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คํานํา 
 

 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนสําหรับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 การดําเนินงานและขับเคลื่อนกองทุนให้ก้าวหน้าจําเป็นต้องมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
กองทุนที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง ดังน้ัน การพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจึงนับเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนฯ 
 แผนปฏิบัติการสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประจําปี 2560 
ฉบับน้ี ได้จัดทําขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2560-2562 โดยผ่านการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตลอดจน
ข้อจํากัดต่างๆ ซึ่งจะนํามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานฯ ในปีงบประมาณ 2560 น้ี 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา : กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
------------------------------------------------------------------------- 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจัดต้ังขึ้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซ่ึงกําหนดว่า “ให้มีการระดมทุนเพ่ือจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ  ค่า
สัมปทาน และผลกําไรที่ได้จากการดําเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน…” ท้ังน้ีเพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 
2552-2561) ท่ีเน้นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งหวังให้
กองทุนเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2553 (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558) รองรับการดําเนินงานของกองทุน และให้
บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซ่ึงมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  

สําหรับการขับเคลื่อนกองทุนให้สามารถปฏิ บั ติงานได้ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (สกท.)       
ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับสํานัก สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2553          
เพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสําหรับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ท้ังน้ีเพ่ือสร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

   

1.3 การบรหิารงานกองทุน 
 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซ่ึงมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี  

1) กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน 
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2) กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารกองทุนที่มาจากการสรรหาและพนักงานโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

3) กําหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพ่ือให้การดําเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังน้ี ต้องไปขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

4) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปีของกองทุน 
5) พิจารณาอนุมัติโครงการท่ีสมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
6) กํากับดูแล และติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการบริหาร

กองทุนมอบหมาย 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี หรือปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ

กองทุน 
ท้ั งนี้  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาประกอบด้วย  ผู้บริหาร               

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ดังน้ี 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ          ประธานกรรมการ 
2.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         กรรมการ 
3.  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         กรรมการ 
4.  ผู้แทนสํานักงบประมาณ            กรรมการ 
5.  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       กรรมการ 
6.  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    กรรมการ 
7.  ผู้แทนกระทรวงการคลงั         กรรมการ 
8. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ          กรรมการ 
9.  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
10. ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
11. ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการกองทนุพัฒนาเทคโนโลยี           กรรมการและ 
     เพ่ือการศึกษา          เลขานุการ 

 

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จํานวน 2 คณะ ดังน้ี 

(1) คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาด้านการพัฒนาแผนงานวิชาการ และจัดสรร
เงินกองทุน 

(2) คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาด้านการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานกองทุน 
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1.4 โครงสร้างบริหารงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา โดยมีสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นฝ่ายเลขานุการฯ (ดังรูป) 

 
 
 

 

 

    
  
 

                                                               
 

 
 

                                                                            
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารงาน
กองทุน การเงิน  

และบัญชี 

กลุ่มนโยบาย แผนงาน 
และตดิตาม 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

ประชาสัมพันธ์ 

กลุ่มการจัดสรรเงินทุน 
และกฎหมาย 

 

 งานบริหารท่ัวไป 
 งานการเงินและ

พัสด ุ
 งานบริการและ

อาคารสถานที่ 
 งานเลขานุการ

ผู้อํานวยการ 

 งานแผนงานและ
วิชาการ 

 งานงบประมาณ 
 งานวิจัยและ

ประเมินผลงาน 
 งานติดตามผลและ

รายงาน 
 

 งานจัดสรร
เงินกองทุน 

 งานบริหารโครงการ 
 งานติดตามและ

ตรวจสอบเงินกองทุน 
 งานกฏหมาย 

 

 งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 งานบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 งานประชาสัมพันธ์
กองทุน 

 งานพัฒนาเครือข่าย
กองทุน 
 
 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

สํานักงานเลขานุการกองทุนฯ 

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านการพัฒนาแผนงาน
วิชาการ และจัดสรร

เงินกองทุน 
 

คณะอนุกรรมการฯ    
ด้านการกํากับ ตดิตาม 

และประเมินผลฯ 
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บทท่ี 2 
กรอบแนวคิดพ้ืนฐานและบริบทท่ีเกี่ยวข้อง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้าและมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ของสํานักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสํานักงานในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงจากใช้
แรงงานมาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากข้ึน เพื่อช่วยในการทํางานด้านการประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ ลดต้นทุนต่างๆ อีกท้ังยังสามารถเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร กระทรวงศึกษาธิการ
จึงให้ความสําคัญของเทคโนโลยีในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาให้การบริการแก่ประชาชน ดังนี้ 

 
  ยุทธศาสตรเ์พื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
      (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ระบบส่ือสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

 1) หน่วยงานมีระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันสมัย 
 2) ระบบ ICT มีการบูรณาการเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่าง

ครอบคลุม มีคุณภาพ รวดเร็วและท่ัวถึง 
 3) นําระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้และบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง 
 
ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
 1) มีโครงขา่ยครอบคลุมท่ัวประเทศ สัญญาณสําหรับการใช้งานมีความเสถียร และมีความเร็ว

เหมาะสม 
 2) มีฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในทุกระดับ 
 3) มีการใช้ทรัพยากรเก่ียวกับ ICT ท่ีมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 4) มีการติดต่อสื่อสารทั้งกับภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
 5) ฐานข้อมูลที่ ทันสมัย และน่าเช่ือถือ สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
วิธีการ 
 1) พัฒนาและจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ

จัดการศึกษาและการ นําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ ของผู้บริหารในทุกระดับ 
 2) นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
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จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ 
1) หลักสูตรและการเรียนรู้ 
2) การผลิตครูและพัฒนาครู 
3) การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4) ผลิต พัฒนากําลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
5) ICT เพ่ือการศึกษา 
6) การบริหารจัดการ 

 
  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ปัจจุบันโลกเร่ิมเข้าสู ่ยุคระบบเศรษฐกิจและ สังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียง 
เครื่องมือสนับสนุนการทํางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีก ต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะ
เปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคม
อ่ืนๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็
นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ตอบปัญหาความท้าทายที่ ประเทศกําลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคม  

 วิสัยทัศน์ : ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ 
และใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรมข้อมูล ทุน
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มนุษย์ และ ทรัพยากรอื่นใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และ 
ย่ังยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการดังต่อไปน้ี 

(1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเคร่ืองมือหลักในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

(2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

(4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทํางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ 
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างย่ังยืน 
สอดคล้องกับการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปล่ียนแปลงอย่าง รวดเร็ว ดังนั้น 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ สังคมฉบับนี้ จึงกําหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล เพ่ือกําหนด ทิศทางการพัฒนาและเป้า
หมายใน 4 ระยะ ดังน้ี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
(1.2) พัฒนาบริการที่อํานวยความสะดวกต่อประชาชน  ภาคธุรกิจ  และนักท่องเที่ยว ตามวงจร 

ชีวิตของแต่ละกลุ่ม  สําหรับบริการประชาชนจะเน้นบริการที่เป็นการอํานวยความสะดวกตลอดช่วงชีวิต  เช่น 
บริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  ส่งเสริมและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และบริการ เกี่ยวกับ
อาชีพ (ในระยะแรกเน้นกลุ่มเกษตรกร)  โดยรัฐจัดให้มีบริการท่ีขับเคลื่อนโดยความต้องการของ ประชาชน ภาค
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ธุรกิจ หรือผู้ใช้บริการ ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี และเพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของประเทศ  
รองรับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 

(2.1) ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซํ้าซ้อนในการลงทุน ด้วยการ 
ลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูลและทรัพยากรร่วมกัน 

(2.5) ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพ่ือสอดรับกับการทํางานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล 
โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทํางาน จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้ (user) 
เป็นผู้ท่ีมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองไปทํางานท่ีมีคุณค่าสูงขึ้น (high value job) 
หรือเป็นผู้ประกอบการท่ีพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้   

(3.1) ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการ ข้
อมูล ตามมาตรฐาน open data เพ่ือนํามาซ่ึงการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรม สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ 

(3.3) พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่างๆ ซ่ึงเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐโดย
ไม่ ยึดติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และสร้างคุณค่าทาง 
เศรษฐกิจและสังคม เช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลต้ังแต่เกิดจนตายสําหรับการ วางแผน
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียนประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพท่ีจะพัฒนาสู่บริการสุขภาพดี ถ้วนหน้า 
(universal healthcare) รวมไปถึงทะเบียนข้อมูลเกษตร ข้อมูลคดี เป็นต้น 
 
 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560-2562  

ซ่ึงได้กําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ไว้ดังน้ี 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 พันธกิจ (Mission) 

  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการผลิตสื่อ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุน ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3) สนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
  1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผลิตสื่อ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  4) ขับเคลื่อนกองทุนให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถณะสูง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 1)  ผู้เรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและสนองตอบความต้องการ
ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตหลากหลายรูปแบบ 
 2)  ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางศึกษาสามารถเข้าถึง Internet ความเร็วสูงเพ่ือการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม 
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 3) ผู้ผลิต ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในการผลิตและใช้ส่ืออย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทัน และสามารถตอบสนองความต้องการของตลอดแรงงาน 
 4) กองทุนมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสอดคล้องกับ    
หลักธรรมาภิบาล 
 5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตาม
พันธกิจได้สําเร็จตามเป้าหมาย 
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บทท่ี 3 

การประเมินสถานภาพในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.1 สถานการณ์ด้านสารสนเทศของสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  

3.1.1 สถานการณ์ปัจจุบัน  
    

แผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ปี 2560-2562 
ประกอบด้วยการคิด วิเคราะห์สถานภาพ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกําหนดยุทธศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อันจะนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการกองทุน การปฏิบัติงานกองทุน 

การคิดวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้นําข้อมูลมาจากภารกิจ และอัตรากําลังของกองทุน
สภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภายนอกภายใน เพ่ือประเมินระดับสมรรถนะจุดอ่อน จุดแข็ง 
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาระสําคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันมีดังน้ี 

1) ปัจจัยด้านระบบเครือข่าย 
สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ต้ังอยู่ท่ีช้ัน 2 อาคารกรมการฝึกหัดครูเดิม (อยู่

ระหว่างอาคารสํานักงาน กศน. และอาคารรัชมังคลาภิเษก) ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ โดยปัจจุบันสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้ใช้ระบบเครือข่าย
สารสนเทศหรือระบบอินเทอร์เน็ตของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยขณะน้ีกองทุนได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย จํานวน 1 เครื่อง สําหรับการจัดเก็บข้อมูลกองทุนต่างๆ ข้อมูลโครงการท่ีเสนอขอรับจัดสรรเงินกองทุน และ
ข้อมูลโครงการท่ีไว้สําหรับเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปเพ่ือใช้สําหรับศึกษาหาความรู้ แต่ท้ังนี้ระบบที่มีอยู่ก็ควร
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับโครงการ ภารกิจงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
2) ปัจจัยด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
จากการสํารวจบัญชีครุภัณฑ์ พบว่า ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบต้ังโต๊ะจํานวน 12 เคร่ือง ซ่ึงขณะน้ียังเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
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3) ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานในปัจจุบัน เป็นระบบที่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้พัฒนาขึ้นและใช้

โปรแกรมที่หน่วยงานภายนอกและภายในท่ีมีการกําหนดไว้ ประกอบด้วย 
 ด้านการเงินและบัญชี 

- ระบบ GFMIS เป็นระบบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 ด้านสารบรรณ 

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้านการขอใช้รถในการเดินทางไปราชการ 

- ระบบการขอใช้รถ ของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 ด้านบุคลากร 

- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) เป็บระบบท่ีพัฒนาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร.) 

 ระบบการบริหารจัดการ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสํานักงาน (ผ่านเว็บไซด์) 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการติดตามและบริหารสัญญารับทุนของโครงการที่ได้รับการ
จัดสรรเงินกองทุนฯ 

  ซ่ึงระบบสารสนเทศข้างต้นนี้ยังขาดระบบในการบริหารจัดการและอํานวยความสะดวก ลดขั้นตอนใน
การทํางาน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกจํานวน 6 ระบบ คือ ระบบการรับข้อเสนอโครงการ  ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณกล่ันกรองโครงการ  ระบบการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองโครงการ  ระบบติดตามการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ ระบบติดตามประเมินผลตัวช้ีวัดกองทุน ระบบการเผยแพร่โครงการเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยมี
เหตุผลดังน้ี 
  - ปัจจุบันรูปแบบการเปิดรับโครงการของข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ เป็นการส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์และยื่นด้วยตนเอง ทําให้เกิดการล่าช้า ใช้ระยะเวลานาน อีกท้ังเสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสาร 
  - รูปแบบฐานข้อมูล ยังไม่มีอยู่ในมาตราฐานเดียวกัน กล่าวคือ ไม่สามารถนําข้อมูลมาผสานร่วมกับ
ระบบอ่ืนๆ ได้ 
  - การสรรหาผูท้รงคณุวุฒิในแต่ละโครงการ ยังเป็นรปูแบบ Manual ทําให้เกิดความล่าช้า 
  - การพิจารณากลั่นกรองโครงการของผู้ทรงคุณวุฒิ ยังเป็นรูปแบบการส่ง เอกสารไป – มา ทาง
ไปรษณีย์หรือ E-mail ระหว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิกับสํานักงานฯ ทําให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สามารถประชุม หารือเกี่ยวกับ
ประเด็นของโครงการได้ (เฉพาะโครงการที่ไม่มีการประชุม) 
  - การประเมินผล/การติดตามตัวช้ีวัด ในปัจจุบันเป็นการประเมินทุกสิ้นปี หากมีการจัดทําระบบน้ี
กองทุน สามารถคาดการณ์ผลคะแนนได้ล่วงหน้า อีกท้ังยังช่วยในการวางแผนในการบริหารของสํานักงาน และการ
ติดตามของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุถึงประสิทธิผลของกองทุน 
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 4) ปัจจัยด้านบุคลากร 
 ปัจจุบันบุคลากรของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับที่ใช้งานได้ โดยการใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ยังไม่ค่อยมีการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้ด้านสารสนเทศอย่างพอเพียง อีกท้ังหน่วยงานยังไม่มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาระบบ ในการ
บริหารจัดการกองทุนอน่ึงนี้อาจมาจากข้อจํากัดทางสถานภาพ และอัตราค่าตอบแทนของพนักงานกองทุน ทําให้ไม่
สามารถจูงใจบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้าน ICT มาทํางานให้องค์กร 
 
 5) ปัจจัยด้านบริหารจัดการ 
 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน อีกท้ังกองทุนยังให้ความสําคัญกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กร 

 

3.1.2 แนวโนม้ในอนาคต  
  

 ในปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไป สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจําเป็นต้อง
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับภารกิจและการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเพ่ิมขึ้น ดังน้ี 

1) จะมีการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการท่ีขอรับการจัดสรรมาจํานวนมาก ซ่ึงส่งผล
ให้สํานักงานฯ ต้องดําเนินการกํากับดูแลและประเมินติดตามผลการดําเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง 
เพ่ือให้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายและคุ้มค่า นอกจากนี้ ยังต้องประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ผลงานจากโครงการดังกล่าว ให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง อันจะนําไปสู่การพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป โดยจะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน ขับเคลื่อนกองทุนรวมท้ังติดตาม
ประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน หรือระบบการรับข้อเสนอโครงการ 

2) กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีโครงการที่ขอรับจัดสรรเงินกองทุนที่กําลังจะดําเนินเสร็จสิ้น 
ในอนาคตคาดว่าจะมีโครงการสําหรับเปิดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกมาใช้งานเพ่ือการเรียนรู้ การศึกษาได้มากข้ึน 
จึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่จําเป็น เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

3) สํานักงานฯ มีการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ทําให้ต้องวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ในการปฏิบัติงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 
 

3.2 การประเมินสถานภาพในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 
 

สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรท้ังภายนอกและภายใน เพ่ือประเมินระดับสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนําผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมากําหนดยุทธศาสตร์สารสนเทศ พ.ศ. 2560-2562  



                 สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา                          แผนปฏิบัติการสารสนเทศฯ ประจําปี 2560	     หน้า 12 

ผลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมขององค์กรสรุปได้ดังน้ี 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ผู้บริหารสํานักงานฯ สนับสนุนและสง่เสริมการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
ระบบงาน 

2) บุคลากรมีทักษะพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดับใช้งานได้ 

3) หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีทักษะและความรู้
ความสามารถในการจัดการระบบสารสนเทศ
พ้ืนฐาน 

4) หน่วยงานมีการจัดเตรียมงบประมาณสําหรบั      
การพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

5) กระทรวงการคลังซ่ึงกํากับดูแลทุนหมุนเวียนให้
ความสําคัญกับการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 
ของทุนหมุนเวียน 
 

1) หน่วยงานไม่มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ            
ในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2) หน่วยงานไม่มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ            
ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานท่ีเกี่ยวกับ         
การบริหารจัดการกองทุน 

3) บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ 

4) หน่วยงานยังไม่มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล    
ที่สมบูรณ์เพ่ือรองรับการบรหิารจัดการกองทุน 
และบริการกลุม่เป้าหมาย รวมทั้งกระบวนการ
จัดสรรเงินกองทุน  

5) หน่วยงานยังไม่มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือ
รองรับการประชุมต่างๆ  
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1)  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเคร่ืองมือสําคัญ  
ในการปฏิบัติภารกิจและให้บริการประชาชนใน
รูปแบบ e-Government 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ
สูงขึ้น สามารถนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ 

3) แนวโน้มการใช้งาน ICT ในการศึกษาของไทยมี
มากข้ึนในทุกๆปี 
 
 

1) ข้อจํากัดด้านสถานภาพและอัตราค่าตอบแทนของ
พนักงานกองทุนไม่สามารถจูงใจบุคลากรที่มี     
ความเชี่ยวชาญด้าน ICT มาทํางานให้องคก์รใน  
ระยะยาวได้ 

2) ระเบียบและข้อบังคับทางราชการไม่เอ้ือต่อ         
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการที่สมบูรณ์และ      
มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมักต้องใช้งบประมาณจํานวน
มาก 

3) พรบ.คอมพิวเตอร์ ยังไม่มีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ี
ตรวจจับที่เก่ียวกับเนื้อหาด้านลิขสิทธ์ิ 

4) โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ยังไม่มีการเช่ือมโยงซ่ึง
กันและกัน 
 



                 สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา                แผนปฏิบัติการสารสนเทศฯ ประจําปี 2560	   หน้า 13 

บทท่ี 4 
แผนปฏิบัติการสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน 

------------------------------------------------------------------------------- 
สํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ

ปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ รวมท้ังวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสารขององค์กร เพ่ือจะได้ทราบระดับสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง ของระบบการบริหารจัดการด้าน
สารสนเทศ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบกับการ
วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. 2560 - 2562 ได้นํามากําหนด
แผนปฏิบัติการสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน ประจําปี 2560 ดังน้ี  
 

4.1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน 
เป้าประสงค์  :  หน่วยงานมีทิศทางในการดําเนินงานด้านสารสนเทศ และหน่วยงานมีอุปกรณ์

สารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศท่ีทันสมัย พร้อมใช้งานสําหรับการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ท่ี 1 : จัดทําทิศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ให้สอดคล้องกับบริบทของกระทรวงศึกษาและประเทศไทย 

แผนงาน/โครงการท่ี 1.1 จัดทําและทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 

กลยุทธ์ท่ี 2 : จัดหา/พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์สารสนเทศ ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ท่ีทันสมัย
เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
แผนงาน/โครงการท่ี 1.2  การยกระดับระบบสารสนเทศในห้องประชุมสําหรับ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ 
แผนงาน/โครงการท่ี 1.3  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือความปลอดภัย 

  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
เป้าประสงค์  :  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีระบบ/ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสําคัญใน

การบริหารจัดการกองทุน 
กลยุทธ์ : พัฒนา/ปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุน การ

บริหารโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน และประชาสัมพันธ์ 
แผนงาน/โครงการท่ี 2.1 พัฒนาข้อมูลข่าวสาร/การใช้งานเว็บไซด์ของกองทุนเพ่ือ

บริการและตอบสนอง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียของกองทุน 
แผนงาน/โครงการท่ี 2.2 การพัฒนาระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนและบริหาร
โครงการ 

แผนงาน/โครงการท่ี 2.3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ ด้วยระบบถามตอบ 
(FAQs) 

แผนงาน/โครงการท่ี 2.4  ระบบการแจ้งข้อมูลทาง SMS ให้แก่บุคคลหน่วยงานต่าง  ๆ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ 
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4.2 แผนปฏิบตัิการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจําปี 2560 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(KPIs)/เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนนิการ  
ผู้รับผิดชอบ  

 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันา
ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงาน  
เป้าประสงค์ หน่วยงานมีทิศทางใน
การดาํเนินงานดา้นสารสนเทศ และ
หน่วยงานมีอุปกรณ์สารสนเทศและ
เครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อม
ใช้งานสําหรับการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

                  

กลยุทธ์ จัดทําทิศทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
บริบทของกระทรวงศึกษาและ
ประเทศไทย 

               

แผนงาน/โครงการที่ 1.1  จัดทําและ
ทบทวนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติ
การดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อจัดทํา/ทบทวน 
แผนแม่บทสารสนเทศที่ความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อ
ความต้องการของกองทุนได้อย่าง
ครบถ้วน 

กองทุนฯ มีแผน
แม่บทและ
แผนปฏิบัติ ในการ
ดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

150,000             - กลุ่มนโยบาย 
แผนงาน 

และตดิตาม 
- กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
และการ

ประชาสัมพันธ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(KPIs)/เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนนิการ  
ผู้รับผิดชอบ  

 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
(1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง
กับแผนแม่บท 
(2) ยกร่าง โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(3) ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(4) สรุปผลการประชุม พร้อมยกร่าง 
(5) เสนอคณะอนุกรรมการเพื่อขอ
อนุมัติพร้อมข้อเสนอแนะ 
(6) เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน
เพื่อขออนุมัติพร้อมข้อเสนอแนะ 
 
กลยุทธ์ จัดหา/พัฒนาเครื่องมือและ
อุปกรณ์สารสนเทศ ระบบเครือข่าย
สารสนเทศ ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

               

แผนงาน/โครงการที่ 1.2  การยกระดับ
ระบบสารสนเทศในห้องประชุมสําหรับ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตา่ง  ๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อระบบเครื่อง
เสียง จํานวน 1 ชุด สําหรับรองรับการ
ประชุมของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการต่างๆ  
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
(1) กําหนดสเป็ค/วางแผนการจัดซื้อ-
จัดหา (ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี

หน่วยงานมีระบบ
เครื่องเสียง 
จํานวน 1 ชุด
สําหรับรองรับการ
ประชุม 

94,500             - กลุ่มบริหารงาน
กองทุนการเงิน
และบัญชี 
- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ
ประชาสัมพันธ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(KPIs)/เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนนิการ  
ผู้รับผิดชอบ  

 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.) 
(2) ดําเนินการจัดซื้อ-จัดหา 
(3) ติดตั้งระบบเครื่องเสียงกับห้อง
ประชุม 
(4) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 
(5) สรุปผลและรายงาน 
แผนงาน/โครงการที่ 1.3 ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความ
ปลอดภัย 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อระบบกล้อง
วงจรปิดสําหรับดูแลรักษาความ
ปลอดภัยภายในสํานักงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
(1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
(2) เสนอผู้บริหารเพิ่อพิจารณาสั่งการ 
(3) ดําเนินการจัดซื้อ-จัดหาครุภัณฑ์ 
(4) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
(5) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน 
(6) สรุปผลและรายงาน 

หน่วยงานมีระบบ
กล้องวงจรปิด
สําหรับการรักษา
ความปลอดภัย 

40,200             กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ

ประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันา
ประสิทธิภาพในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เป้าประสงค์  กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีระบบ/
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญในการ
บริหารจัดการกองทุน 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(KPIs)/เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนนิการ  
ผู้รับผิดชอบ  

 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
กลยุทธ์ พัฒนา/ปรับปรุงระบบและ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการกองทุน การบริหารโครงการที่
ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน และ
ประชาสัมพันธ์ 

               

แผนงาน/โครงการที่ 2.1 พัฒนา
ข้อมูลข่าวสาร/การใช้งานเว็บไซด์ของ
กองทุนเพื่อบริการและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุน 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่มี
ระบบการใช้งาน มีข้อมูลและรูปแบบ  
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและ
น่าสนใจมากขึ้น เพื่อบริการ อํานวย
ความสะดวก และตอบสนอง        
ความต้องการของผู้ใช้บริการตาม 
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศที่ต้อง
เปิดเผย ได้แก่  
(1) ข้อมูลด้านการเงินและการบริหาร 
งบประมาณ 
(2) ข้อมลูการดําเนินงานตามภารกิจ 
กองทุน      
(3) ข้อมูลการบริหารกองทุน   
(4) โครงสร้างการบริหารของกองทุน  

- มีเว็บไซต์ที่มี
ระบบการใช้งาน 
ข้อมูลและรูปแบบ
ที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย
และน่าสนใจ 
 
-  ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
เว็บไซต์ 

20,000             กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ

ประชาสัมพันธ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(KPIs)/เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนนิการ  
ผู้รับผิดชอบ  

 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
(5) วัตถุประสงค์การจัดตั้ง พันธกิจ 
และวิสัยทัศน์  
(6) ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการประจําปี  
(7) โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถ้ามี)  
(8) การจัดซื้อจัดจ้างและการประกาศ 
ประกวดราคา (ถ้ามี)  
(9) นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี      
(10) การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
หรือนโยบาย ศธ.  
(11) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ คําสั่ง 
หนังสือเวียน ฯลฯ เพื่อให้เอกชน 
ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ     
(12) สถานที่ติดต่อและคําแนะนํา  
ในการติดต่อกับกองทุน  
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
(1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(2) ทบทวน/ประเมินเว็บไซต์เดิม  
(3) ออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์ 
(4) ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของเว็บไซต์ให้มีการตอบสนองต่อการ
ใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(5) สรุปผลและรายงานต่อ ผอ. สกท. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(KPIs)/เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนนิการ  
ผู้รับผิดชอบ  

 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
แผนงาน/โครงการที่ 2.2 การพฒันา
ระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กองทุนและบริหารโครงการ 
วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทําระบบและ
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นต่อ     
การบริหารจัดการกองทุนและบริหาร
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
ระบบติดตามประเมินผลตัวชี้วัดกองทุน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
(1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(2) วิเคราะห์ความต้องการในระบบงาน
ต่างๆ  
(3) รวบรวมข้อมลูที่มีอยู่ พร้อมจําแนก
ข้อมูลเป็นหมวดหมู ่
(4)วิเคราะห์ออกแบบระบบงานให้
ครอบคลุมการใช้งานและการเชื่อมโยง 
(5) พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ 
(6) พัฒนาระบบงานให้สามารถรองรับ
การเชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอก 
(7) จัดทําคู่มือและอบรมบุคลากร 
ในการใช้งานระบบ 
(8) ประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน 
(9) สรุปผลและรายงาน 

มีการพัฒนาระบบ
และฐานข้อมูล
สารสนเทศ 
ที่จําเป็นต่อ    
การบริหารจัดการ
กองทุนและ 
เป็นประโยชน์ต่อ    
การตัดสินใจของ
ผู้บริหารและ   
การปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่     
1 ระบบ 

100,000             - กลุ่มนโยบาย 
แผนงาน 

และตดิตาม 
- กลุ่มจัดสรร

เงินทุน  
และกฎหมาย 

- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ

ประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/โครงการที่ 2.3 การพฒันา
ระบบการจัดการความรู้ด้วยระบบ

กองทุนฯ มี
รายการคําถาม -

             - กลุ่มจัดสรร
เงินทุน  

และกฎหมาย 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(KPIs)/เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนนิการ  
ผู้รับผิดชอบ  

 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ถามตอบ (FAQs) 
วัตถุประสงค์ :  เพื่อรวบรวมคําถาม
คําตอบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเอาไว้ เพื่อ
ลดความซ้ําซ้อนในการตอบคําถาม 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
(1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 
(2) ประชุมกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รวบรวมคําถาม 
(3) เสนอผู้บริหารเพื่อขอข้อเสนอแนะ 
(4) จัดทําระบบ FAQs  
(5)ประเมินผลการใช้งานจากผู้เข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซด์ 
(6) สรุปผลและรายงาน 
 

ตอบที่ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

- กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ

ประชาสัมพันธ์ 

แผนงาน/โครงการที่ 2.4 การแจ้ง
ข้อมูลทาง SMS ให้แก่บุคคล
หน่วยงานต่างๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกองทุนฯ 
วัตถุประสงค์ : เพื่ออํานวยความสะดวก 
ลดระยะเวลาในการติดต่อ ประสานงาน
กับผู้ขอรับทุน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกองทุน 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  
(1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง 
(2) เสนอผู้บริหารเพื่อขอข้อเสนอแนะ 
(3) จัดทํา ระบบ SMS 

บุคคลหน่วยงาน
ต่างๆ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของ

กองทุนฯ ที่มาขอ
ใช้บริการมีความ
สะดวกรวดเร็วใน
การได้รับข้อมูล

ข่าวสาร 

50,000             - กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ

ประชาสัมพันธ์ 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

(KPIs)/เป้าหมาย 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลาดําเนนิการ  
ผู้รับผิดชอบ  

 
ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
(4) ประเมินผลการใช้งานขากผู้รับ
ข้อความ 
(5) สรุปผลและรายงาน 
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ภาคผนวก 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2558 (ลงวันท่ี 1 เมษายน 2558) 

(ปรับปรุงจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 
23 สิงหาคม 2553) 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดต้ังสํานักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2553) 

 คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1868/2553 เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มงานภายในสํานักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ลงวันท่ี 8 ธันวาคม 2553) 


