตรี/โท ที่เน นปฏิ บัติกั บภาคอุตสาหกรรม
สนั บสนุ นการศึ กษาตอยอดเพื่ อเปลี่ ยนสายงานเป นดานICT
สงเสริมการเรียน/การวิจัย/การพั ฒนา Open source
แปลงสื่ อการเรี ยน/ คําสอนทางศาสนาใหเป น E-Book
1. ปรับปรุงรูป แบบ /วิธีส อน
ใหผูสอนเป นผูรวมพั ฒนาสื่อหรื อContent
ทุกระดับ ใหมี ICT
ปรับปรุงสื่อที่ มีอยูและจัดจางพั ฒนาเฉพาะที่ ขาดแคลน
2. เพิ่ม ปริม าณ /คุณภาพ
พั ฒนา Content ที่เป นประโยชนตออาชีพ/ชีวิตประจําวัน

ผูเรียนใหมี ทักษะสูงขึ้ น
3.
4. ยกระดับการพั ฒ นา

สื่อและ Content

ยุทธศาสตรที่
2

พั ฒนา Content ในลักษณะ LMS-Based
จัดทําสื่ อสาระความรูแบบ Universal Design
ใหม/ี ใชมาตรฐานที่จําเป นต อการพั ฒนาContent
ออกใบรับรองมาตรฐานสื่ อและ Content
สรางแรงจูงใจในการพั ฒนาสื่ อและContent

สงเสริมการศึกษาทุกระดับ
ใหใ ช ICT เปนเครื่ อ งมือ

5. สนับสนุ นการเรีย นรู
ICT ใหแกผู พิก าร

6. สนับสนุ นการศึกษา

ดานศาสนา

สนั บสนุ นการจัดทําและเผยแพรContent ศาสนา
รวมมือองคกรทางศาสนาเพื่ อพิจารณาสื่ อ/Content
สนั บสนุ นการจัดทําสื่อที่เหมาะสม เชน DAISY
รวมมือกับองคกรดูแลผู พิ การเพื่อจั ดทําหลักสู ตรICT
สนั บสนุ นระบบการเรียนทางไกลผานเครือขาย

รูปที่ 4.5 กรอบแนวคิดดานมาตรการในยุทธศาสตรที่ 2.

เปาหมาย
1. *มีสัดสวนของผูเรียนดาน ICT ที่จบการศึกษาในแตละป ในระดับที่สูงกวาปริญญา
ตรี (ปริญญาโท หรือหลักสูต รการศึกษา/อบรมเฉพาะดาน ICT ในระดับสูงกวา
ปริญญาตรี) ไมนอยกวารอยละ 15 ของผูจบการศึกษาดาน ICT ในปนั้น

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
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2. *ผูเรียนไมนอยกวารอยละ 70 สามารถเขาถึง และใชประโยชนจาก ICT ในการ
เรียนรูประจําวัน
3. *กลุมผูดอยโอกาสสามารถเขาถึงและนํา ICT มาใชประโยชนใ นการเรียนรู และ
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
4. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิคส
ตัวชี้วดั
1. *สัดสวนของผูเรียนดาน ICT ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรีในแตละป
2. *อัตราการเขาถึงและใชประโยชนจาก ICT ในการเรียนรูประจําวันของผูเรียน
3. *อัต ราการเขาถึ ง และนํา ICT มาใชประโยชน ใ นการเรียนรูแ ละประยุกตใ ชกั บ
ชีวิตประจําวันของกลุมผูดอยโอกาส
4. มีสื่ อการเรียนรูและสาระความรู (Content) ที่ครอบคลุมสาระวิช าหลักทุกระดับ
การศึกษา เปนประโยชนตอการเรียนรู ทางวิชาการ การงานอาชีพ และการดูแล
รักษาสุขภาพ รวมทั้งดานการศาสนา
5. มีกระบวนการรับรองมาตรฐานการผลิตสื่อการเรียนรูและสาระความรู (Content) ซึ่ง
เปนที่ยอมรับของทุกฝาย
มาตรการ
1. *ปรับปรุงรูปแบบ/วิธีการและสภาพแวดลอมในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
ทุกประเภท เพื่อนํา ICT มาประยุกตเปนองคประกอบสําคัญในการเรียนการสอน
1.1 *จัดใหมีการเรียนการสอนความรูพื้น ฐานดาน ICT รวมถึงจริยธรรมในการ
ประยุกตใชงาน โดยอาจบรรจุไวในหลักสูตรภาคบังคับ ตั้งแตปแรกที่เด็กเริ่ม
เรียน และตลอดไปจนครบทุกประเภทและทุกระดับการศึกษา
1.2 จัดใหมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู หรือวิธีการแสวงหาความรูจาก
ระบบอิน เทอรเน็ต อยางรูเทาทัน เพื่อเปน เกราะปองกันการกระทําผิดหรือ
ความไมเหมาะสมตางๆที่เปนผลกระทบมาจากขอมูลความรูเหลานั้น
1.3 *ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทุกสาระวิช า ทุกกลุม ทุกสาขา โดยให
ความสําคัญ กับการเรียนการสอนที่เนน การพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห หรือการแกปญหาดวยการใช ICT เปนเครื่องมือ
1.4 พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนในระบบเครือขาย (Online) สําหรับ
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา เพื่อความสามารถในการเขาถึง
และเรียนรูไดอยางเทาเทียมทั่วถึงกัน
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผูเรียนใหมีทักษะดาน ICT ที่สูงขึ้น
2.1 *สงเสริมใหมีการเรียนการสอนดาน ICT ระดับปริญญาตรีและโท ที่เนนการ
ปฏิบัติง านจริง กับภาคอุต สาหกรรมประเภทตางๆ เพื่อใหผูจบการศึกษามี
คุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
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2.2 *สงเสริมสนับสนุนใหผูจบการศึกษาในสาขาอื่นแตมีความสนใจดาน ICT ได
เขาศึกษาตอยอดเฉพาะดาน ICT ในระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
ระดับสูง เพื่อปรับเปลี่ยนสายวิชาชีพไปเปนบุคลากรดาน ICT โดยอาจใชกลไก
การสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียนหรือผูประกอบการตามความเหมาะสม
2.3 *สงเสริมการเรียนการสอนดานการพัฒนาซอฟตแวรชนิดเปดเผยรหัส (Open
source) ให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษา รวมทั้ง ส ง เสริ ม การนํ า
ซอฟตแวรชนิดเปดเผยรหัส มาใชเปนเครื่องมือในการเรียน การสอน และการ
วิจัยตอยอดในสถาบันการศึกษา อันจะกอใหเกิดนักพัฒนารุนใหมที่สามารถ
พัฒนาตอยอดรวมกับนักพัฒนาจากทั่วโลกได
3. สงเสริมการศึกษาทุกระดับทุกประเภทใหนํา ICT มาใชเปนเครื่องมือในการเรียน
การสอนเพิ่มมากขึ้น
3.1 ปรับปรุง สื่อการเรียนการสอนหลักซึ่ง มักอยูใ นรูปแบบของหนั ง สือ รวมทั้ ง
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยการแปลงใหเปน
สื่อการเรียนการสอนหรือสาระความรู (Content) แบบอิเล็กทรอนิกส หรือ
จัดทําเปน E-Book ซึ่งสามารถประยุกตใชกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับ
ความนิยมทั่วไป เชน เครื่องเลน MP3 เครื่อง PDA Phone เปนตน
3.2 ส ง เสริ ม ให ผู ส อนเป น ผู ร ว มพั ฒ นาสื่ อ หรื อ สาระความรู (Content) แบบ
อิเล็ กทรอนิก ส โดยจัด ตั้ง /กําหนดให ห น วยงานหรื อจั ดจ างผู ประกอบการ
ภายนอก (Outsource) มาทําหนาที่ผลิตสื่อหรือสาระความรู เพื่อลดภาระการ
เรียนรูวิธีใ ชเครื่องมือ และให เกิดความเหมาะสมในรูปลักษณการใชง านที่
สามารถดึงดูดความสนใจจากผูเรียนไดเปนอยางดี
3.3 *สงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ที่เหมาะสมกับ
การเรียนรูใ นสาระวิช าและสาขาวิช าตางๆ โดยการปรับปรุง สื่อที่มีอยูแลว
รวมทั้ง การจัด จางพั ฒนา (เฉพาะสวนที่ยั ง ขาดแคลน) ใหมีคุณ ภาพได
มาตรฐาน เพื่อเผยแพรใหสถานศึกษาไดใชงานในรูปแบบที่เหมาะสม อาทิ
การเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสํ า หรั บ สถานศึ ก ษาในเขตเมื อ งที่ มี ร ะบบ
อินเทอรเน็ต เปนตน
3.4 *สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระความรู (Content) ที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาอาชีพและการดํารงชีวิตประจําวัน เชน ดานการเกษตร ดานสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล เปนตน และสามารถใชงานไดอยางสะดวกงายดาย
4. ยกระดับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสาระความรู (Content) ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

4.1 พัฒนาสาระความรู (Content) รวมถึงวิธีการเรียนการสอนทุกประเภทและทุก
ระดับการศึกษา ใหอยูในลักษณะที่สามารถประยุกตใชในระบบการจัดการการ
เรียนรูได (Learning Management System : LMS-Based) โดยใหมีความ
สอดคลองกับมาตรฐานตางๆที่จําเปน
4.2 จัดทําสื่อการเรียนการสอนและสาระความรู สําหรับบุคคลปกติ โดยพิจารณา
ควบคูกับความเหมาะสมที่มี ตอผูพิการ หรือที่เรียกวา “Universal Design”
เพื่อเปนแตมตอใหผูพิการนําความรูมาประยุกตใชไดอยางเทาเทียมบุคคลปกติ
4.3 กําหนดใหมีหรือใชมาตรฐานที่จําเปนตอการพัฒนาสื่ อการเรียนการสอน และ
สาระความรู (Content) เชน SCORM เปนตน เพื่อใหการพัฒนาของแตละฝาย
เปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถบูรณาการกันไดอยางสะดวก
4.4 จัดใหมีกระบวนการออกใบรับรองมาตรฐานสื่อการเรียนการสอนและสาระ
ความรู เพื่อใหสถานศึกษาและผูเรียนเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสื่อและ
สาระความรูตางๆ โดยจะตองมีกระบวนการทบทวนและเผยแพร ใหเหมาะสม
ทั น ต อ ความก า วหน า หรื อ ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ทางวิ ช าการอย า ง
สม่ําเสมอ
4.5 สรางแรงจูงใจในการพัฒนาสื่อการเรียนสอน และสาระความรู (Content) ที่เปน
แบบอิเล็กทรอนิกส อาทิ การประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ การใหผลตอบแทน
ในรูปแบบคาลิขสิทธิ์ตามความเหมาะสม ใหแกผูมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
5. *สง เสริ มสนั บ สนุน เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นรู ICT ให แ ก ผู เ รี ย นซึ่ ง เป น ผู พิ ก าร
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ
5.1 *สง เสริม สนับสนุน การจัดทําและเผยแพรสื่อการเรียนรู รวมทั้งสาระความรู
ตางๆที่เปนประโยชนสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เชน หนังสือ
เสียงระบบ DAISY (Digital Accessible Information System) หรือสื่อการ
เรียนรูสําหรับผูพิการทางการไดยิน เปนตน
5.2 *ส ง เสริ ม การสนั บ สนุ น การสร า งความร ว มมื อ กั บ องค ก รที่ ดู แ ลผู พิ ก าร
ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ในการจัดทําหลักสูตรและจัดอบรมความรูดาน ICT
5.3 สงเสริมสนับสนุนการประยุกตใชระบบการเรียนทางไกลผานระบบเครือขาย
เพื่อเปดโอกาสหรือเปนทางเลือกใหผูพิการ สามารถเรียนรวมกับบุคคลปกติได
จากสถานศึกษาหรือหนวยงานที่ ดูแลผูพิการ โดยไมจําเปนตองเดินทางไป
เรียนในสถานศึกษาของบุคคลปกติ ทั้งนี้ใหขึ้น อยูกับความพรอมและความ
สมัครใจดานกระบวนการเรียนรวมของแตละฝายดวย
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6. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทางดานศาสนา ดวยการใช ICT เปนเครื่องมือในการ
เรียนการสอน รวมทั้ง เผยแพรสาระความรูตางๆตามหลักธรรมคําสอนของแตละ
ศาสนาที่มีการจัดการเรียนการสอน
6.1 สง เสริมสนับสนุน การจัดทํา และเผยแพรสื่อการเรียนรู รวมทั้ง สาระความรู
ตางๆดานศาสนา โดยอาจมีเนื้อหาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาทาง
ศาสนา หรือตามคัมภีรสําคัญของแตละศาสนาที่มีผูนิยมนับถือในประเทศไทย
6.2 สรางความรวมมือกับองคกรทางศาสนา เพื่อพิจารณาความถูกตองเหมาะสม
ในการนําเสนอสื่อการเรียนรู ตั้ง แต เนื้อหารายละเอียด สาระความรู ตลอด
จนถึงวิธีการนําเสนอ เพื่อไมใหขัดกับหลักการหรือศีลธรรมอันดีทางศาสนา
ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาโครงสร างพื้ น ฐานด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร เพื่อสนับ สนุ น
การศึกษาของประเทศไทย
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเครือขายและโครงสรางพื้นฐานของระบบ ICT ใหเปนเอกภาพ มีการบูรณา
การ และมีความพรอมที่จะสามารถรองรับการดําเนินมาตรการในยุทธศาสตรตางๆ ที่
เกี่ ยวขอ งกั บการประยุ กต ใ ช ร ะบบ ICT เพื่อ การศึ กษา ได อย างสะดวกรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ ดวยความมั่นคงปลอดภัยมีมาตรฐานที่เชื่อถือได รองรับการใชเทคโนโลยี
สีเขียว (Green IT) การทํางานของระบบเสมือนจริง (Virtualization) และการประมวลผล
แบบ Cloud Computing รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเครือขายเพื่อการศึกษาแหงชาติ
(National Education Network : NEdNet) เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับการศึกษาทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน สามารถเข าถึง เครือ ขา ยเฉพาะการศึก ษาที่ ปลอดจากสิ่ ง ไมพึ ง
ประสงค (Clean Network) อาทิ รองรับกระบวนการเรียนการสอนทางไกล ที่สงผลให
ผูเรียนจากสถานศึกษาที่อยูตางกัน เสมือนกําลังเรียนอยูในสถานศึกษาเดียวกัน หรือมี
ความพรอมรองรับการตอเชื่อมกับศูน ยสง เสริมการศึกษาประจําตําบลของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนตน ตามกรอบแนวคิดดานมาตรการตางๆดังรูป
ที่ 4.6

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

รูปที่ 4.6 กรอบแนวคิดดานมาตรการในยุทธศาสตรที่ 3.

เปาหมาย
1. *พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ซึ่งในที่นี้ประกอบดวย เครื่องมือทางคอมพิวเตอร
และเครือขาย (Hardware & Network) ระบบสารสนเทศ (Software) และระบบ
ฐานขอมูล (Database) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตของผูเรียน
1.1 *สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมขึ้ น ไปทุ ก แห ง มี ก ารเชื่ อ มต อ อิ น เทอร เ น็ ต
ความเร็วสูงที่ความเร็วอยางนอย 10 Mbps และมีอัตราสวนคอมพิวเตอรตอ
นักเรียนอยางนอย 1:30 ในป 2554 และ 1:20 ในป 2556
1.2 *หองสมุดประชาชน และศูนยการเรียนรู /ศูนยการบริการสารสนเทศชุมชนใน
ระดับ จัง หวัด อํ าเภอ และตํ า บล มี ก ารเชื่ อมต ออิ น เทอร เน็ ต ความเร็ วสู ง ที่
ความเร็วอยางนอย 4 Mbps
2. เพิ่มชองทางที่หลากหลาย เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาได
ทุกที่ ทุกเวลา ราคาประหยัด ดวยความมั่นคงปลอดภัย และมีมาตรฐานที่เชื่อถือได
3. สงเสริม/พัฒนาการใชเทคโนโลยีสีเขียว (Green IT)
ตัวชี้วัด
1. มีโครงสรางพื้นฐานของระบบ 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 ที่มีตอความพึงพอใจในการใชโครงสรางพื้นฐานของระบบ
ICT เพื่อการศึกษา
7. รอยละของจํานวนผูใช ที่มีตอความพึงพอใจในการเลือกใชชองทางที่สามารถเขาถึง
สารสนเทศเพื่อการศึกษาได
8. *มีการจัดทําแผนแมบทดานความมั่นคงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
9. มีมาตรการรองรับการใช Green IT
มาตรการ
1. พัฒนาระบบเครื อขายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการศึกษาของ
ประเทศ ให เ ปน เอกภาพ มี การบู ร ณาการ และมีค วามพรอ มที่ จ ะรองรั บการ
ประยุกตใช ICT เพื่อการศึกษา ไดอยางสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
1.1 กําหนดนโยบายเพื่อเอื้อตอการพัฒนาและบูรณาการระบบเครือขายปจจุบัน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนเอกภาพและสามารถบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2 วิเคราะหออกแบบและพัฒนาสถาปต ยกรรมโครงสรางของระบบเครือขายที่
เหมาะสมตามหลักวิชาการและสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม
1.3 สรางกลไกที่เอื้อใหผูเรียนและผูสอน สามารถเขาถึงสื่อการเรียนการสอน และ
สาระความรูในระบบเครือขาย (Online) ไดอยางเทาเทียมทั่วถึงกัน
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความพรอม
เพื่อรองรับโอกาสและสถานะของการขยายตัวทางการศึกษา ทั้ง ในปจ จุบัน และ
อนาคตอันใกล
2.1 จัดสรร/เพิ่มประสิท ธิภาพเครื่องมือทางคอมพิวเตอรและเครือขาย ตามความ
เหมาะสมในบริบทของการประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการ และการเรียนการ
สอนของแตละฝายอาทิ การจัดซื้อคอมพิวเตอรประมวลผลความเร็วสูง ที่แสดง
ภาพกราฟกไดอยางละเอียดสวยงาม ใหแกสถานศึกษาที่สอนดานการออกแบบ
หรือสถานศึกษาของผูพิการทางการไดยิน เพราะการสื่อสารดวยภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหวจะสําคัญกวาการใชคําบรรยายเปนตัวอักษรเปนตน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

2.2 จัดสรร/เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ (Software) ที่เปน ประโยชนตอ
การศึกษา ทั้งในดานการบริหารจัดการและการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความ
จําเปน ในการใชงานหรือมีศักยภาพที่จ ะบูร ณาการขอมูลสารสนเทศรวมกัน
ระหวางหนวยงานได ถึงแมวาในทางปฏิบัติแตละหนวยงาน อาจมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศแยกตางหากจากกันก็ตาม
2.3 จัดสรร/เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานขอมูล (Database) รวมทั้งการกําหนดและ
ใชมาตรฐานที่จําเปน เพื่อการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา อาทิ การ
กําหนดรายการมาตรฐานขอมูลตามแนวทาง TH e-GIF เปนตน โดยคํานึงถึง
บริบทในการประยุกตใชขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ
และเพื่อการเรียนการสอน ซึ่งจะเอื้อใหทุกฝายเห็นความสําคัญและสามารถใช
ข อ มู ล สารสนเทศ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ห รื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4 จั ด ให มี ก ระบวนการการมี ส ว นร ว ม ในการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความเหมาะสมตามสถานภาพความ
ตองการของผูใช อยางแทจริง อาทิ การสํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
กอนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหแกสถานศึกษาบางแหง เปนตน
3. *สงเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อผูพิการและผูสูงอายุ ซึ่งจะชวย
อํานวยความสะดวกในการใช ICT เพื่อการเรียนรูไดอยางสะดวกเหมาะสมและมี
ราคาถูก
3.1 กําหนดใหการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฯ เปนปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธในระดับ
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ที่สถาบันการศึกษาแตละแหงควรดําเนินอยาง
ตอเนื่องทุกปการศึกษา
3.2 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรที่ดูแลผูพิการและผูสูงอายุ ในการกําหนด
หรือคัดเลือกหัวขอทําวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฯ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการ
ใชงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
3.3 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรนักวิจัยนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีฯใหเหมาะสมทันสมัย
3.4 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ก ารจั ด นิ ท รรศการและประกวดผลงานวิ จั ย พั ฒ นา
เทคโนโลยีฯ เพื่อ กระตุ น ใหเ กิด ความสรา งสรรคสํ าหรับ นัก วิจั ย ซึ่ง จะเป น
ประโยชนในการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีอยางกวางขวาง
3.5 สรางแรงจูง ใจใหแกนักวิจัยในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี โดยอาจมอบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ และนําชื่อของนักวิจัยมาตั้งเปนชื่อของผลงานสิ่งประดิษฐ
ตางๆ รวมทั้ง การจดสิ ท ธิบัต รเพื่อ ใหเป น ลิขสิ ท ธิ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมกับนักวิจัยตอไป
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4. จัดใหมี กระบวนการรักษาความมั่น คงปลอดภัยในระบบ ICT อยางเครงครัดของ
องคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และหนวยงานในกํากับขอกระทรวงศึกษาธิการ
4.1 กําหนดใหมีการจัดทํานโยบาย และแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ
ICT
4.2 กําหนดใหมีการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อเตรียมรั บมือ
สถานการณไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
4.3 กําหนดใหมีการทบทวน ปรับปรุง รวมถึง ซักซอมการปฏิบัติต ามแผนรักษา
ความมั่ น คงปลอดภั ยและแผนฉุ กเฉิน อยา งสม่ํ าเสมอ เพื่ อเป น การกระตุ น
จิตสํานึกของทุกฝายใหเห็นถึงความสําคัญ และประโยชนของการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT
5. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอตอการพัฒนาระบบเครือขาย และโครงสราง
พื้นฐานของระบบ ICT
5.1 จัดทํ าแผนการติด ตั้ง ปรับ ปรุง และการบํ ารุง รักษาระบบเครือ ขาย รวมทั้ ง
โครงสรางพื้นฐานของระบบ ICT ในแตละปงบประมาณ ใหมีความเหมาะสมและ
เปน ไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อใหการจัดสรรงบประมาณเปน ไปอยางประหยัด
ครอบคลุมคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจริง
5.2 สง เสริม สนั บสนุ น ให แต ละหนวยงานหรื อสถานศึกษา แจง ความจํ านงหรื อ
นําเสนอเปนโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนดานเครือขายและดานตางๆใน
โครงสรางพื้นฐาน ICT จากสวนกลาง เพื่อเอื้อตอการจัดสรรงบประมาณได
อยางถูกตองเหมาะสมกับความตองการของผูใชอยางแทจริง
ยุทธศาสตรที่ 4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการ
ดานการศึกษา ซึ่งจะเอื้อตอการสรางธรรมาภิบาลของสังคม
วัตถุประสงค
ประยุกตใ ชร ะบบ ICT รวมกับฐานข อมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในบริบทที่เปน
ประโยชนหรือสนับสนุนการบริหารจัดการ ของผูบริหาร รวมทั้งสนับสนุนการจัดตั้งศูนย
สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Information System : NEIS)
เพื่อใหบริการดานการศึกษาแกทุกฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแตบุคลากรทางการศึกษา ผูสอน
ผูเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งที่เปนบุคคลปกติ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ที่มีความ
สนใจใฝเรียนรูตามอัธยาศัย ตามกรอบแนวคิดดานมาตรการตางๆดังรูปที่ 4.7

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

รูปที่ 4.7 กรอบแนวคิดดานมาตรการในยุทธศาสตรที่ 4.

เปาหมาย
1. บริหารจัด การดานการศึกษา ดวยการประยุกตใชระบบ ICT รวมกับฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษา เพื่อประกอบการพิจ ารณาวางแผนตัดสิน ใจดําเนิน
นโยบาย และแผนงาน/โครงการตางๆดานการศึกษา
2. *มีแหลงขอมูล (เว็บไซต) บนอินเทอรเน็ตสําหรับกลุมเปาหมายที่หลากหลายทั้งใน
และนอกระบบการศึกษา ที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชนตอการเรียนรูการงานอาชีพการ
ดูแลสุขภาพ เปนตน อยางนอย 1,000 เว็บไซต ที่มีการเยี่ยมชมอยางสม่ําเสมอโดย
เฉลี่ยไมต่ํากวา 1,000 Unique IP ตอวัน
3. สรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงสรางสรรค เพื่อใหเกิดการขยายฐานความรู
อยางบูรณาการและมีธรรมาภิบาล
4. *สัดสวนการเขาใชเว็บไซตเพื่อการเรียนรู หรือเปนประโยชนในเชิงสรางสรรคเกิน
กวารอยละ 70 ของการใชเว็บไซตในภาพรวม
ตัวชี้วัด
1. มีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาอยางบูรณาการ
เพื่อเอื้อตอการบริหารจัดการดานการศึกษาและการเรียนรูของประเทศไทย
2. *อัตราการเขาเยี่ยมชมเว็บไซตที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชน เชน เว็บไซตใ นหมวด
การศึกษา สุขภาพ เปนตน (โดยใชสถิติจากเว็บไซตจัดอันดับ Truehits)
3. *สัดสวนการเขาใชเว็บไซตเพื่อการเรียนรู หรือเปนประโยชนในเชิงสรางสรรค
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มาตรการ
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหลงเรียนรูดาน ICT และดานอื่นๆ ที่มีการประยุกตใช
ระบบ ICT เปนเครื่องมือสําคัญ
1.1 *จัดตั้ง มหาวิทยาลัย/สถาบัน หรือคณะวิชาเฉพาะดาน ICT เพื่อเปน แหลง
พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะในสาขา ICT ที่มีความสําคัญสูงและ/หรือมีแนวโนม
ความตองการในอนาคตสูง เชน บุคลากรดานวิศวกรรมซอฟตแวร (Software
Engineer) บุ ค ลากรด า นความมั่ น คงปลอดภั ย ของระบบและเครื อ ข า ย
สารสนเทศ (Information/Network Security) บุ ค ลากรด า นวิ ศ วกร
โทรคมนาคมและเครือขาย บุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตเครื่องมือหรือ
อุปกรณ ICT ในระดับตนน้ํา โดยอาจพัฒนายกระดับสถาบันหรือหนวยงานที่มี
อยู ใหมีศักยภาพเฉพาะดานการเรียนการสอน ICT และมีความเขมแข็งมาก
ยิ่งขึ้น
1.2 *จัดใหมีแหลงเรียนรู ICT ในชุมชน/ทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยสื่อการเรียนการ
สอนทางอิเล็กทรอนิกสและสาระความรู (Content) ที่เปน ประโยชน ตอการ
ดํารงชี วิต ประจํา วัน และการประกอบอาชีพ โดยเตรีย มความพร อมที่จ ะ
เชื่อมโยงเขากับศูนยการเรียนรูแหงชาติได (NLC) พรอมทั้งมีการฝกอบรม
ใหแกผูเรียนตามความเหมาะสมดวย
1.3 *สนับสนุนใหเกิดศูนยซอม-สรางดาน ICT ในชุมชน/ทองถิ่น เพื่อใหสามารถนํา
อุปกรณ ICT ที่มีอยู มาใชประโยชนไดสูงสุดและอยางคุมคา ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง อีกทั้ง ยังเปน การพัฒนาการเรียนรูขั้น พื้น ฐานเกี่ยวกับ
อุปกรณ ICT ใหกับชุมชน/ทองถิ่น โดยใชเครือขายความรวมมือและการ
สนับสนุน ความรูเรื่องซอม-สรางอุปกรณ ICT จากสถาบันการศึกษาและ
ผูประกอบการ
2. ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร า งสั ง คมเพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู (Education
Community) เชิงสรางสรรค
2.1 *สนับสนุนใหเกิดชุมชุนผูพัฒนาซอฟตแวรในสาขาตางๆ อาทิ ซอฟตแวรชนิด
เปดเผยรหัส (Open Source) ซอฟตแวรควบคุมจักรกล (Robotics) เปนตน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในหมูเยาวชน เพื่อการใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ
สามารถพัฒนาตอยอดในการประกอบอาชีพได
2.2 *สนับสนุนใหผูเรียน ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเขารวมการ
แขงขันหรือเขารวมโครงการระดับโลก (International Forum) เพื่อเปนการ
สรางชื่อเสียงใหแกประเทศชาติ และสรางเครือขายนักเทคนิคดาน ICT ระดับ
นานาชาติอีกดวย
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2.3 *กํ า หนดกลไกเพื่ อ ให เ กิ ด การถ า ยทอดเทคโนโลยี แ ละองค ค วามรู จาก
ผูประกอบการที่ดําเนินโครงการ ICT รวมกับผูเรียน ผูสอน หรือบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2.4 *สงเสริมสนับสนุนใหเกิดชุมชนออนไลน (On-line Community) สรางสังคม
แหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อการศึกษาของผูสอนและผูเรียน สําหรับเปนเวที
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู และ
องคความรู โดยสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม เชน การยกยอง/ใหรางวัลชุมชน
ออนไลนที่มีการแลกเปลี่ยนเชิงสรางสรรค ใหรางวัลแกครู/ผูใหคําปรึกษาใน
ชุมชนออนไลนดังกลาว เปนตน
3. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์สําหรับการประยุกตใชงาน และการ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึง สื่อ การเรียนรูและสาระความรู
(Content) เอื้อตอการศึกษาทุกระดับทุกประเภทให ใช ICT เปน เครื่องมือในการ
เรียนการสอนไดอยางสะดวก
3.1 สงเสริมสนับสนุนแนวทางการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนถึงการจัดจาง
พัฒนาระบบ ICT รวมกันหลายหนวยงาน หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
อาทิ การทําความตกลงรวมกับผูพัฒนาหรือผูประกอบการ เพื่อใหผลงานที่เกิด
จ า ก ก า ร จั ด ซื้ อ /จั ด จ า ง ดั ง ก ล าว เ ป น ลิ ข สิ ท ธิ์ โ ด ย ช อ บ ธ ร ร ม ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหนวยงานตางๆสามารถนําไปใชงานไดทันที ไมตอง
กังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์อีกตอไป
3.2 สงเสริมการใหความรูและคานิยมที่ดีในการใชโปรแกรมประเภทเปดเผยรหัส
(Open Source) เพื่อชวยลดคาใชจายในการจัดซื้อซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ และ
สงผลใหสามารถนําคาใชจายสวนนั้นมาพัฒนาเกี่ยวกับ ICT ในสวนที่ขาด
แคลนไดอยางกวางขวาง
3.3 สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรหรือหนวยงานที่ไมแสวงผลกําไร และมี
ศักยภาพในการสนับสนุนหรือพัฒนาดาน ICT อาทิ NECTEC ZIPA เปนตน
เพื่อขอรับการสนับสนุนในทางที่เปนประโยชนโดยตรงตอผูเกี่ยวของ อาทิ การ
ขอใชโ ปรแกรมประเภทเปดเผยรหัส (Open Source) และการจัดฝกอบรม
วิธีใชในสถานศึกษาตางๆ เปนตน
4. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับผูบริหารใหมี
การประยุกตใชระบบ ICT เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ของแตละ
ฝาย
4.1 จัดใหมีการฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชน
และทักษะวิธีการประยุกตใช ICT เพื่อการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
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4.2 จัดใหมีการประยุกตใชระบบ ICT เปนสวนสําคัญของการประชุมและนําเสนอ
ผลงาน แทนการใชเอกสารกระดาษ ซึ่งเอื้อใหสามารถนําผลงานหรือรายงาน
เหลานั้น ไปใชเปนขอมูลดําเนินการตอยอดตางๆไดอยางกวางขวาง และชวย
ลดสภาวะโลกรอนจากการประหยัดกระดาษไดอีกทางหนึ่งดวย
4.3 จัดใหมีกระบวนการประเมิน ผลบุคลากรทางการศึ กษา ดวยการใชขอมูลที่
จัดเก็บดวยระบบ ICT มาเปนสวนประกอบสําคัญ เพื่อสรางธรรมาภิบาลในการ
พิจารณาตัดสินใจของผูบังคับบัญชา
4.4 กําหนดใหสมรรถนะการประยุกตใช ICT ของบุคลากรทางการศึกษา เปนสวน
หนึ่งของการประเมินผลงาน เพื่อปรับขั้นเงินเดือนหรือการไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ เพื่อสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ ICT อีกทั้งเปน
การกระตุนใหทุกฝายพัฒนาสมรรถนะการประยุกตใช ICT ใหดียิ่งขึ้นไปอีก
5. พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาอยางบูรณาการ เพื่อใหมีความถูกตอง
ทันสมัย และมีความนาเชื่อถือในการประยุกตใชงานของทุกฝาย
5.1 จัดทํ าแผนปฏิบั ติก ารเพื่อ พัฒนาฐานขอมู ลสารสนเทศดานการศึก ษาของ
ประเทศ โดยอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมระหวางหนวยงานที่จัดการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งฐานขอมูลที่เกิดขึ้นจะเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการดานการศึกษา การเรียนการสอน ตลอดจนถึง
การประยุกตใชเพื่อการบริหารราชการแผนดิน
5.2 จัดใหมีการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ใหครอบคลุมทั้งดาน
การบริหารจัดการและการเรียนการสอน อาทิ ฐานขอมูลทะเบียนบุคลากร
ฐานข อมูลสื่ อการเรียนการสอนและสาระความรู (Content) เปน ตน เพื่ อ
ประโยชนในการประยุกตใชงานสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ
5.3 จัดใหมีการกระบวนการจัดสง ขอมูลจากแหลง กําเนิดขอมูล ดวยวิธีการและ
แนวทางที่เหมาะสมของแตล ะฝาย โดยอาจจัดสง ขอมูลแบบออนไลนห รื อ
ออฟไลนตามคาบเวลาที่เหมาะสม เขาสูสวนกลางอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ อาทิ
กําหนดเวลาการจัดสงขอมูลจากสถานศึกษาเปนประจําทุกปการศึกษา เปนตน
โดยมีการตรวจทาน (Verify) และปรับปรุงขอมูล (Update) ใหมีความถูกตอง
ทันสมัย
5.4 กําหนดชองทางหรือกลไกความรวมมือกับเจาของขอมูล เพื่อรวมบันทึกและ
ตรวจสอบขอมูลเบื้องตนทางดานการศึกษาเฉพาะในสวนของตนเอง เชนให
ผูปกครองนักเรียนที่มีความรูดาน ICT เปนผูบันทึกขอมูลนักเรียนในความ
ปกครองของตนเอง เปนตน ซึ่งจะชวยลดภาระของสถานศึกษาในการบันทึก
ขอมูลนักเรียนได และยัง มีผ ลให กระทรวงศึกษาธิการไดรับขอมูลที่ถูกตอง
ครบถวนจากเจาของขอมูลอีกดวย
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มิติความตองการเพื่อการศึกษา
แผนแมบทแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2554 – 2556 ไดกําหนดยุทธศาสตรและมาตรการตางๆ เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาและ
ประยุกตใชระบบ ICT ขององคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น
จึงไดพิจารณาใหมีความครอบคลุม หรือตอบสนองความตองการเพื่อการศึกษาในมิติตางๆได ดังนี้คือ
1. มิติความตองการดานนโยบาย (Policy)
หมายถึง การกําหนดนโยบายที่ชัดเจนมีความมั่นคง โดยเฉพาะสวนที่มีผลกระทบตอการ
พัฒนาระบบ ICT ใหสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง ซึ่งปกติจะใชเวลาคอนขางมากใน
กระบวนการวางแผน คิดวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา จัดเก็บขอมูล ตลอดจนถึงบํารุงรักษา
เพื่อความเชื่อมั่นในการประยุกตใชตามบริบทของแตละฝาย
2. มิติความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
หมายถึง การพัฒนาดานอุปกรณเครื่องมือ ระบบเครือขาย ระบบการสื่อสาร และระบบ
สารสนเทศ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการประยุกตใช ICT ใหมีความพรอมที่จะรองรับความ
ตองการ อยางพอเพียงเหมาะสมตอการดําเนินพันธกิจตามบริบทของแตละฝาย
3. มิติความตองการดานการจัดการมาตรฐาน (Standardization)
หมายถึง การกําหนดใหมีหรือการใชมาตรฐานที่เหมาะสมตอการพัฒนาและการประยุกตใช
ICT เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ สามารถบูรณาการรวมกันระหวางองคกรหลัก หนวยงาน
ในสังกัด และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มิติความตองการดานสาระความรู (Educational Content)
หมายถึง การจัดทําสาระความรูที่เหมาะสม จําเปนตอการเรียนการสอนทุกระดับทุกประเภท
การศึก ษา ทั้ง ในสว นที่ เปน ประโยชนตอ ผูเ รีย น ผู ส อน ให มีความรูค วามสามารถตาม
หลักสูต ร ตามความเหมาะสมที่มีตอการใช ICT เพื่อการเรียนรู การคน ควาวิจัยตางๆ
รวมทั้งสาระความรูที่ใชในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพการทํางานดวย
ICT อยางมีประสิทธิภาพ
5. มิติความตองการดานหลักสูตรและวิธีการ (Curriculum and Method)
หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับทุกประเภท ดวยการใช ICT เปน
เครื่องมือสําคัญ ตลอดจนถึงวิธีการเรียนรูดวย ICT เพื่อการทบทวน คนควาหาความรูดวย
ตนเอง อยางรูเทาทัน มีจริยธรรม และมีการใชงานอยางสรางสรรค
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6. มิติความตองการดานการพัฒนาบุคคล (Human Resources Development)
หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ ICT ของบุคลากรในระดับตางๆ
ใหมีศักยภาพในการพัฒนาระบบ ICT หรือปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายดวย
การใช ICT เปนเครื่องมือสําคัญที่สนับสนุนการทํางานใหมีความรวดเร็วสะดวกสบาย ไมใช
เปนภาระใหมที่จะตองปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นจากหนาที่ประจําของแตละฝาย
7. มิติความตองการดานการบริการดานการศึกษา (Educational Services)
หมายถึง การใหบริการดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และการขอรับบริการของ
หนวยงานอื่น ผูเรียน รวมถึงประชาชนทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การเรียนรูของผูมี
สวนเกี่ยวของโดยตรงและในภาพรวมของประเทศ

บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
แผนแมบทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2554-2556 ถือเปนธรรมนูญสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาและการดําเนินงานดาน ICT ตามบริบท
ของแตละฝาย ดวยความรวมมือรวมใจ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ สามารถบูรณาการสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูมีสวนเกี่ยวของแตละฝายสามารถที่จะเรียกใชสารสนเทศรวมกัน
ได จากศูนยกลางการเชื่อมประสานและบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา เสมือนใชระบบสารสนเทศ
เดียวกันซึ่งมีแหลงขอมูลหรือฐานขอมูลชุดเดียวกัน (ดังรูปที่ 5.1) ดวยความมั่นใจในความนาเชื่อถือของ
ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัยของขอมูลสารสนเทศดานการบริหารและการเรียนการสอน

รูปที่ 5.1 ภาพรวมการใชสารสนเทศเพื่อการศึกษาอยางบูรณาการ

การบูรณการสารสนเทศเพื่อการศึกษา นอกจากจะมีความสําคัญโดยตรงตอการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการแลว ยังเปนประโยชนตอ การบริหารจัดการในภาพรวม
ของประเทศไทย โดยเริ่ม ตั้ง แต การสง ตอขอมูล ระหวางสถานศึกษา ระหวางองคกรหลัก ระหวาง
หนวยงานในสังกัดและในกํากับ เชน การสงตอขอมูลนักเรียนระหวางโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ชวยใหส ถานศึกษามีขอมูลที่ส ามารถสืบคน ยอนหลังได เปน ตน นอกจากนี้ยัง สามารถนําขอมูลดาน
การศึกษาไปประยุกตใชตอยอดไดอยางสะดวกรวมกับหนวยงานของกระทรวงอื่นๆไดอยางกวางขวาง
กลายเปนภาพรวมขอมูลพื้นฐานสําคัญของประเทศไทย เชน จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในแตละป จะเปน
ขอมูลจํานวนแรงงานของกระทรวงแรงงาน เปนตน

5-2 บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

ภาพรวมของการดําเนินมาตรการตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวในแผนแมบทฯฉบับนี้ จะสงผลให
การพัฒนาระบบ ICT ของกระทรวงศึกษาธิการเปนไปอยางมีเอกภาพ นําไปสูการบูรณาการสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม โดยมีแนวทางการบูรณาการและการดําเนินงานที่เกี่ยวของดังนี้คือ
 แนวทางการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 แนวทางการถายทอดวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย
 แนวทางการบูรณาการเครือขายเพื่อการศึกษา
 แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อบูรณาการ
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการศึกษา มักมีความคาบเกี่ยวดานการบริหารจัดการและการเรียน
การสอน ควบคูกันไปตามสถานภาพของแตละฝาย ซึ่งจําเปนตองอาศัยการวิเคราะหออกแบบ เพื่อใหได
ขอมูลที่เหมาะสมจําเปน ตอการจัดเก็บและประมวลผล ที่เอื้อตอการพัฒนาไปสูความเปน ศูน ยกลาง
การบูรณาการขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตามเปาหมายของแผนแมบทฉบับนี้คือ
1. ศูนยสารสนเทศเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Information System : NEIS)
ซึ่งในภาพรวมจะประยุกตใชขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา เชน ขอมูลทะเบียนสถานศึกษา
เปนตน เพื่อการบริหารจัดการ วางแผน วิเคราะห จัดทํานโยบาย ตลอดจนถึงการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน
2. ศูนยการเรียนรูแหงชาติ (National Learning Center : NLC) ซึ่งในภาพรวมจะประยุกตใช
ขอมูลดานการศึกษา เชน ขอมูลสื่อและสาระความรู (Content) เปนตน เพื่อการเรียนการ
สอน การเรียนรูของผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูสอนกับผูเรียน ตลอดจนถึงการ
วิจัยตางๆที่เปนประโยชนตอการศึกษา และสามาถนําไปใชอางอิงไดอยางกวางขวาง
การบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา เกิดจากการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
โดยการสงเสริมใหทุกฝาย มีกระบวนการจัดเก็บขอมูลรวมกันอยางเปนเอกภาพ ตามแนวทาง TH e-GIF
เพื่อจัดทําและประยุกตใชมาตรฐานขอมูลดานการศึกษา รวมกับมาตรการสําคัญเพื่อการบูรณาการ ดังนี้







การบริหารจัดการมาตรฐานรายการขอมูล
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
การกระจายความรับผิดชอบในการตรวจสอบขอมูล
การกระตุนหนวยงานดวยการจัดอันดับตามศักยภาพ
การพัฒนาคุณภาพและและประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอมูล
การพัฒนาศักยภาพของการจัดสงขอมูล

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

 การใหบริการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล
การบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษาในทางปฏิบัติ อาจกําหนดใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนศูน ยกลางการเชื่อมประสานขอมูลระหวาง
ระบบงานหรือหนวยงานตางๆ โดยมีหลักการเชื่อมประสานขอมูล 2 ประการ ดังนี้คือ
หลักการที่ 1. การรวบรวมขอมูลไวที่ศูนยกลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยการจัดเก็บ ประมวลผลตลอดจนถึง
การประยุกตใชงานของแตละองคกรหลักหรือหนวยงานที่จัดการศึกษานั้น มีการนําสงขอมูลทั้งหมดหรือ
บางสวนมาเก็บรวบรวมไวที่ศูน ยกลาง เพื่อเอื้อตอการพัฒนาฐานขอมูลในลักษณะที่ส ามารถนํามา
ประยุกต หรือประมวลผลภาพรวมของประเทศไดอยางสะดวก เช น ขอมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
ขอมูลสถิติจํานวนนักเรียนและสถานศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา เปนตน โดยมีขอตกลงเบื้องตน
รวมกัน ในการนําสงขอมูลชุดที่มีการปรับปรุงลาสุด (Update) อยางชัดเจน อาทิ วันที่ 10 มิถุนายน ของ
ทุกป เปนตน
หลักการที่ 2. การเชือ่ มโยงขอมูลมายังศูนยกลาง
หมายถึง การพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยการจัดเก็บ ประมวลผล ตลอด
จนถึงการประยุกตใชงานของแตละองคกรหรือหนวยงานที่จัดการศึกษานั้น มีการเชื่อมโยงขอมูลมายัง
ศูน ย ก ลาง เพื่ อ เอื้ อต อ การพัฒ นาหรื อ ประยุ ก ต ใ ช ฐ านข อ มูล ของแตล ะฝ า ย ในลั ก ษณะที่ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนบูรณาการขอมูลระหวางกันไดอยางสะดวก เชน ขอมูลสื่อการเรียนการสอน (Content) ขอมูล
หองสมุด (E-Library) เปนตน

รูปที่ 5.2 หลักการเชื่อมประสานขอมูลเพื่อการบูรณาการ

การรวบรวมขอมูลหรือการเชื่ อมโยงขอ มูลมายัง ศูน ยกลางตามหลักการขางตน (รูปที่ 5.2)
จําเปนตองพิจารณาถึงความพรอมของหนวยงานเจาของขอมูลหรือแหลงกําเนิดของขอมูล อาจเลือกใช
เทคนิคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางประกอบกัน ดังนี้คือ
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เทคนิคที่ 1. เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
เพื่อ สนับ สนุ น การประมวลผลข อมู ลและการประยุ กต ใ ชร ะบบสารสนเทศต างๆ ที่ ส ามารถ
ดําเนินการไดในทํานองเดียวกับการใชเว็บไซต ซึ่งผูใชสวนใหญในปจจุบันมีความคุนเคยเปนอยางดี หรือ
อาจศึกษาเรียนรูวิธีใชงานไดไมยากนัก เพราะเปนการทํางานผานระบบเครือขาย ดวยรูปลักษณการใช
งานที่สะดวกสบาย และถือไดวาเปนมาตรฐานเดียวกัน ตั้งแตสัญลักษณที่ปรากฏบนจอภาพขณะที่มีการ
เลื่อนเมาส ตลอดจนถึงวิธีเลือกรายการคําสั่งตางๆ (Menu) หลักการเบื้องตนทางเทคนิค ผูพัฒนาจะ
ดําเนินการจัดทําฐานขอมูล และติดตั้งระบบสารสนเทศไวบนเครื่องแมขาย (Computer Server) เพื่อคอย
ใหบริการผานระบบเครือขาย (Network) แกผูใชที่ปฏิบัติงานดวยเครื่องคอมพิวเตอรจากสถานที่ตางๆ
ที่สามารถเชื่อมโยงเขามาได (ไมจํากัดระยะทาง) เพื่อที่จะไดบันทึกและปรับปรุงฐานขอมูล เสมือนทํางาน
อยูในสถานที่เดียวกันดวยคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกัน ดังรูปที่ 5.3

รูปที่ 5.3 หลักการทางเทคนิคของเว็บแอพพลิเคชั่น

เทคนิคที่ 2. เว็บเซอรวิส (Web service)
เพื่ อสนับ สนุ น การเชื่ อมโยงรั บส ง ข อมู ลผ านระบบเครือ ขา ย ระหว างระบบสารสนเทศและ
หนวยงานที่จัดการศึกษาซึ่งมีขอตกลงรวมกัน โดยปลอยใหเปนหนาที่ของเครื่องแมขาย (Server) ชวย
ดําเนินการรับสงขอมูลแบบอัตโนมัติ หรือแบบกึ่งอัตโนมัติคือ ใหผูดูแลเครื่องแมขายกดปุมสั่งการทุกครั้ง
ที่จะมีการรับสงขอมูลก็ไ ด หลักการเบื้องตน ทางเทคนิค จะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงขึ้นเปนพิเศษ
(แยกตางหากจากระบบสารสนเทศและฐานขอมูล ) เพื่อติดตั้งอยูบนเครื่องแมขายของหนวยงานที่จัด
การศึกษาแตละฝาย ซึ่งมีขอตกลงรวมกันไววาจะรับสงขอมูลระหวางกันดวยเทคนิคนี้ ตามรูปแบบขอมูล
ที่ตองการหรือสามารถนํามาประยุกตใชงานในแตละฝายไดทันที ตอจากนั้นจะเปนหนาที่ของผูแลเครื่อง
แมขาย ที่จะคอยบํารุงรักษาหรือกดปุมสั่งการ ใหระบบเชื่อมโยงทํางานตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันไว
โดยผูใ ชทั่วไปไมมีสวนเกี่ยงของใดๆ แตจ ะชวยอํานวยความสะดวกใหแกผูใชทั้งสองฝาย ที่ไมตอง
เสียเวลาในการรับสงขอมูลและการปฏิบัติงานประจํา เพราะจะชวยขจัดความยุงยากและปญหาบาง
ประการเกี่ยวกับวิธีการรับสง ขอมูลแบบอื่น ได เชน การรับสงขอมูลดวยแผน ซีดี อาจตองใชเวลาการ
จัดสงตามระเบียบราชการ รวมทั้งการถายโอนขอมูลเขาระบบอาจติดขัดเรื่องความบกพรองของเครื่อง
อานหรือตัวแผนซีดี เปนตน ดังรูปที่ 5.4

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

รูปที่ 5.4 หลักการทางเทคนิคของเว็บเซอรวิส

เทคนิคที่ 3. คลาวดคอมพิวติ้ง (Cloud Computing)
เพื่อ สนับ สนุ น การประมวลผลข อมู ลและการประยุ กต ใ ชร ะบบสารสนเทศต างๆ ที่ ส ามารถ
ดําเนินการไดในทํานองเดียวกับการใชเว็บไซต ซึ่งผูใชสวนใหญในปจจุบันมีความคุนเคยเปนอยางดี หรือ
อาจศึกษาเรียนรูวิธีใชงานไดไมยากนัก เพราะเปนการทํางานผานระบบเครือขายเชนเดียวกับการใชเว็บ
แอพพลิเคชั่น แตเทคนิคนี้มีการเพิ่มศักยภาพของการประมวลผลขอมูล เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็ว
ใหผูใชไดมากขึ้น โดยไมตองเสียเวลาจัดฝกอบรมทําความเขาใจกันใหม หลักการเบื้องตนทางเทคนิค ใช
วิธีการเพิ่มจํานวนเครื่องแมขาย (Server) จํานวนแหลงขอมูลและพื้นที่เก็บขอมูล (Storage) ซึ่งอาจติด
ตั้งอยูตามสถานที่ตางๆ แตมีการเชื่อมโยงใหเปนเครือขายเดียวกัน เพื่อชวยกันประมวลผลขอมูลเสมือน
อยูในเครื่องเดียวกัน ทําใหความเร็วในการประมวลผลเพิ่มขึ้น โดยผูใ ชไมทราบเบื้องหลังการทํางาน
อาทิ การสืบคนขอมูลในระบบ Google ซึ่งผูใชจะไมทราบวา มีการใชเครื่องแมขายผสานกับแหลงจัดเก็บ
ขอมูลจํานวนเทาใด และติดตั้งอยูที่ใดในโลก เปนตน ดังรูปที่ 5.5

รูปที่ 5.5 หลักการทางเทคนิคของคลาวดคอมพิวติ้ง
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หมายเหตุ : สถานศึกษาหรือหนวยงานบางแหง ยังอาจไมพรอมที่จะประยุกตใชเทคนิค ขางตน
แต ก็ ส ามารถที่จ ะจั ดสง ขอ มูลเขา สูสว นกลางได โดยจัด ทํา ขอมู ลด านการศึกษาในลัก ษณะของสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส เชน แผนบันทึกขอมูล CD เปนตน ตามรูปแบบขอมูล (Format) ที่เปนมาตรฐานกลาง
ดังที่ไดการดําเนินการรวมกันอยูในปจจุบัน
การเชื่อมประสานขอมูลตามหลักการและเทคนิคขางตน ทุกฝายจะดําเนินการจัดสงขอมูลผาน
สายงานตนสังกัด มายังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะศูนยกลางการบูรณาการตามรูปที่ 5.6 คือ
สถานศึก ษา
สังกัด กศน.

สถานศึก ษา
สังกัด สช.
กทม.

สถานศึก ษา
สังกัด สช.
ภูมิภาค

สถานศึก ษา
สังกัด สพฐ.

สถานศึกษา วิทยาลัยชุมชน สถานศึก ษา
สังกัด สกอ. สังกัด สกอ. สังกัด สอศ

สถานศึก ษา
นอกสังกั ด ศธ/
หนวยงานอื่น

อําเภอ

เขตพื้นที่

AOC

สพท.

สบย

จังหวัด

เขตตรวจราชการ

กศน.

ROC

สํานักบริหาร
วิทยาลั ย ชุมชน

สช.

สพฐ.

สกอ.

คณะกรรมการ
บริหารขอ มูลระดับ
จังหวัด

สอศ.

สังกัด

กระทรวง/หนวยงาน
นอก ศธ.

ศูนยเ ทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กระทรวง

POC

คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศระดับ กระทรวง

รูปที่ 5.6 แนวปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสงขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

การบูรณาการตามแนวทางดังกลาว จะสงผลใหทุกฝายสามารถจัดเก็บ และพัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาไดอยางครบถวน ถูกตอง เปน ประโยชนตอการประยุกตใช เพื่อการบริหาร
จัดการดานการศึกษา และการเรียนการสอนในภาพรวมของประเทศไทยตอไป
แนวทางการถายทอดสื่อวิทยุโทรทัศนผานเครือขาย
การถายทอดสื่อสาระความรู (Content) ทางวิทยุโทรทัศน รวมทั้งชองทางอื่นในทํานองเดียวกัน
ของหนวยงานตางๆ ซึ่งปจจุบันมีการผลิตทั้งรูปแบบอนาล็อกและดิจิตอล เพื่อนําเสนอผานดาวเทียม
ผานเสาอากาศ และมีบางสวนที่ผานอินเทอรเน็ต อาทิ รายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา ของสถานี

DOC

MOC

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (สังกัด กศน.) การผลิตสื่อดิจิตอลในรูปแบบ CAI
(Computer-Assisted Instruction) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การผลิตรายการ
ทีวีครู (Teacher Tv) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการผลิตสื่อถายทอดผานดาวเทียม
(IPTV) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนตน การถายทอดหรือกระจายสื่อไปยังผูเรียน
ตองพิจารณาหลักทางเทคนิคเพื่อใชถายทอดสัญญาณในระบบเครือขาย 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 เพื่อถายทอดไปยังเครื่องรับวิทยุ
โทรทัศนหรือผานดาวเทียม จะตองมีการแปลงขอมูลใหเปนดิจิตอลกอนจึงจะหลอมรวมกันเพื่อสามารถ
ที่จะใหบริการทุกฝายไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม รวมทั้งสามารถเพิ่มเติมบริการใหมๆเขาไป เพื่อใหเกิด
ประโยชนกับผูใชไดอยางสูงสุด โดยมีรูปแบบการใหบริการ 3 แบบดังนี้คือ
1. บริการกระจายเนื้อหา (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) เปนบริการที่เพิ่มเติมขอมูล ขาวสาร และ
สารสนเทศ โดยมีลักษณะที่เปนปจจุบัน (Real time) เชน ขอมูลสภาพอากาศ การขนสง
เปนตน รวมทั้งการเพิ่มเติมบริการดานการศึกษา เชน ขาวการศึกษา การสอนภาษา เปน
ตน นอกจากนี้ยังมีการใชเว็บทา เพื่อรวบรวม Link ตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาไวดวยกัน
เพื่อใหผูใชสามารถใชบริการที่จุดเดียว (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) เปน ตน 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

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

รูปที่ 5.11 แนวคิดในการผลิตสื่อโดยผูเรียน (Prosumer)

แนวทางการบูรณาการเครือขายเพื่อการศึกษา
การบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา จําเปนตองพัฒนาเครือขาย (Network) ใหมีศักยภาพ
ในการรับสงขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว โดยการบูรณาการเครือขายปจจุบันของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพ สามารถสนับสนุนการศึกษาทั้งระบบ ครอบคลุมทุกองคกรที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา เปนประโยชนตอทุกฝายในการเพิ่มพูนความรูอยางเทาเทียมและทั่วถึง อาทิ ลดความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึง ICT ทั้งในดานการใชอินเทอรเน็ต และการใชทรัพยากรการศึกษาอยาง e-Book
e-Learning โรงเรียนในทองถิ่นสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหใกลเคียงกับโรงเรียนในเขต
พื้นที่เมืองได ลดการเคลื่อนยายนักเรียนจากชนบทเขามาในเขตพื้นที่เมือง เปนตน บรรลุตามเปาหมาย
การพัฒนาเครือขายเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Network : NEdNet) ตามที่กําหนดไว
ในแผนแมบทฉบับนี้
รูปแบบการใหบริการของ NEdNet จะเอื้อตอสถาบันการศึกษา วิทยาลัย โรงเรียน และศูนยการ
เรียนรูตางๆ สามารถใชบริการบนเครือขายไดอยางหลากกลายและเปนประโยชนตอการศึกษา เชน การ
เชื่อมโยงสารสนเทศระหวางเขตพื้นที่การศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการ หองสมุดอิเลคทรอนิกส (Digital
library) ระบบ e-Learning ระบบโทรทัศนผานเครือขาย (IPTV) และการวิจัย เปนตน ดังรูปที่ 5.12
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รูปที่ 5.12 รูปแบบการใหบริการของเครือขายเพื่อการศึกษาแหงชาติ

การบูรณาการเครือขายเพื่อการศึกษา ควรตอบสนองความตองการที่จะรองรับการเชื่อมตอกับ
สถานศึกษาใหสามารถใชเครือขายไดอยางไมจํากัดเวลา ทั้งในปจจุบันและอนาคตได 10 ปขึ้นไป โดยให
ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด ทุกสถานศึกษา ดวยระบบริหารจัดการที่สะดวก และราคาประหยัด จึงควรใช
แนวทางการแบงเครือขายออกเปน 3 ระดับ ดังรูปที่ 5.13 คือ

รูปที่ 5.13 ระดับชั้นของเครือขาย NEdNet

1. เครือขายแกนหลัก (Backbone layer) เปนเครือขายความเร็งสูงที่เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ (ดัง
รูปที่ 5.14) ซึ่งประกอบดวยเครือขายใยแกวนําแสง (Fiber Optic) พรอมอุปกรณ ที่สามารถ
รองรับการขยายตัวไปสูการศึกษาไดทุกระดับ โดยมีขนาดชองทางสื่อสารทั้งสิ้น 5 Lamda
(5x10 Gbps) เพื่อใหสามารถรองรับความตองการชองทางการสื่อสารและประเภทของการใช
งาน (Application) ในระบบเครือขาย ดังตารางที่ 5.1 คือ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556






สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 Lamda (2x10 Gbps)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 Lamda (10 Gbps)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 Lamda (2x10 Gbps)
เครือขายเพื่องานวิจัย 1 Lamda (10 Gbps)

ตารางที่ 5.1 ความตองการชองทางการสื่อสารในระบบเครือขาย
ขนาดชองทาง (Bandwidth)
สถานศึกษา
ประเภทของ Application
Download
Upload
สถาบันอุดมศึกษา
Internet access, Distance Learning, Teleวิทยาลัยเทคนิค และ 1,000 Mbps 1,000 Mbps Presence HD, HDTV/IP-TV, Interactive
โรงเรียนวิทยาศาสตร
Video, e-Learning
Internet access, Distance Learning, Video
โรงเรียนขนาดใหญ
100 Mbps
100 Mbps on demand, Standard video conferencing,
e-Learning
Internet access, Distance Learning,
โรงเรียนขนาดเล็ก
10 Mbps
10 Mbps
Streaming radio-video, e-Learning

T
R
AD
AD

R

R
R

AD

T

AD
AD

AD
AD

AD

R

AD

R

R

T

R

T
AD

AD

AD

R
R

T

AD

AD

AD

R

R

R

R

AD

T

T

R

AD

AD

R

AD

R
R
AD

AD

R

AD

AD

AD

R

T

AD
AD

AD

R

R

AD

R

R

R

AD

T

AD

AD
AD
AD

T

AD

R

AD

R

AD
AD

T

AD

T

R
AD

AD
AD

AD

R

AD

AD

R

T
R

R

T

R

AD

AD

AD

R
AD

R
R

AD

R

R

BKN
T

R
R

R

R

AD
AD

AD

T

AD

HMK

BSE

T

R

SLY

T
TPJ

R

T
PTW

AD

AD

PSM

T
BMD

R

ICON_Symbol
T

DWDM Terminal

AD

Add/Drop Terminal

R

Repeater Terminal

T

R

R
R

R

T
AD

OFC 24 Core

AD
AD

LBG

PYT

R

R
AD

AD

R

R

T
AD

R

R

R

AD

R

R
AD

AD

รูปที่ 5.14 เสนทางเครือขายแกนหลัก
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2. เครือขายระดับจังหวัด (Distribution/Provincial layer) เปนเครือขายที่กระจายลงไปในระดับ
ภาคหรือจังหวัด เพื่อรองรับขนาดชองทางการสื่อสารและดําเนินการในแตละปดังรูปที่ 5.15
3. เครือขายระดับเมืองหรืออําเภอ (Metro/District layer) เปนเครือขายที่กระจายลงไปในระดับ
เมืองหรืออําเภอ เพื่อรองรับขนาดชองทางการสือ่ สารและดําเนินการในแตละปดังรูปที่ 5.15

2 x10 Gbps

ศูนยภาค (23 แหง)

ปที่ 1

5 x10 Gbps

เครือขายแกนหลัก
10 Gbps

โหนดกระจาย
ระดับ 1

สถาบันอุดมศึกษา
อาชีวศึกษา
สนง.เขตพื้นที่ฯ
โรงเรียน

(76 แหง)
(27 แหง)
(4 แหง)
(3 แหง)

สถาบันอุดมศึกษา
สนง.เขตพื้นที่ฯ
อาชีวศึกษา

(126 แหง)

ศูนยจังหวัด ปที่ 2
(87 แหง)
1 Gbps

โหนดกระจาย
ระดับ 2

เขตพื้นที่ฯ
(185 แหง)

10 Mbps

ส.อาชีวฯ

(415 แหง)

(181 แหง)
(388 แหง)

ปที่ 3

ที่มา www.uni.net.th

โรงเรียน

(2,291 แหง)

รูปที่ 5.15 ขนาดชองทางการสื่อสารในแตละระดับของ NEdNet

แนวทางการพัฒนาเครือขายตามหลักการดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได
จัดทําโครงการพัฒนาเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ
(ปงบประมาณ 2553 – 2555) ซึ่งสามารถรองรับสถาบันการศึกษาตางๆ ดังรูปที่ 5.15 คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
จํานวน 202 แหง (จุด)
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
จํานวน 69 แหง
สถาบันการอาชีวศึกษาของรัฐ
จํานวน 415 แหง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 185 แหง
โรงเรียนดีเดนของ สพฐ.
จํานวน 2,000 แหง
หองสมุดประชาชนของ กศน.
จํานวน 151 แหง
โรงเรียนในกํากับของ สช. รวม 143 แหง ประกอบดวย
 โรงเรียนการศึกษาพิเศษ
จํานวน 17 แหง
 โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห จํานวน 36 แหง
 โรงเรียนการกุศล
จํานวน 90 แหง

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

เนื่องจากการพัฒนาเครือขายดังกลาว ยังไมครอบคลุม หนวยงานและสถานศึกษาอีกประมาณ
32,000 แหง รวมหองสมุดประชาชนจังหวัด อําเภอ และหองสมุดเฉลิมราชกุมารี อีกประมาณ 960 แหง
กระทรวงศึกษาธิการจึงสมควรดําเนินการพัฒนาเครือขายเพิ่มเติม ดังนี้คือ
ปงบประมาณ 2555 ขยายโครงขายแบบสายไฟเบอร (พรอมอุปกรณ) จากเขตพื้นที่ฯ 185 แหง
และ 741 อําเภอ ไปยังโรงเรียนและสถาบันการศึกษา ประมาณ 16,000 แหง
ปงบประมาณ 2556 สรางโครงขายแบบสายไฟเบอรและแบบไรสาย (พรอมอุปกรณ) เพื่อให
รองรับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอีกประมาณ 16,000 แหง
สําหรับการเชื่อมตอไปยังเครือขายปลายทาง (Last mile) จะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู 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 ใชระยะเวลาในการเขาถึงขอมูลสู ง และเสียคาใชจายสูง ยกเวน ในกรณีที่ ไ ม
สามารถใชวิธีการอื่นใดไดทั้งสิ้น ดังรูปที่ 5.16

รูปที่ 5.16 การเชื่อมตอไปยังสถานศึกษาปลายทาง (Last mile)
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ระบบเครือขาย NEdNet จะเปนเครือขายขนาดใหญมาก เพราะตองรองรับผูเรียน ผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจํานวนหลายลานคน มี จํานวนสถานศึกษาหลายหมื่น
หนวยงานเชื่อมโยงกัน ดังนั้นการออกแบบเพื่อที่จะบูรณาการระหวางองคกรหลัก 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 เพื่อใหแตละฝาย
ชวยกันดูแลบริหารจัดการไดอยางคลองตัว ดังรูปที่ 5.18 คือ
1. โครงสรางพื้น ฐานที่เปน โครงขายใยแกวนําแสงและอุปกรณ DWDM จะใชโครงขายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (UniNet) ซึ่งจะมีชองทางสื่อสารขนาด 5 Lamda
หรือ 50 Gbps
2. เครื อ ข า ยของแต ล ะองค ก รหลั ก ประกอบด ว ยเครื อ ข า ยของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง
ศึกษาธิการ รวมทั้งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ กศน. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งจะจัดการระบบเครือขายใน Layer ที่ 3 คือ เรื่องของการจัดสรรหมายเลขไอพี
(IP address) การจัดเสนทาง (Routing) และการบริหารจัดการเครือขาย
3. ระดับการประยุกตใช (Layer 4,7) และบริการตางๆ รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

รูปที่ 5.18 ลําดับชั้นในการบริหารจัดการเครือขายตามหลัก 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
เหลือใชเพื่อสํารองกรณีเสนใยแกวนําแสงที่ใชอยูมีปญหา และเพื่อการขยายชองทางสื่อสาร
ในอนาคต ซึ่งในชั้นนี้ท างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet จะเปน
ผูรั บผิ ด ชอบในการจัด ทํ าเครื อ ขา ยใยแก ว นํา แสง ซึ่ ง อาจจะใช บ ริก ารของผู ใ ห บ ริก าร
เครือขาย เพื่อทําการเชื่อมตอไปยังสถาบันการศึกษาที่เครือขายของ UniNet ยังไปไมถึงได
2. Data Link Layer เปนการควบคุมการสงขอมูลบน Physical link ใหมีความถูกตอง ควบคุม
การผิดพลาด (Error) การ Synchronization ใหผูสงกับผูรับใชเวลาเดียวกันในสงขอมูล
การควบคุ ม การใช ส ายสื่อ สาร เป น ต น ซึ่ ง มีผู รั บผิ ดชอบคื อ สํ า นัก งานปลั ด กระทรวง
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
คุณ ภาพการบริ การ (QoS) ซึ่ง แตละหนวยงาน และสถาบัน การศึกษา จะเปน ผูบริห าร
จัดการเอง
5. Session Layer เปนการทํางานเกี่ยวกับการควบคุมการเชื่อมตอ บํารุงรักษา รวมทั้งปรับ
การรับสงขอมูลใหมีคาตรงกัน ทําหนาที่เกี่ยวกับการกําหนด Synchronization เปดและปด
การสนทนา ควบคุมดูแลระหวางการสนทนา Grouping คือ ขอมูลประเภทเดียวกันจะจับ
กลุมไวใน Group เดียวกัน Recovery คือ การกูกลับขอมูล โดยการบริหารจัดการของแตละ
สถาบันการศึกษา
6. Presentation Layer เปนเรื่องเกี่ยวกับการสรางและการเปลี่ยนแปลงขอมูลระหวาง Data
Format และ Encoding การบีบอัดขอมูล (Data Compression) การเขารหัส (Encryption)
การบีบอัดขอมูล (Compression) และการรักษาความปลอดภัย (Security) โดยการบริหาร
จัดการของแตละสถาบันการศึกษา
7. Application Layer เปนชั้นที่เกี่ยวของกับการใหบริการ เชน e-Mail ควบคุมการสงขอมูล
การใหบริการขอมูลและสารสนเทศ เปนตน ซึ่งการพัฒนาระบบจะเปนความรับผิดชอบของ
แตละสถาบันการศึกษา
การออกแบบสถาปตยกรรมเครือขายตามหลัก OSI Layer จะทําใหผูใชในเครือขายของแตละ
สถาบั น การศึ กษา สามารถบริห ารจั ดการข อมู ล สารสนเทศและการใหบ ริก าร มีค วามคล องตัว ใน
ขณะเดียวกันก็มีความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ (QoS) โดยเสมือนกับวามีเครือขายเปนของ
ตัวเอง ในขณะเดียวกันก็มีการใชท รัพยากรเครือขายรวมกัน 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 เขตพื้นที่ จังหวัด และสวนกลางแตละหนวยงาน
2. UniNet ดูแลในสวนของ สกอ. สถาบันอุดมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

การจัดระบบชองทางการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตอกับระบบอินเทอรเน็ต จะใช
แบบ “Integrated Internet Bandwidth (IIB)” คือ เปนการรวมชองทางสื่อสารขององคกรหลักทั้งหมดไวที่
UniNet เพราะปจจุบันมีชองทางที่ไปยังเครือขายอินเทอรเน็ตขนาดใหญที่สุด และมีเครือขายเพื่อการ
ศึกษาวิจัย (Research Education Network : REN) โดยในสวนของการจัดการภายในองคกรหลักใหมี
การจัดทําเครือขายเสมือน (Multiprotocol Label Switching-Virtual Private Networks, MPLS VPN)
โดยให NOC ของแตละองคกรหลักเปนผูดูแล และกําหนดนโยบายในการใชเครือขายตามความเหมาะสม
ภายใตโครงสรางพื้นฐานของ UniNet ทั้งนี้ใหแตละองคกรหลักจัดสรร หรือ โอนงบประมาณในสวนของ
การเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตมาใหกับ UniNet และ MOE Net เพื่อใหสามารถตอรองกับผูใหบริการ
อิน เทอรเน็ต ไดทําใหไ ดชองทางในการเชื่อมตอกับอิน เทอรเน็ต ที่มีขนาดใหญ และเพียงพอกับการ
ใหบริการในทุกภาคสวน ทั้งนี้จ ะตองพิจารณาสัญ ญาที่แตละองคกรหลักไดมีการทําไวกับผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตไวกอนหนานี้ ดังรูปที่ 5.19

รูปที่ 5.19 การบริการเครือขายแบบ Integrated Internet Bandwidth

จากรูปที่ 5.19 ใชเทคโนโลยีเครือขายเสมือน (Multiprotocol Label Switching-Virtual Private
Networks : MPLS VPN) ซึ่ง เปน เครือขายสวนตัวเสมือน ที่มีการรับรองคุณภาพในการใหบริการ
(Quality of Service) สนับสนุนการเชื่อมตอระบบจากระยะไกลในการสงรับทั้งภาพ เสียงและขอมูลผาน
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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 ระยะเวลาทีป่ ระมาณการไวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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.

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

ตารางที่ 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
เพิ่มเติมอีก 8,000 โรงเรียน เพราะขอจํากัดของอุปกรณเครือขายในปจ จุบั น จะรองรับระยะทางการ
สื่อสารไดไ มเกิน 30 กม. ก็จ ะตองใชอุปกรณขยายสัญญาณ เพื่อเชื่อมโยงไปยัง จุดตอ ไปเปน ชวงๆ
จนกวาจะถึงปลายทาง ทั้งนี้ในระยะเริ่มตนอาจจะใชบริการจากผูใหบริการโครงขายที่มีอยูไปพลางกอน
(ระหวางที่กําลังวางโครงขายใยแกวนําแสง)
แนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อบูรณาการ
เนื่องจากการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เปนภารกิจ
รวมกันของฝายตางๆ ในทางปฏิบัติ จึงจําเปนตองใชวิธีระดมสรรพกําลัง เพื่อดําเนินงานในลักษณะรวม
กัน โดยอาจมีความเปนอิสระในการดําเนินงานบางสวน เพื่อความคลองตัวในการทํางานของแตละฝาย
ดัง นั้ น การสร างความเปน เอกภาพในทิศ ทางการดํ า เนิ น งานของแตล ะฝา ย เพื่ อ พัฒ นาฐานข อ มู ล
สารสนเทศดานการศึกษาของประเทศที่สามารถบูรณาการกันได จําเปนตองอาศัยกระบวนการการมีสวน
รวม ประกอบกับการจัดทําแผนงาน/โครงการตางๆ ตามแนวทางดังนี้คือ
แผนงานที่ 1. การพัฒนาศูนยกลางการบูรณาการขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
เพื่อการบูร ณาการข อมูลสารสนเทศดานการศึกษา ซึ่ง อาจกระจัดกระจายอยูต าม
หนวยงานตางๆ ใหเปนภาพรวมขอมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ (และของประเทศ) ที่
สามารถนํามาประยุกตใชในการบริหาร จัดการ และวางแผนดานตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษา
โดยดําเนินโครงการที่มีลักษณะเปนพื้นฐานของการจัดเก็บและรับสงขอมูล อาทิ
 โครงการจัดทํามาตรฐานขอมูลดานการศึกษา
 โครงการลงทะเบียนระบบสารสนเทศ
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โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลสื่อการเรียนการสอน
โครงการจัดสงขอมูลสถิติดานการศึกษาทางอินเทอรเน็ต
โครงการรับสมัครเรียนสมัครสอบผานอินเทอรเน็ต
โครงการรายงานตัวผูเรียนผานอินเตอรเน็ต
โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานและใหคําแนะนําตางๆ

แผนงานที่ 2. การจัดเตรียมโครงการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษารวมกัน
เพื่ อจั ดเตรี ยมรา งโครงการพัฒ นาฐานข อมู ลสารสนเทศด านการศึ กษา ที่ มี ความ
ครอบคลุมพื้นฐานความจําเปนในดานตางๆ และเอื้อตอการบูรณาการ เพื่อใหหนวยงานตางๆ
สามารถนํารางโครงการดังกลาว ไปใชเปนตนแบบในการขออนุมัติจัดทําโครงการ หรืออาจปรับ
ใชรวมกันในกลุมของหนวยงานที่มีความตองการใชงานทํานองเดียวกัน เพื่อสงเสริมความเปน
เอกภาพ ชวยประหยัดเวลาการพิจารณาอนุมตั ิ และประหยัดงบประมาณไดดวย เชน การจัดซื้อ
รวมกันหลายหนวยงาน ยอมตอรองราคาไดมากกวาจัดซื้อแยกกันแตละหนวยงาน เปนตน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการอาจพิจารณาจัดทํารางโครงการ อาทิ





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

แผนงานที่ 3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT
เพื่อกําหนดกรอบแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT ปองกันการบุก
รุกทําลายขอมูล รวมทั้งมีแนวนโยบายแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อปองกันความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ตางๆ อาทิ การเข าถึงขอมูลสามารถกระทําไดจ ากผูที่มี สิทธิ์ เทานั้น ขั้น ตอนวิธีปฏิบัติในการ
ควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศ ความตอเนื่องในการใหบริการ (Business Continuing Plan)
เปนตน เพื่อสรางความนาเชื่อถือและความพรอมในการประยุกตใชส ารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตามมาตรฐาน ISO27001 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ ICT โดยจัดใหมีคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เพื่อดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ อาทิ
 โครงการจัดทําแผนรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ
 โครงการจัดทําแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
 โครงการประชาสัมพันธดานการรักษาความมั่นคงของขอมูลสารสนเทศ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

ปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการได ดําเนิน การจัดทํา “แผนปฏิบัติการฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553-2555” เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา โดยมีความ
สอดคลองกับแนวทางบูรณาการในแผนแมบทฯฉบับนี้ รวมทั้งมีความครอบคลุมหนวยงานที่จัดการศึกษา
นอกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการดวย ดังนั้นจึงสามารถประยุกตใชแผนปฏิบัติ การฯดังกลาวได และ
สามารถที่จะขยายขอบเขตโครงการตางๆในแผนปฏิบัติการฯใหตอเนื่องไปถึงป 2556 โดยการปรับปรุง
รายละเอียดบางสวนของกิจกรรมใหเหมาะสมตอสถานการณเทานั้นเอง
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา จําเปนตองจัดเตรียมความ
พรอมดานสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายตางๆที่เกี่ยวของ ตั้งแตการกรอกขอมูลตลอด
จนถึ ง ควบคุ ม และพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ซึ่ ง ตามปกติ อาจเป น ผู มี ห น า ที่ เ กี่ ย วข อ งด า นเทคนิ ค
คอมพิวเตอรโดยตรง หรืออาจเปนผูมีภาระงานดานอื่นที่เกี่ยวของกับกระบวนการศึกษา อาทิ ครูอาจารย
เปนตน ดังนั้น การพิจารณาแนวทางเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จึงสมควรจัดแบงบุคลากรออกเปน 3 กลุม ตามบทบาทหนาที่ที่เกี่ยวของกับการควบคุม ดูแล
และประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความเหมาะสมสะดวกตอการทําความ
เขาใจรวมกัน ดังนี้คือ
กลุมที่ 1. เจาหนาที่ดานเทคนิค
หมายถึง ผูมีตําแหนง หนาที่ ดานเทคนิค หรือไดรับมอบหมายให ปฏิบัติง านดาน
เทคนิค ถึงแมจะมีตําแหนงเปนอยางอื่นก็ตาม เชน ผูที่มีตําแหนงนักวิชาการ แตไดรับมอบหมาย
หนาที่ใหเขียนโปรแกรม เปนตน โดยบุคคลเหลานี้ อาจประจําอยูในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือหนวยงานที่มีการดําเนินงานในลักษณะใกลเคียงกัน เชน กลุมงานที่ทําหนาที่เก็บรวบรวม
ขอมูลใหสํานักงานสวนกลาง เปนตน อยางไรก็ตาม การวิเคราะหความเปนเจาหนาที่ดานเทคนิค
อาจพิจารณาจากภาระหนาที่ตามโครงสรางความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมี
องคประกอบ (รูปที่ 5.21) ดังนี้คือ

รูปที่ 5.21 โครงสรางความรับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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5-22 บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

1. Chief Information Officer (CIO)
หมายถึง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือหนวยงานที่มี
การดําเนิน งานในลักษณะใกลเคียงกัน ) มีห นาที่ใ นการตัดสิน ใจ กําหนดทิศทาง
รวมทั้ง นโยบายการบริห ารงานดานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ในการ
กํากับ ติดตาม ควบคุม ดูแลภาพรวมการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดวยวิสัยทัศน ทักษะและประสบการณในลักษณะตางๆทํานองนี้คือ
 เขาใจการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อนํามาเปน
เครื่อ งมือ ในการขั บเคลื่อ นยุท ธศาสตร และพัน ธกิจ ของหน ว ยงานที่ จั ด
การศึกษา
 เขาใจกระบวนการวางแผน บริหารจัดการโครงการ ทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการบริหารจัดการเกี่ยวกับผูประกอบการ
ภายนอก (ICT Outsourcing Management)
 เข า ใจวิ ธี จั ด การกระบวนการทํ า งาน ติ ด ตาม และประเมิ น ผลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 เข า ใจศั กยภาพรวมถึ ง ความเสี่ย ง ในการประยุก ต ใ ช ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 เขาใจหลักการเชื่อมประสาน การเจรจาตอรองกับทุกฝาย และสามารถ
สื่อสารกับผูพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได
 เขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร
 สามารถแปลงแผนงาน/โครงการสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
2. Project Management Officer (PMO)
หมายถึง ผูบริหารโครงการ มีหนาที่ในการกํากับ ควบคุม ดูแล ตัดสินใจใหคําปรึกษา
และแก ป ญ หาของโครงการต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับโครงการตางๆดวย
3. Developer and Administrator
หมายถึ ง ผู ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ระบบจั ด การ
ฐานขอมูล ระบบคอมพิวเตอร หรือระบบเครือขาย ใหสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
มีความถูกตองปลอดภัยอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจแบงภาระหนาที่ไดดังนี้คือ
 Application Owner
หมายถึง ผูดูแลรับผิดชอบระบบสารสนเทศ มีหนาที่ในการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบสารสนเทศและฐานขอมูล (System Analysis) ใหคําปรึกษา

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

และควบคุ ม การพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่ ไ ด รั บ มอบหมายให สํ า เร็ จ
สอดคล องกับ ความตองการของผูใ ช ง าน รวมทั้ ง รายงานสถานะในการ
ทํางานหรือการพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับผูบริหารโครงการทราบดวย
 Application Support
หมายถึง ผูพัฒนาระบบสารสนเทศ ดวยการเขียนโปรแกรม (Programmer)
ใหคําแนะนําและอบรมวิธีการใชระบบสารสนเทศใหแกกลุมผูใชงาน รวมทั้ง
การรับฟงปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชงาน และหาแนวทางแกไขดานเทคนิค
ที่เกิดจากระบบสารสนเทศ
 System Administrator
หมายถึง ผูควบคุม ดูแลภาพรวมของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณเสริม
ซึ่งรวมถึงการติดตั้งโปรแกรม การปรับปรุงยกระดับสมรรถนะการทํางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร (Upgrade) และการใหคําแนะนําปรึกษาดานเทคนิค
แกผูใชงาน
 Network & Infrastructure Administrator
หมายถึง ผูควบคุมดูแลเครื่องแมขาย (Server) และระบบเครือขาย เพื่อให
ระบบสารสนเทศสามารถทํ า งานได อ ย า งถู ก ต อ ง ปลอดภั ย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
กลุมที่ 2. ผูใชงานทั่วไป (User)
หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร
ตางๆ เพื่อตอบสนองกระบวนการทํางานของหนวยงานที่จัดการศึกษา ดวยภาระหนาที่ตาม
โครงสรางความรับผิดชอบในการบริหารงาน ที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบ (รูปที่ 5.22) ดังนี้คือ

รูปที่ 5.22 โครงสรางความรับผิดชอบในการบริหารงานที่เกี่ยวกับการใช ICT
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5-24 บทที่ 5 แนวทางบูรณาการและการดําเนินงานที่เกี่ยวของ

1. ผูบริหารระดับสูง (Executive)
หมายถึง ผูมีอํานาจบริห ารจัดการ กําหนดแนวทางในระดับ นโยบายขององคก ร
รวมถึงการวางแผนภาพรวมกระบวนการทํางาน การจัดสรรงบประมาณ การตัดสินใจ
อนุ มัติ โ ครงการที่ มี ผ ลกระทบต อหนว ยงานที่จั ดการศึ ก ษา อาทิเ ช น รัฐ มนตรี ฯ
เลขาธิการสํานักงานฯ คณะกรรมการฯ เปนตน
2. ผูบ ริหารระดับกลาง (Line Manager)
หมายถึง ผูมีอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ รับผิดชอบผลลัพธและเปาหมายการ
ดํ า เนิ น พั น ธกิ จ ของหน ว ยงานที่ จั ด การศึ ก ษา โดยทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม ตั ด สิ น ใจ
ตั้งเปาหมายและกําหนดนโยบายของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายระดับองคกร
เชน ผูอํานวยการฯ ผูทรงคุณวุฒิ เปนตน
3. ผูปฏิบัติการ (Operation)
หมายถึง ผูปฏิบัติงานหรือผูดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย เปนผูใชงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง อาทิเชน ครูอาจารย บุคลากร
ทางการศึกษา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทั่วไป เปนตน
กลุมที่ 3. ผูใชงานกึง่ เทคนิค (Technical User)
หมายถึง ผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอร
ตางๆ ในสถานะเดียวกับผูปฏิบัติการในกลุมที่ 2 (Operation) แตไดรับมอบหมายหนาที่เพิ่มเติม
ในการควบคุมดูแลงานดานเทคนิคตามสถานการณและความจําเปนบางประการ เชน ครูอาจารย
ผูทําหนาที่บันทึกขอมูล และตองควบคุมดูแลการทํางานของระบบเครือขายดวย เปนตน
การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในที่นี้จะอางอิง
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 ของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
ฉบับที่ 2 ที่มีเปาหมายให บุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ 50 สามารถเขาถึง และนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชประโยชนในการทํางานและการเรียนรู ได กระทรวงศึกษาธิการจึง สมควรนํามาตรการ
ดังกลาวมาประยุกตใช และพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้คือ
1. จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะและระดับความคาดหวังขององคกร
หมายถึง จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติง านที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Competency) เพื่อความเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่
ตามภารกิจหรือความรับผิดชอบในการทํางาน รวมทั้งกําหนดระดับความคาดหวัง ของ

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

องคกร ที่มีตอการพัฒนาสมรรถนะในแตละบุคคลหรือแตละกลุม โดยเชิญผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานมารวมกันพิจารณา ตามหลักกระบวนการการมีสวนรวม
2. ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงาน
หมายถึง ประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของแตละบุคคลหรือแตละกลุม โดยวัดจากระดับความคาดหวังขององคกร
เพื่อนํามาประกอบการวางแผนพัฒนาสมรรถนะเปนรายบุคคล (Individual Development
Plan) หรือเปนรายกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีของผูไมผานเกณฑการประเมิน
3. พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
หมายถึง ดําเนิน การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติง าน ที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของแตละบุคคลหรือแตละกลุม เพื่อใหมีส มรรถนะตามระดับ
ความคาดหวั ง ขององค ก ร หรื อ เท า ทั น ต อความก าวหน า ทางเทคโนโลยี ซึ่ง มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเปนสาเหตุหลักที่ทําใหสมรรถนะของบุคลากร อาจมีผลการ
ประเมินต่ํากวาเกณฑที่ตองการ โดยมีแนวทางเบื้องตนในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาเพิ่ม
สมรรถนะ ดังนี้คือ
 ฝก อบรมให ความรูท างทฤษฎี และปฏิ บัติ เกี่ย วกั บการใช ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้ ง การใช ร ะบบสารสนเทศเพื่อ การพัฒ นา
ฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
 อบรมแนะนําวิธีการเรียนรู เพื่อประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทั้งการใชระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษา
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การขับเคลื่อนมาตรการตางๆ ภายใตยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 ใหสามารถดําเนินการไดสําเร็จภายใต
ทรัพยากรดานเวลา บุคลากร และงบประมาณ ที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารจัดการ
การกํากับติดตาม และการประเมินผลการประยุกตใชระบบ ICT ขององคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และ
หนวยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะดําเนินการตามองคประกอบที่สําคัญในเบื้องตนคือ
1. การสรางความรับรูเกี่ยวกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายถึง การจัดใหมีการเผยแพรความรูและสรางความรับรูเกี่ยวกับแผนแมบท ICT เพื่อให
ทุกฝายไดเขาใจถึงความสําคัญของวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการ
ตางๆที่กําหนดไว ซึ่งมีผลตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT รวมถึงการใหความสําคัญตอ
โครงการเพื่อบูร ณาการ และการรักษาความมั่น คงปลอดภัยของระบบ ICT ในอัน ที่จ ะ
มองเห็น ทิศทางการพัฒนา ICT ดวยความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน มองเห็น ภาพสุดทาย
รวมกัน วา กระทรวงศึกษาธิการจะเปนอยางไรหลัง จากการพัฒนาตามแผนแมบทฯเสร็จ
เรียบรอย และเห็นถึงประโยชนของแตละฝายที่คาดวาจะไดรับรวมกัน เพื่อสรางความรวมมือ
ในการผลักดันมาตรการและโครงการตางๆใหเปนรูปธรรม
2. การกําหนดระดับการบริหาร
หมายถึ ง องค ก รหลั ก ควรกํ า หนดระดั บ ของการบริ ห าร การกํ า กั บ ติ ด ตาม และการ
ประเมินผลแผนแมบท ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจกําหนดกลไก
นโยบายที่จําเปน รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตอบริบทของหนวยงานในสังกัด และใน
กํากับของแตละองคกรหลัก เพื่อใหเกิดความเปนไปไดในการใหความรวมมือจากผูบริหาร
และเจาหนาที่
3. การสงเสริมสนับสนุนศักยภาพการดําเนินงาน
หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนหนวยงานในสังกัด หนวยงานในกํากับ ตลอดจนถึงบุคลากร
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีศักยภาพการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ ICT
อยางนอยในประเด็นตอไปนี้คือ
 ศักยภาพดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ICT
 ศักยภาพดานการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 ศักยภาพดานสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ ICT
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โครงสรางการบริหาร
การบริหาร กํากับติดตามและประเมินผล การประยุกตใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 - 2556 ประกอบดวย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน 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. การดําเนินโครงการเพื่อการบูรณาการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ ICT
4. การรวมกันแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการพัฒนาระบบ ICT
การกํากับติดตามและประเมินผลในทางปฏิบัติ
แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา ควรมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบ พรอมทั้ง ขอความรวมมือในการปฏิบั ติง านอยางพรอมเพรียงกัน เพราะการบูรณาการ
สารสนเทศเพื่อการศึกษามักมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน/บุคคลหลายฝาย หากขาดความรวมมือจาก
ฝายใดฝายหนึ่ง อาจจะทําใหการใชระบบงานนั้นมีความเสี่ยงตอการประสบความสําเร็จ ในทางปฏิบัติจึง
ควรดําเนินกิจกรรม 4 ประการดังนี้คือ
1. แตง ตั้ง คณะกรรมการกํากับติดตามประเมิน ผลการประยุกตใ ช แผนแมบท ICT เพื่อ
การศึกษา โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางาน หรือมอบหมายให
คณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ ทําหนาที่กํากับติดตามประเมินผลดังกลาว

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556

2. จัดใหมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับหนวยงานตางๆ อาทิ ระดับองคกร
หลัก ระดับหนวยงานในสังกัด และหนวยงานในกํากับ เปนตน โดยอางอิงจากตัวชี้วัด ที่
กําหนดไวในแผนแมบทฯฉบับนี้ หรือปรับปรุง/กําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมใน
การดําเนินพันธกิจของแตละระดับ
3. จัดใหมีการประเมินผลโครงการเพื่อการบูรณาการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน
ระบบ ICT เปนประจําตามคาบเวลาที่กําหนดไว
4. ประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพื่อกํากับติดตามความกาวหนา รวบรวมผลการดําเนินงาน
โครงการตางๆ
5. ทบทวนและปรับ แผนการดํ า เนิ น งานตามความจํา เป น อย างเหมาะสม เพื่ อ ให เ กิ ด
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว
ปจจัยเกื้อหนุนตอความสําเร็จในการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา
การพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จําเปนตองอาศัยกระบวนการการ
มีสวนรวมของทุกฝาย ตลอดจนชวยกันเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ ICT ใหเปนประโยชน
รวมกัน ซึ่งอาจพบปญหาอุปสรรคนานัปการที่สามารถฟนฝาใหผานพนไปไดอยางไมยากเย็นนัก หากทุก
ฝายจะรวมกันตระหนักถึงปจจัยแหงความสําเร็จดังตอไปนี้คือ
1. ผูบริหาร/ผูมีอํานาจตัดสินใจของกระทรวงฯ ตองใหความสําคัญและความรวมมือ
การพั ฒ นาระบบ ICT ให ป ระสบความสํ า เร็ จ ผู บ ริ ห ารและผู มี อํ า นาจตั ด สิ น ใจของ
กระทรวงศึกษาธิการ สมควรดําเนินการดังตอไปนี้
 เห็ น ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องระบบสารสนเทศว า สามารถช ว ยในการ
บริหารงานได
 ใหความรวมมือกับทีมงานผูพัฒนาระบบสารสนเทศอยางเต็มที่
 ผลักดันใหเกิดการใชระบบสารสนเทศอยางจริงจัง
 เปนแบบอยางแกเจาหนาที่ใ นการประยุกตใ ชร ะบบสารสนเทศ กระตุนและสราง
ความตระหนักในความสําคัญของระบบสารสนเทศ
 สั่งการใหเจาหนาที่ใหความรวมมือในการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
นํามากําหนดเปน ตัวชี้วัดในการประเมินผลงานของเจาหนาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อการพัฒนาระบบและการใชงานประสบความสําเร็จ
2. ความเขาใจในขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Implementation)
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ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสวนหนึ่งมักมองการพัฒนาระบบสารสนเทศเปน เรื่องงายๆ และ
เปนเรื่องของนักเทคนิคผูพัฒนาเพียงฝายเดียว ทั้งที่จริงทุกฝายที่เกี่ยวของสมควรมีความรู
ความเขาใจในกระบวนการ หรือขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามลําดับในภาพรวม
ดังนี้คือ
 ทราบความต อ งการด า นสารสนเทศที่ จ ะพั ฒ นาให ชั ด เจน (Requirement
Specification) กอนที่จะจัดซื้อจัดจางผูพัฒนา โดยรวมกันหาขอสรุปความตองการ
ดานสารสนเทศที่กําลังจะพัฒนาจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพราะจะมีผลตอการ
ออกแบบ พัฒนา ตลอดจนถึงการประยุกตใชงาน
 หลัง จากการวิเคราะห ออกแบบ ควรมีการยืน ยัน ความเขาใจระหวางผูพัฒนากับ
ผูใ ช ง านวา มี ความถู กตอ งตรงกั น หรือ ไม เพราะในขั้น ตอนนี้ยัง ถือ วาสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขไดงายกวาจะรอใหการพัฒนาเสร็จสิ้นลง
 การพัฒนาและติดตั้ง (Implement) สมควรทดสอบรวมกันระหวางผูพัฒนาและผูใช
ตลอดจนถึงการฝกอบรม เพื่อใหเกิดความเขาใจในการใชงาน และการปรับปรุง ที่
เหมาะสมตามสภาพการณจริง
 การบันทึกและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (Data entry & Verify) เพราะ
ฐานขอมูลที่เกิดขึ้นสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางกวางขวาง (ทั้งดานบริหารและ
การเรียนการสอน) จึง สมควรจะมีการตรวจสอบความถูกตองจากตน ทางของ
แหล ง ข อ มู ล เสมอ เนื่ อ งจากข อ มู ล ที่ มี ความผิ ด พลาดบางส ว นอาจจะลดความ
นาเชื่อถือของขอมูลที่เหลือทั้งหมดได
 การบํารุง รักษา (Maintenance) ถือเปน สวนหนึ่ง ของกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดวย เพราะในทางปฏิบัติมักมีความเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบตอการใช
ระบบสารสนเทศอยูต ลอดเวลา เช น ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความ
เปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและลักษณะงาน เปนตน
3. ประสิทธิภาพของระบบเครือขาย
ระบบเครือขาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมตอ
การใชงานสารสนเทศในปจจุบัน เพราะจะชวยลดเวลาและประหยัดคาใชจายไดมากกวาการ
ติดตอสื่อสารดวยวิธีอื่น อีกทั้งยังสามารถประยุกตใชกับการเรียนการสอนไดอยางกวางขวาง
จึงควรตระหนักในประเด็นตางๆอยางนอยดังตอไปนี้
 การกระจายอยางทั่วถึงของระบบเครือขาย เพื่อใหทุกฝายสามารถเขาถึงสารสนเทศ
ไดอยางเทาเทียมกัน
 ความรวดเร็วในการรับ-สงขอมูลดวยอัตราคงที่ เพราะถาอัตราความเร็วไมสม่ําเสมอ
หรือมีความลาชาจนเกินไป จะยิ่งเปนการเสียเวลาจนถึงขั้นใชการไมไดเลย

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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
เอื้อใหเกิดการบูรณาการไดอยางแนนอน
 ความยอมรับขอบกพรองของขอมูลที่จัดเก็บไวตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพราะเปน
ธรรมดาที่การบูร ณาการข อมูล มักจะแสดงใหเห็ น ความคลาดเคลื่ อนของข อมู ล
ระหวางระบบเสมอ
 ความยอมรับของผูบริหารในการไมถือโทษ หรือถือเปนความผิดกรณีที่พบความ
บกพรองคลาดเคลื่อนของขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเริ่มตนของการบูรณา
การสารสนเทศ
5. กฎเกณฑ ระเบียบ หรือขอตกลงเพื่อการบริหารงานรวมกัน
กระทรวงศึกษาธิการควรวางกฎเกณฑ ระเบียบ หรือขอตกลงเพื่อการบริหารงานดาน ICT
เปน 2 กลุม เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปนจริงดังนี้คือ
 กลุมที่ 1 กฎเกณฑ ระเบียบ หรือขอตกลงตามภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยพยายามรักษาใหมีความมั่นคงแนนอน (ไมเปลี่ยนแปลงบอยๆ) ซึ่งจะสงใหเกิด
การพัฒนาอยางถาวรตอเนื่อง
 กลุ ม ที่ 2 กฎเกณฑ ระเบี ย บ หรื อ ข อ ตกลงตามนโยบายของรั ฐ บาลหรื อ
รัฐมนตรีวาการฯ ซึ่งมักจะเปนเรื่องจําเปนเรงดวนหรือมีความสําคัญตามสถานการณ
ในแตละชวงเวลา
6. ผลประโยชนที่เกิดขึ้นรวมกัน
หมายความวา ผลประโยชนจะที่ไดรับหรือที่จะเกิดขึ้นกับการทํางานของแตละฝาย สามารถ
ปรากฏไดอยางชัดเจน คือ ผูพัฒนา ผูใหขอมูล และผูดูแลระบบสมควรที่จะไดรับประโยชน
ดวย เชน ถือเปนคะแนนตัวชี้วัดการทํางาน ที่สําคัญเทียบเทาการปฏิบัติงานตามตําแหนง
หนาที่ เปนตน
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บทที่ 6 การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

7. กําลังใจในการพัฒนา
การพัฒนาระบบสารสนเทศแมจะเปนเพียงงานเบื้องหลังภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ก็
ตาม แตเมื่อสําเร็จ ตามวัต ถุประสงคแลว มักสง ผลใหการทํางานของทุกฝายเกิด ความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไมมากก็นอย เชน ทํางานไดรวดเร็วขึ้น ทํางานไดสะดวกขึ้น เปน
ตน ฉะนั้นสมควรที่ทุกฝายจะเห็นความสําคัญและตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับจากการใช
ระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในช วงการพัฒนาและเตรียมการนําระบบงานไปใช
ผูปฏิบัติงานตองทํางานอยางหนักทั้งงานประจําที่ทําอยูและงานดานขอมูล ดังนั้น ผูบริหาร
ควรจะให ข วั ญ กํ า ลั ง ใจแก ผู ปฏิ บั ติ ง าน เห็น ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค า ในงานที่ เ จา หน า ที่
ดําเนินงานอยู
8. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจุบัน ความรู ความเขาใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการขยายตัวครอบคลุมพื้น ที่
ตางๆไดอยางกวางขวาง การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําไดคอนขางสะดวกกวา
ในอดีต สงผลใหการเชื่อมโยงระหวางกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษาตลอดจน
ถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไป ซึ่งสามารถที่จะเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไดตลอดเวลา

