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บทที่ 1
ข้อมูลองค์กร
สานักงานเลขาธิการสภาการศึ กษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจในการจัดทาและ
พัฒนานโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬากับการศึกษาทุกระดับ การเสนอนโยบายและแผนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
การประเมินผลการจัดการศึกษา จากคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้
 วิสัยทัศน์
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา เป็นองค์กรหลั ก ด้านการจัดทาและพัฒนาแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา และกฎหมายการศึกษาของชาติ
เพื่อให้คนไทยได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
 พันธกิจ
1) พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
3) ประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
4) พัฒนากฎหมายการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
1) พัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบาย แผนและมาตรฐานด้านการศึกษา เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบัติ
2) สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนานโยบาย / แผน / มาตรฐานด้านการศึกษา เพื่ อ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ
3) เสริ ม สร้ า งความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและขี ด สมรรถนะของบุ ค ลากรให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
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 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 1

มีกลไกการขับเคลื่อนเพื่อนา
แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศึกษาไปปฏิบัติ

เป้าประสงค์ 2 องค์ความรู้ที่ได้มีการนาไปใช้
ในการพัฒนานโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2

มีระบบการจัดการความรู้เพื่อ
นาไปใช้ในการพัฒนานโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย
1 ระบบ

ตัวชี้วัดที่ 3

มีกลไกการนาองค์ความรู้ที่
จัดระบบแล้วนาไปใช้ในการ
พัฒนานโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 กลไก

ตัวชี้วัดที่ 4

มีกลไกในการเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดผลิตภาพ
ที่สูงขึ้น

เป้าประสงค์ 3 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้
เกิดผลิตภาพที่สูงขึ้น
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สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สถานภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึ ก ษา (สกศ.) เป็ น ข้ อ มู ล ตามสภาพข้ อ เท็ จ จริ ง ซึ่ ง ส ารวจโดยกลุ่ ม สถิ ติ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึ ก ษา ส านั ก วิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษา ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2556 มี
รายละเอียดดังนี้
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน
ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้ง
โปรแกรมปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ภายในส่วนราชการ
ข้อมูล หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ หรือเหตุการณ์ใน
รูปแบบของตัวเลข ภาพ เสียง ตัวอักษร และสัญลักษณ์ต่างๆ
สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลผลหรือ
วิเคราะห์สรุปผลด้วยวิธีการต่างๆ แล้วเก็บรวบรวมไว้เพื่อนามาใช้ประโยชน์ตามต้องการ
ฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ชัดเจน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการช่วยเก็บ รวมทั้งจัดเก็บ
อยู่ในแหล่งที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใช้ได้โดยสะดวก
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ โปรแกรม เครื่องพิมพ์ หรือ
อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ความพร้อมใช้งาน หมายถึง การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เมื่อต้องการ
โดยสามารถเข้าถึงหรือเรียกใช้งานได้อย่าง
ราบรื่น
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตอบสนองภารกิจใน 3 รูปแบบ คือ
1. ICT เพื่อการบริหารจัดการ เป็นการใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของ สกศ. ให้สามารถดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ปัจจุบันติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สกศ. ทั้งแบบตั้งโต๊ะและพกพา ในสัดส่วนการใช้งานของข้าราชการ 1 คน : 1 เครื่อง ข้อมูลอายุการ
ใช้งานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าว คือ ครุภัณฑ์ฯ ปี 2549 - 2550 ร้อยละ 28.07 และ ปี 2551 - 2553
ร้อยละ 71.93
เครื่องพิมพ์ ที่ติดตั้งใช้งานส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์ฯ ปี 2543 - 2549 (คิดเป็น
ร้อยละ 52.08)
สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ทาหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการ
บริหารจัดการเว็บไซต์และระบบสารสนเทศต่าง ๆ มีทั้งส่วนที่ติดตั้งอยู่ที่ สกศ. และศูนย์บริการรับฝาก
ทั้งนี้โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของการให้บริการและความปลอดภัยเป็นสาคัญ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สกศ. ปัจจุบันเช่าใช้บริการ Leased Line จาก
หน่วยงานภายนอก โดยมีการใช้เครือข่ายของโครงการ GIN (Government Information Network)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครือข่ายสารองในกรณีที่เครือข่ายหลักมีปัญหา
1.2 ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย ระบบงานสารสนเทศย่อยหลายระบบเพื่อการ
ใช้งานเฉพาะด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMS e-Office) เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานประจาวันและการสื่อสารภายในองค์กร ระบบพิสูจน์สิทธิ์การใช้งานเครือข่ายเพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศขององค์กร (Authentication System) ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e - Meeting) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร
ภาครัฐ ระบบห้องสมุด (e – Library) เพื่อให้บริการในห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศด้าน
การเงินการคลัง ระบบบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
2. ICT เพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อนาเสนอข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ การประเมินผลการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษาและกฎหมาย
เพื่อการศึกษา เพื่อมุ่งสู่การจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้พิการ
ทางสายตา ทั้งนี้โดยนาเสนอผ่านเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (www.onec.go.th)
ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการนาเสนอให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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3. ICT เพื่อการเผยแพร่งานองค์ความรู้จากการวิจัย/โครงการ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ในภาพรวมด้านการศึกษา โดยผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะเป็นการสร้างเครือข่ายนาร่องแล้ว
ยังได้โมเดล (Model) เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบงานต่อไป สาหรับการเผยแพร่องค์ความรู้
จากการวิจัย ปัจจุบันมีการนาเสนออยู่ 3 รูปแบบคือ
3.1 การนาเสนอผลงานวิจัยจากโครงการของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผ่านเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา www.onec.go.th
3.2 การนาเสนอผลงานวิจัยจากโครงการของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผ่านโปรแกรมประยุกต์ทางการศึกษา App Store ทาง iPad
3.3 การนาเสนอผลงานของนักวิจัยภายนอก นิสิต นักศึกษา โดยผ่านเว็บไซต์
ย่อยของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ชื่อ www.thaiedresearch.org
 อัตราโครงสร้างกาลังคนด้าน ICT
บุคลากรด้าน ICT ทางานอยู่ในสังกัดกลุ่มสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ส านั ก วิ จั ยและพั ฒ นาการศึ ก ษา โดยมี ภารกิ จของกลุ่ มงานฯ ในด้ า นที่ เ กี่ย วข้อ งกับ งานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1) พั ฒ นา ดู แ ล และให้ บ ริ ก ารงานด้ า นเทคนิ ค และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งจัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในภาพรวม และรองรับงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (Chief Information Office : CIO)
2) จัดทาและติดตามการดาเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารของส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทสารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3) ปฏิ บั ติ งานศู นย์ ปฏิ บั ติ การสารสนเทศของส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษา
(Department Operation Center : DOC)
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพราะจะเป็นสิ่งจาเป็นที่ช่วยให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รู้แนวทางการดาเนินงานขององค์กร ลดการดาเนินงานที่ซ้าซ้อนหรืองานที่
สิ้นเปลือง เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมงานให้ไปในทิศทางที่องค์กรและผู้บริหารองค์กรต้องการ
การวางแผนจึงมีความสาคัญอย่างมากในการบริหารงานทาให้เกิดการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 4 ระดับ คือ
1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประเทศ ได้แก่
1.1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของ
ประเทศไทย
1.2) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
2) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับกระทรวง ได้แก่ แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556
3) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับกรม ได้แก่ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2558
4) แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แผนปฏิบัติระดับกลุ่มงาน
• กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
• แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 ระดับประเทศ
2556

• แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556
ระดับกระทรวง

ระดับกรม

ระดับกลุ่มงาน

• แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา พ.ศ. 2555 - 2558
• แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพที่ 1 แสดงระดับของแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2556
ในการนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงสู่การปฏิบัตินั้น ในแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2555-2558 มี
โครงการที่มีแผนงานที่จะดาเนินการหลายโครงการ ดังต่อไปนี้
รายชื่อโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ
2. โครงการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการจัดทานโยบายของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
3. โครงการจัดทามาตรฐานข้อมูลด้านการศึกษาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
5. โครงการจัดทาระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์
6. โครงการนาร่อง สานักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)
7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร
8. โครงการ Open source Open mind
9. โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน IT ตามตาแหน่งงาน
10. โครงการเทคโนโลยีสีเขียว (Green IT) เพื่อความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในปีงบประมาณ 2556 มีโครงการที่ได้ดาเนินการ ไปจานวน 3 โครงการคือ
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ
2. โครงการจัดทาระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์
3. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ มีดังต่อไปนี้
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1) ชื่อแผนงาน/โครงการ : งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สกศ. :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดทานโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและประเมินผล
การศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
เป้าหมาย :
1. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดทานโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา การวิจัยและประเมินผลการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
2. สกศ. มีฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดทานโยบายอย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล
3. สกศ. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
4. ความสาเร็จในตัวชี้วัดด้านการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนาระบบบริหารและการบริการภาครัฐ ด้านสารสนเทศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการผลักดันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) และส่งเสริมการพัฒนาสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-society)
2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทางานของข้าราชการยุคใหม่ บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันสมัย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในและระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนการดาเนินงานของโครงการ/
งานต่างๆ ภายในสานักงานฯ

11
ประโยชน์ หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งระบบเครือข่ายของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพและทันสมัย สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรในภาพพจน์ของระบบสานักงานอัตโนมัติที่ตอบสนองนโยบายด้านรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา ทั้งในด้านนโยบายการศึกษา การ
เรียนรู้ การวิจัยทางการศึกษา กฎหมายทางการศึกษา การประเมินและปฏิรูปการศึกษา ให้แก่ผู้เรียน ครู-อาจารย์ ผู้บริหารและประชาชนผู้สนใจทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต
3. บุคลากรและสกศ. ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ในการก้าวเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองนโยบายด้าน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล
4. บุคลากรของสานักงานฯ สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไปประยุกต์และสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
จานวน 3 ปี เริ่มต้น พ.ศ.2556 สิ้นสุด พ.ศ.2558
งบประมาณ
งบดาเนินงาน จานวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการภาครัฐ
จาแนกเป็นรายเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ.2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.กากับดูแลการให้บริการบารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้คาปรึกษา
แก้ปัญหาการใช้งานแก่บุคลากร สกศ.

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

2.จัดทาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตประจาปี การปรับฐานข้อมูล
อ้างอิงสาหรับอุปกรณ์เครือข่ายและ
เว็บไซต์ การย้ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

3. ต่ออายุโดเมนและลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์

ธนพงศ์

4. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ทดแทนเครื่องที่มีอายุใช้งานเกิน 5 ปี

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

5. จัดทาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับ
อาคารเช่า โปร่ง-ศรี

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

พ.ศ.2556
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ.2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6. ปรับปรุงเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

7. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพื่อ
ความสาเร็จของตัวชี้วัดทั้งในส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ และ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

8.ประเมินผลการปฏิบัติงานในการซ่อมบารุง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

พ.ศ.2556
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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2) ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการจัดทาระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สกศ. :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดทานโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและประเมินผล
การศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย :
1. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดทานโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา การวิจัยและประเมินผลการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
2. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรมีความคล่องตัว ทาให้บุคลากร สกศ. สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ :
1. พัฒนาระบบบริหารและการบริการภาครัฐ ด้านสารสนเทศทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการผลักดันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) และส่งเสริมการพัฒนาสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-society)
2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสนับสนุนการทางานของข้าราชการยุคใหม่ บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ทันสมัย
3. เพื่อเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการลงทะเบียนประชุมสัมมนาของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้มีความถูกต้อง สะดวกและรวดเร็ว
4. เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5. เพื่อให้ผู้จัดการประชุมได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถจัดทาเป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้
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ประโยชน์ หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนผู้เข้าประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรและสกศ. ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ในการก้าวเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบสนองนโยบายด้าน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล
3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดประชุมครั้งต่อไปได้
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณ
จานวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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แผนการปฏิบัติงานโครงการจัดทาระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์
จาแนกเป็นรายเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ.2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.สารวจความต้องการของระบบลงทะเบียน
การสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์

วิชชุลาวัณย์

2.วิเคราะห์และออกแบบระบบลงทะเบียน
การสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์

วิชชุลาวัณย์

3. กากับดูแลการพัฒนาระบบลงทะเบียนการ
สัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของสานักงานฯ

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

4. ทดสอบการใช้งานและปรับปรุงระบบตาม
ข้อบกพร่องที่พบ

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

5. ประเมินผลการใช้งานระบบลงทะเบียน
การสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

6. นาข้อมูลที่ได้รับจากฐานข้อมูลการ
ลงทะเบียนมาใช้ประโยชน์ด้านเครือข่าย
ต่อไป

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

พ.ศ.2556
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ชื่อแผนงาน/โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT
สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สกศ. :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์
มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรู้เท่าทัน เพิ่มศักยภาพในการทางานระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมาย :
1. บุคลากร สกศ. มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจาวันได้ใน
ระดับพื้นฐาน จานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2. บุคลากร สกศ. มีความรูเ้ ท่าทันในเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้และพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้จานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
3. บุคลากร สกศ. ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานตาแหน่งงาน จานวนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
4. บุคลากร สกศ. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม จานวนไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
5. บุคลากร สกศ. ได้รับการเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานในระดับชาติและนานาชาติ
6. สกศ. ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพระดับสากลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานด้านการศึกษา พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการทางานระดับ
นานาชาติ สามารถจัดทานโยบายทางการศึกษาที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานด้าน
สานักงานทั้งในระดับพื้นฐานและระดับประยุกต์
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการสร้างโครงการใหม่ๆ ที่ทันสมัยโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
3. เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสาหรับการเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
ประโยชน์ หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีความสนใจใฝ่รู้ในการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2. บุคลากรและหน่วยงานได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองนโยบายด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรของสานักงานฯ สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณ
จานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
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แผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT
จาแนกเป็นรายเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ.2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1.สารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคคลากรด้าน ICT

วิชชุลาวัณย์

2.วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร

วิชชุลาวัณย์

3. จัดทาหลักสูตรการอบรม กาหนดหัวข้อ
การอบรม จัดหาวิทยากร

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

4. จัดการอบรม

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

5. ประเมินผลการอบรม

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

6. รายงานผลการอบรมต่อผู้บริหาร

วิชชุลาวัณย์/
ธนพงศ์

พ.ศ.2556
ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บทที่ 3
รายงานความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงาน
ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้รองรับการบริหารงานของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษานั้น นับเป็นเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จะช่วยสร้างกลไกสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจต่างๆ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้เกิดผลการดาเนินงานเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจสอบได้
จึงขอนาเสนอรายงานความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ
1.งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Hardware)
2.งานด้านระบบสารสนเทศ (Software)
3.งานด้านการพัฒนาบุคลากร ด้าน IT (Peopleware)
1.งานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Hardware)
ความก้าวหน้า ในงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขององค์กร นับเป็น
จุดสาคัญที่ทาให้องค์กรนั้นๆ มีเครื่องมือที่สามารถอานวยความสะดวกให้ บุคลากรปฏิบัติงานและ
เข้าถึ งข่าวสารต่ างๆได้ อ ย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ ส าหรั บส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึก ษาเป็ น
หน่วยงานที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานในรูปแบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
การใช้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมั ยอ้างอิงประกอบในการพัฒนานโยบาย จัดทาเอกสารด้านวิชาการ
และการปฏิบั ติภ ารกิ จระดับ ประเทศ ดัง นั้นการบริห ารจั ดการตลอดจนการบ ารุ งรัก ษาระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้สามารถทางานได้ด้วยศักยภาพสูงสุด จึงเป็นภารกิจที่มีความสาคัญ
ยิ่งของหน่วยงานด้าน IT ขององค์กร
ในปีงบประมาณ 2556 มีความก้าวหน้าสาคัญในด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ที่จะขอรายงาน ดังต่อไปนี้
1.1 การจัดทาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อรองรับการย้ายข้าราชการจาก
อาคาร 2 ไปปฏิบัติงาน ณ อาคารเช่าโปร่ง-ศรี
เหตุผลและความจาเป็น
เนื่องจากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ทาการปรับปรุงอาคารสานักงานใน
ส่วนของอาคาร 2 และอาคารประชุม ดังนั้นข้าราชการจึงต้องย้ายจากอาคาร 2 ไปปฏิบัติงาน ณ
อาคารเช่าโปรง-ศรี จึงเป็นเหตุผลให้มีความจาเป็นต้องจัดทาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายใหม่
รองรับ
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ผลผลิต
1. ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ระบบ สาหรับใช้งาน ณ อาคารเช่าโปร่ง-ศรี โดยมี
การทางานในรูปแบบการบริหารเครือข่ายและข้อมูลแบบแยกศูนย์ ทาให้การบริหารจัดการงาน
เป็นอย่างอิสระทั้งในการใช้งานอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความ
ปลอดภัย การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ระบบพิสูจน์สิทธิในการเข้าใช้งานเครือข่าย
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ย้ายไปใช้งาน ณ อาคารเช่า จานวน 88 เครื่อง
สามารถใช้งานได้ทั้งแบบส่วนบุคคลและเชื่อมต่อเครือข่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงานประมาณ 2 เดือน วิธีการดาเนินงานประกอบด้วย
1. ท าการย้ ายอุ ปกรณ์ กระจายสั ญญาณและอุ ปกรณ์เครื อข่ายจากอาคาร
2
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไปติดตั้งยังอาคารเช่าโปร่ง -ศรี และติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ
Wireless Computer ให้เพียงพอต่อการใช้งานทั้งชั้น 2 และ 4 ของอาคารเช่าฯ
2. รับผิดชอบการติดตั้ง Switch และทดสอบการเชื่อมต่อ
3. ทาการตรวจสอบการเชื่อมต่อสายสัญญาณระบบ LAN เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ภายในอาคารเช่าโปร่ง-ศรี ทั้งชั้น 2 และชั้น 4 เพื่อให้ระบบเครือข่ายสามารถใช้งานได้ โดยต้อง
ดาเนินการประสานงานด้านเทคนิคกับผู้ปรับปรุงอาคารเช่าฯ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ระบบ
สามารถใช้งานได้ตามกาหนดของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4. เชื่ อ มต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ พ่ ว งต่ างๆ ให้ ส ามารถใช้ งานระบบ
เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตได้และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานในวันเปิดทาการ
5. ติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับบริหารจัดการเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ณ
อาคารเช่าโปร่ง-ศรี รวมทั้งติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย อาทิ ระบบพิสูจน์สิทธิผู้ใช้งาน
เครือข่าย ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log file)
ตามที่กฎหมายกาหนด เป็นต้น
6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ระหว่างอาคาร 1 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
และอาคารเช่าโปร่ง-ศรี และประสานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ระบบใช้งานได้
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1.2 การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องที่มีอายุใช้งานเกิน 5 ปี
เหตุผลและความจาเป็น
ด้ว ยในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงานฯ ซึ่งจากการสารวจสถานภาพ
ปัจจุบันพบว่ามีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ถึงร้อยละ 30 ปัญหาในการซ่อม
บารุงมีจานวนมากขึ้นทั้งในการซ่อมที่ใ ช้ระยะเวลานานเนื่อ งจากอะไหล่เ ริ่มขาดแคลนและการ
ประเมินราคาการซ่อมที่สูงใกล้เคียงกับการซื้อใหม่ด้วยอุปกรณ์ชารุดเสียหายในส่วนสาคัญจนเป็น
สาเหตุให้ต้องระงับการซ่อมเนื่องจากทาให้ทางราชการสิ้นเปลืองงบประมาณจานวนมาก ไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุน ประกอบกั บในปัจจุบันจะได้มีการบรรจุข้าราชการใหม่เ ข้ามาปฏิบัติงาน จึงมี
ความจาเป็นที่ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้
งานเกิน 5 ปี และเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร ทั้งในจานวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
รองรับรูปแบบการทางานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานภายนอกสานักงานฯ มากขึ้นตามนโยบายของ
ผู้บริหาร
ผลผลิต
ได้มีการดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนจานวน 3 รายการ ประกอบด้วย
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานฯ แบบตั้งโต๊ะ จานวน 52 เครื่อง
2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล จานวน 10 เครื่อง
3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดา แบบ Network จานวน 10 เครื่อง
วิธีการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินงานประกอบด้วย
1.ทาการสารวจสถานภาพปัจจุบันและปัญหาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สานักงาน
เลขาธิ การสภาการศึ ก ษา เพื่ อ หาความต้ อ งการในการจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2556 สรุปข้อมูลตามประเภทครุภัณฑ์ได้ดังต่อไปนี้
1.1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop)
1.1.1 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2549
1.1.2 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2551
1.1.3 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2552
1.1.4 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2553
รายละเอียดแสดงได้ดังภาพที่ 2

จานวน 182 ชุด
จานวน 48 ชุด
จานวน 30 ชุด
จานวน 43 ชุด
จานวน 61 ชุด

จาแนกตามปีได้ดังนี้
คิดเป็นร้อยละ 26
คิดเป็นร้อยละ 16
คิดเป็นร้อยละ 24
คิดเป็นร้อยละ 34
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จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจาแนกตามปี
ปี 2549
26%
ปี 2551
16%

ปี 2553
34%
ปี 2552
24%

ภาพที่ 2 แสดงจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะจาแนกตามปี
1.2 คอมพิวเตอร์แบบ Notebook จานวน 52 ชุด
1.2.1 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2546
จานวน
1.2.2 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2549
จานวน
1.2.3 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2550
จานวน
1.2.4 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2551
จานวน
1.2.5 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2552
จานวน
1.2.6 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2553
จานวน
รายละเอียดแสดงได้ดังภาพที่ 3

จาแนกตามปีได้ดังนี้
1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 2
3 ชุด คิดเป็นร้อยละ 6
15 ชุด คิดเป็นร้อยละ 29
5 ชุด คิดเป็นร้อยละ 9
25 ชุด คิดเป็นร้อยละ 48
3 ชุด คิดเป็นร้อยละ 6
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จานวนคอมพิวเตอร์ Notebook จาแนกตามปี
ปี 2546
2%

ปี 2549
6%

ปี 2550
29%

ปี 2553
6%

ปี 2552
48%

ปี 2551
9%

ภาพที่ 3 แสดงจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Notebook จาแนกตามปี
1.3 เครื่องพิมพ์ จานวน 50 ชุด จาแนกตามปีได้ดังนี้
1.3.1 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2543
จานวน 1 ชุด คิดเป็นร้อยละ 2
1.3.2 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2545
จานวน 3 ชุด คิดเป็นร้อยละ 6
1.3.3 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2546
จานวน 2 ชุด คิดเป็นร้อยละ 4
1.3.4 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2548
จานวน 10 ชุด คิดเป็นร้อยละ 20
1.3.5 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2549
จานวน 11 ชุด คิดเป็นร้อยละ 22
1.3.6 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2551
จานวน 10 ชุด คิดเป็นร้อยละ 20
1.3.7 ครุภัณฑ์ฯ ปี 2553
จานวน 13 ชุด คิดเป็นร้อยละ 26
นอกจากนี้ในภาพรวมของปัญหาของการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีอายุ
ใช้งานเกิน 5 ปี พบว่ามีค่าใช้จ่ายสูงในการซ่อมและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนมีสาเหตุของการชารุดใน
ชิ้นส่วนสาคัญและมีราคาแพงหากต้องซื้อทดแทน ปัญหาที่พบมีดังนี้
ก. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/ Notebook
อาการที่พบ : การชารุดของ การ์ดจอแสดงภาพ แผงวงจรหลัก (Mainboard)
ฮาร์ดดิสก์
ข. เครื่องพิมพ์
อาการที่พบ : การชารุดของ แผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย ชุดลูกกลิ้งตัว
ป้อนกระดาษ
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2. ทาการสารวจคุณสมบัติเฉพาะ (Specification) และราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
ต้องการในท้องตลาด เพือ่ เป็นแนวทางในการจัดทาข้อกาหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3. ดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
4. เมื่อได้รับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แล้ว เจ้าหน้าที่ IT ต้องดาเนินการดังนี้
4.1 ทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
4.2 ติดตั้งโปรแกรมที่จาเป็นลงในคอมพิว เตอร์ใ หม่ อาทิ โปรแกรมส านักงาน
(Microsoft Office) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Multimedia เป็นต้น
4.3 เตรียมการถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เก่ามายังคอมพิวเตอร์ตัวใหม่
ให้แก่บุคลากรที่ได้รับเครื่องใหม่นั้น
4.4 ติดตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเรียกใช้งานเครื่องพิมพ์ได้
1.3 การกากับดูแลการให้บริการซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เหตุผลและความจาเป็น
การซ่อมบารุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้แล้วเสร็จในเวลาอันรวดเร็ว เป็น
สิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ไม่เกิดการหยุดชะงักในการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันก็ควรมีการจัดทา
รายงานการซ่อมบารุงต่างๆ ไว้เพื่อเป็นข้อมูลสถิติประกอบการตัดสินใจด้านครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ในอนาคตได้
ผลผลิต
รายงานการซ่อมบารุงประจาเดือน เดือนละ 1 เล่ม
วิธีการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินงานประกอบด้วย
1.เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งซ่อม จะลงรายการรับแจ้งและจัดคิวการให้บริการ
2. เจ้าหน้าที่เทคนิคทาการตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา และดาเนินการซ่อม
3. หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้โดยอาจมีการจัดซื้ออะไหล่เพิ่มเติม หรือต้องส่ง
ซ่อมภายนอก ต้องรายงานให้ทราบทันทีด้วยเอกสาร เพื่อการดาเนินการต่อไป
4. ลงรายการข้อมูลการซ่อมในระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการจัดทารายงานการ
ซ่อมประจาเดือน
ขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จึงสามารถนาเสนอเป็นผังภาพได้
ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ตัวอย่างการลงรายการข้อมูลการซ่อม ปรากฏดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงการเก็บข้อมูลการซ่อมในแต่ละรายการที่แจ้ง
2.งานด้านระบบสารสนเทศ (Software)
ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่จะถูกพัฒนาขึ้นมาตามวัตถุประสงค์การใช้งานของ
ผู้ใช้ โดยอายุการใช้งานของระบบจะแปรผันตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้ หากความต้องการ
คงที่ระบบสารสนเทศนั้นก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
แต่ถ้าหากความต้องการแปรเปลี่ยน
รวดเร็ว ระบบสารสนเทศนั้นก็จะมีอายุการใช้งานที่สั้น และต้องได้รับการพัฒนาใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการ ไม่เช่นนั้นระบบสารสนเทศใดไม่ถูกใช้งานก็จะเป็นระบบที่ตาย ไม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุนทรัพยากรทั้งในด้านทุนทรัพย์ เวลา และบุคลากร
สาหรับในปีงบประมาณ 2556 จะมีการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศสาคัญ
ที่ถูกพัฒนาและนาไปใช้สนับสนุนภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
2.1 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศตามตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่
2.3 การบารุงรักษาระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานได้ดังนี้
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2.1 การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศตามตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ระบบสารสนเทศเป็ นทุ นขององค์ กรที่ รวมถึ งสารสนเทศ (Information) ความรู้
(Knowledge) และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนกระบวนการหลักขององค์กร การพัฒนาทุนสารสนเทศ
ให้มีคุณค่าและทันสมัย มีความต่อเนื่องทันเหตุการณ์ และสามารถใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุด จะช่วยให้องค์กรสามารถนาข้อมูลมาตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยา
รวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นทุนสารสนเทศจึงเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านข้อมูล ระบบ และเครือข่ายที่จะสามารถ
ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ เป็นการประเมินผลโดยใช้การ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ (User Satisfaction) รวมกับการประเมินข้อมูลเชิง
ประจั ก ษ์ ด้ านประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศ เพื่ อ วั ด เรื่ อ งการจั ด การสารสนเทศอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ แบ่ง ออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อยคือ
1) ส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
สารสนเทศ (น้าหนัก ร้อยละ 1.5)
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์กรจะทาปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1
(ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2555 – 4 ม.ค. 2556) และ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 16 – 30 ก.ย. 2556)
ข้อคาถามในแบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ ประกอบด้วย 6 ข้อ
คาถามคือ
1.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของส่วนราชการมีความพร้อมใช้งาน ช่วยให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มากน้อยเพียงใด?
1.2) ส่ ว นราชการของข้ า พเจ้ า สามารถจั ด การแก้ ไ ขปั ญ หาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ในเวลาที่เหมาะสม มากน้อยเพียงใด? ( เช่น ไฟฟ้าดับ
ไวรัสคอมพิวเตอร์)
1.3) ข้อมูลและสารสนเทศ ของส่วนราชการของข้าพเจ้าได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า มากน้อยเพียงใด?
1.4) ฐานข้อมูลของส่วนราชการ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าถึงได้ง่าย
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็ว มากน้อยเพียงใด?
1.5) ฐานข้อมูลของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ (KM) และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best / Good Practices) มากน้อยเพียงใด?
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1.6) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) ของส่วนราชการ ช่วยอานวยความสะดวก
ต่อการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า มากน้อยเพียงใด?
2) จานวนข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้านประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (น้าหนัก
ร้อยละ 1.5) เป็นการประเมินจากหลักฐาน ณ ส่วนราชการใน 10 ข้อ ดังนี้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ
1.มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมที่ใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์ที่เตรียมรับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
- มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างน้อยทุกประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง
สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

2.มีระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการ

- มีการนาข้อมูลและสารสนเทศของส่วนราชการ
มาใช้ในการวิเคราะห์ผลการดาเนินการ และ
นาไปปรับปรุง / พัฒนางาน

3.มีระบบตรวจสอบความถูกต้องและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูล

- มี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบ
ข้ อ มู ล และการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล รวมถึ ง การ
ดาเนินการตามแผนการจัดเก็บและตรวจสอบ
ข้อ มู ล แต่ ล ะประเภทในระบบฐานข้ อ มูล ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
- มีระบบการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง (Login)
ที่สามารถ Verify user name และ Password
อาทิ การสร้ า งบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ใ ช้ ง านระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)

4.มีการอัพเดทข้อมูลที่จาเป็นอย่างสม่าเสมอ
และทันท่วงที

- มี ก ารตรวจรอบของการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แต่ ล ะ
ประเภท พร้ อ มที่ จ ะน าไปใช้ ป ระโยชน์ อ ยู่
เสมอ
5.มีระบบสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของส่วน
- ระบบสื บ ค้ น ฐานข้ อ มู ล สิ่ ง พิ ม พ์ สกศ. บน
ราชการที่มีประสิทธิภาพ
เว็บไซต์สานักงาน ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทั้งโดย
ชื่อสิ่งพิมพ์ คาสาคัญ หรือ กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์
6.มีการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มี ก ารน าข้ อ คิ ด เห็ น / ข้ อ เสนอแนะ / ข้ อ
จากข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียนของ ร้ อ งเรี ย น จากผู้ ใ ช้ ง านสารสนเทศ มา
ผู้ใช้งาน
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
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ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศ
7.มีแนวทาง / มาตรการป้องกันความเสียหาย
และมีการสารองข้อมูลสารสนเทศ (Backup)

ผลลัพธ์ที่เตรียมรับการตรวจประเมิน
ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
- มี ก ารส ารองข้ อ มู ล สารสนเทศ (Backup) ใน
ระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน คือ ระบบ
ส านั ก งานอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ (e-Office) ทุ ก
สั ปดาห์ และระบบคอมพิว เตอร์แ ม่ข่ ายตาม
ความเหมาะสม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

8.มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

- มีระบบการตรวจสอบการบุกรุก และตรวจสอบ
ความปลอดภัยของเครือข่าย รวมถึงเส้นทาง
ที่ข้อมูลอาจเดินทาง เพื่อ ป้อ งกันทรัพยากร
ระบบสารสนเทศ และข้อ มูล บนเครือ ข่ายใน
ส่วนราชการ
- มีการติดตั้งระบบบันทึกและติดตามการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของส่วนราชการ และตรวจ
ตราการละเมิ ด ความปลอดภั ย ที่ มี ต่ อ ระบบ
ข้อมูล ที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

9.มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ - แผนบริหารความเสี่ยงด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
สารสนเทศ ของ สกศ. เพื่ อ ป้ อ งกั น และ
ครอบคลุมการปฏิบัติการภายใต้สภาวะวิกฤต
เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม เป็นต้น
10.มีระบบ Access Right ที่ถูกต้องและทันสมัย - มีระบบกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและระบบ
ข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสมกั บ การเข้ า ใช้ ง านของ
ผู้ใช้งานระบบและหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
มีก ารยกเลิ ก รหัส ผ่ า นเมื่ อ ผู้ ใ ช้ พ้น จากความ
รั บ ผิ ด ชอบ และมี ก ารทบทวนสิ ท ธิ อย่ า ง
สม่ าเสมอ อาทิ สิ ท ธิ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
ข้อมูลในเว็บไซต์ การใช้งานเครือข่าย เป็นต้น
2.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่
การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2556 หากจาแนกตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานจะสามารถแยกได้เป็น 2 ระบบ ดังนี้คือ
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2.2.1 การพัฒนาเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วัตถุประสงค์การนาไปใช้ เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรและเผยแพร่
องค์ความรู้สู่สาธารณชน
2.2.2 การพัฒนาระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์การนาไปใช้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดประชุมของ
องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.1 การพัฒนาเว็บไซต์สานักงานเลขาธิการศึกษา
เหตุผลและความจาเป็น
ในระยะเวลาที่ ผ่ านมาส านั กงานเลขาธิ การสภาการศึ กษาได้ ใ ห้ บริ การ
ประชาชนในองค์ความรู้ด้านนโยบายการศึกษา งานวิจัยทางการศึกษาและกิจกรรมทางวิชาการ
หลากหลาย เว็บไซต์นับเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ
จากหน่วยงานสู่ประชาชนผู้สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นที่ต้องพัฒนาเว็บไซต์ของ
ส านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา www.onec.go.th ให้ มีค วามทัน สมั ย เพื่อ ให้ เ กิ ดการใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสาระและองค์ความรู้ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผลผลิต
เว็บไซต์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จานวน 1 เว็บไซต์ ซึ่งจะขอ
นาตัวอย่างฟังก์ชั่นการใช้งานที่น่าสนใจมาให้ทราบดังนี้
1) ทาความรู้จักกับองค์กร โดยผ่านเมนู “เกี่ยวกับหน่วยงาน”
เมนูนี้จะนาเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ทั้งในด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติความเป็นมา แผนปฏิบัติราชการ โครงสร้างองค์กร
ทาเนียบผู้บริหาร และวิธีการติดต่อหน่วยงาน
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ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างจอภาพเมนูเกี่ยวกับหน่วยงานและผลลัพธ์
2) การประชาสัมพันธ์ข่าว กิจกรรมต่างๆ ของ สกศ.
การประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วและกิ จ กรรมของ สกศ. ท าในหลากหลาย
รูปแบบโดยผ่ านเครื่องมือ ต่างๆ อาทิ Youtube อักษรวิ่ง แผ่ นภาพสไลด์ HIGHLIGHTS
สปอตโฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรม ประเด็นเด่น สกศ. ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเนื้อหา รูปแบบการประชาสัมพันธ์และการนาไปใช้ ตัวอย่างเช่น
HIGHLIGHTS จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานเด่นที่ต้องการเน้นความสาคัญเป็นพิเศษใน
ช่วงเวลาปัจจุบัน ปฏิทินกิจกรรมจะเป็นการนาเสนอเหตุการณ์กิจกรรมให้เห็นทั้งเดือน หากวันใด
มีกิจกรรมก็จะปรากฏให้เห็นเป็นแถบสีในปฏิทินซึ่งเมื่อเอาเมาส์ไปชี้ก็จะแสดงรายละเอียดออกมา
ให้อ่านได้ ข่าว สกศ. จะเป็นภาพและข่าวกิจกรรมที่ผู้บริหารและสานักงานฯ ที่ได้ดาเนินการใน
ปัจจุบัน ส่วนประเด็นเด่น สกศ. จะเป็นการนาเสนอผลผลิตเด่นๆ ของ สกศ. ที่ต้องการนาเสนอ
ต่อสาธารณชน อาทิ รายงานการวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2556 เป็นต้น
นอกจากนี้ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจาปี
2556 ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ยังได้มีการ
ใช้เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์งาน รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ ทั้งในระหว่างการจัดงานและ
ภายหลังการจัดงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น นาเสนอคลิปการบรรยาย
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การให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมการเสวนาในการประชุมทางวิชาการ
เผยแพร่ผ่าน
YouTube การจาลองนิทรรศการในงานประชุมวิชาการมาจัดทาในรูปแบบนิทรรศการ on Web
การเผยแพร่เอกสารการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ การเปิดตัวของโปรแกรมประยุกต์การศึกษาไทย
ที่ใช้งานบน iPad โดยเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store และเปิดใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลทั่วไปโดยใช้ Web base version ซึ่งนับเป็นงานใหม่ๆ ที่น่าสนใจและได้มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็บไซต์สานักงานฯ
แผ่นภาพสไลด์

อักษรวิ่งเพื่อการประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 7 แสดงภาพการประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์
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ภาพที่ 8 แสดงการประชาสัมพันธ์ 3 App เด่นการศึกษาไทย นวัตกรรมใหม่ด้านการศึกษา
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ภาพที่ 9 แสดงการจาลองนิทรรศการในงานประชุมวิชาการมาจัดทาในรูปแบบ
นิทรรศการ on Web
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ภาพที่ 10 แสดงการนาเสนอผลผลิตเด่นๆ ของ สกศ. ในปัจจุบันต่อสาธารณชน
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3) การสืบค้นองค์ความรู้
เว็บไซต์ ส านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาเป็นแหล่ งองค์ ค วามรู้ ที่
ผู้สนใจเข้ามาใช้บริการในการสืบค้นองค์ความรู้ต่างๆ มากที่สุด ทั้งในองค์ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
ทางการศึกษา ข้อมูลสารสนเทศสถิติทางการศึกษา ข้อมูลนโยบายและกฎหมายทางการศึกษา
องค์ ความรู้บางส่วนจะกดคลิ กอ่านได้จากเมนูด้านบน อาทิ เช่น นโยบายการศึกษา กฎหมาย
การศึกษา เป็นต้น

ภาพที่ 11 แสดงเมนูองค์ความรู้ด้านนโยบาย กฎหมาย และอื่นๆ
องค์ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและสถิติ เข้าไปอ่านได้โดยการกดคลิกที่แบนเนอร์
สถิติการศึกษา

ภาพที่ 12 แสดงแบนเนอร์สถิติการศึกษาเพื่อสืบค้นองค์ความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
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องค์ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยทางการศึกษาของ สกศ. เผยแพร่ออกมาในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ สกศ. จะนาเสนอทางเว็บไซต์โดยผ่านแบนเนอร์สิ่งพิมพ์ใหม่และสิ่งพิมพ์แนะนา โดยผู้ใช้จะ
สามารถทาการดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูลหนังสือในรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานได้ทันที จึงเป็น
ที่ นิ ยมอย่ างมากตลอดมาจากผู้ ใ ช้ งานเว็ บไซต์ สกศ. โดยส่ ว นใหญ่ จ ะน าไปใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น
เอกสารอ้างอิงประกอบการจัดทาผลงานทางการศึกษาต่างๆ

ภาพที่ 13 แสดงโมดูลสิ่งพิมพ์ สกศ. บนหน้าเว็บไซต์

ความแตกต่างของสิ่งพิมพ์ใหม่และสิ่งพิมพ์แนะนาก็คือ สิ่งพิมพ์แนะนาจะเป็น
สิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้ต้องมีการลงทะเบียนก่อนดาวน์โหลดเอกสาร (รายละเอียดดังปรากฏในภาพที่ 14)
จุดประสงค์เพื่อสานักงานฯ จะได้มีฐานข้อมูลของผู้สนใจและวัตถุประสงค์การนาไปใช้ของสิ่งพิมพ์
แต่ละเล่มที่ได้เผยแพร่ ส่วนสิ่งพิมพ์ใหม่จะเป็นสิ่งพิมพ์ทั่วไปที่ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทันที
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ภาพที่ 14 แสดงการลงทะเบียนดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์แนะนา
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สาหรับการนาสิ่งพิมพ์ ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์นั้น มีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้

ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนการส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ขึ้นเว็บไซต์
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เมื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้รับการเผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว การสืบค้นเพื่อนามาใช้งานสามารถ
ทาได้โดยพิมพ์คาหลักของชื่อเรื่องที่ต้องการเข้าไปในช่อง สิ่งพิมพ์ สกศ. แล้วคลิกเลือก
สืบค้น ดังตัวอย่างแสดงการสืบค้นหางานวิจัยเกี่ยวกับ “ผู้มีความสามารถพิเศษ”

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้

ภาพที่ 16 แสดงวิธีการสืบค้นข้อมูลสิ่งพิมพ์ สกศ.

เพื่อ
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2.1.2 การพัฒนาระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์
เหตุผลและความจาเป็น
ด้วยพันธกิจสาคัญ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคือ การจัดทา
นโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในการจัดทานโยบายที่มีคุณภาพนั้นมีกิจกรรมที่
ต้องเกี่ยวข้องกับ สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทางการศึกษา ทั้งใน
รูปแบบการประชา-พิจารณ์เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ทาให้ต้องมีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการบ่อยครั้ง ด้วยเหตุผลที่การจัดประชุมใหญ่
แต่ละครั้งการลงทะเบียนสัมมนาเป็นหัวใจสาคัญ หากกระบวนการไม่รัดกุมอาจทาให้เกิดปัญหา
ยุ่งยากและเกิดความไม่ประทับใจต่อผู้ รับเชิญมาร่วมงานที่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้ ว จึงมี
ความจาเป็นที่ต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วย โดยจัดทาระบบลงทะเบียนการ
สัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้การลงทะเบียนผู้เข้าประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
ผลผลิต
1. ระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ระบบ
2. ฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนจานวน 1 ฐานข้อมูลต่อ 1 การประชุม
3. การนาไปใช้งานในการประชุมสัมมนาจานวน 5 ครั้ง ได้แก่
3.1 การจั ด ประชุ มเชิ งปฏิ บั ติก าร เรื่ อ ง ยุท ธศาสตร์ก ารศึ ก ษา
พ.ศ. 2556 - 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศ
ตามนโยบายรั ฐบาล จานวน 3 ครั้ง คื อ 1) จังหวัดนครราชสี ม า 2) จังหวัดภูเ ก็ ต 3) จังหวั ด
เพชรบุรี
3.2 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน วันหนังสือเด็กแห่งชาติและการปล่อยคาราวาน
ส่งเสริมเด็กไทยให้รัก การอ่าน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่ นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
3.3 การประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการระหว่า งประเทศ ประจ าปี
2556 ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ตัวอย่างหน้าจอในระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ มีดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 17 แสดงหน้าจอต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์
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ภาพที่ 18 แสดงหน้าจอระบบลงทะเบียนการสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์
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2.3 การบารุงรักษาระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่
ระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่ได้แก่ ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการต่างๆ ระบบโปรแกรมสานักงาน ระบบพิสูจน์สิทธิใน
การใช้งานเครือข่าย กิจกรรมที่ต้องดาเนินการจะมีแตกต่างกันไปได้แก่
2.3.1 การสารองข้อมูลประจาวัน ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน
2.3.2 การต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ เพื่อให้การใช้งาน
โปรแกรมลิขสิทธิ์ต่างๆ ของบุคลากรสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย
2.3.3 การต่ออายุโดเมนเว็บไซต์ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทั้ง
เว็บไซต์หลักและเว็บไซต์ย่อย ประมาณ 10 โดเมน โดยต้องทาเป็นประจาทุกปี
2.3.4 การปรับปรุงฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ให้ทันสมัย อยู่เสมอ
2.3.5 การนาเสนอข่าวในส่วนที่นอกเหนือจากที่สานักสื่อสารสาธารณะได้
นาเสนอ

3. งานด้านพัฒนาบุคลากรด้าน IT (Peopleware)
ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกระดับ ได้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง สาหรับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในปีงบประมาณ 2556
ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อการสื่อสาร
จานวน 2 ครั้ง ในวันที่ 18 และ 20 มกราคม 2556 จานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 46 คน ซึ่ง
การอบรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีการฝึกปฏิบัติบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ
กรณีศึกษาตลอดการอบรมและใช้วิทยากรภายในคือ เจ้าหน้าที่ IT เป็นผู้ให้การอบรม
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บทที่ 4
ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญขององค์กร และ
สมาชิกในองค์กรทุกท่านสมควรที่จะมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยโดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากทุกศูนย์ฯ / สานักฯ ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเข้าร่วม
ประชุม สรุปข้อเสนอแนะสาหรับการจัดทาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ดังนี้คือ
1.โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปีงบประมาณ 2557
ตามทีไ่ ด้มีการนาเสนอโครงการนาร่องไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (พ.ศ. 2555 - 2558) นั้น โครงการทีไ่ ด้รับการ
เสนอให้มีการดาเนินการปีงบประมาณ 2557 มี จานวน 4 โครงการคือ
1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
ภาครัฐ
2) โครงการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการจัดทานโยบายของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา
3) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศ
4) โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน IT ตามตาแหน่งงาน
2. การศึกษาดูงานด้าน ICT
การศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
นับเป็นสิ่งที่สาคัญ เพราะนอกจากจะได้เห็นตัวอย่างที่ดีซึ่งสามารถนามาใช้ในการพัฒนางานของ
องค์กรให้ก้าวหน้าทันสมัยแล้ว ประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะได้รับคือการสร้างวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
จากผลการระดมความคิดเห็นในที่ประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อที่อยู่ในความสนใจประกอบด้วย
2.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
2.3 ระบบรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ
2.4 เทคโนโลยีสีเขียว (Green IT)
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นอกจากนี้ หน่วยงานที่อยู่ในความสนใจที่ต้องการไปศึกษาดูงานได้แก่
1) กรมสรรพากร ในงานด้าน e-Revenue
2) บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
3) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.ระบบสารสนเทศที่มีความต้องการใช้งานในอนาคต
3.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
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ภาคผนวก
แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง
แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทั้งในระดับประเทศ ระดับกระทรวง
และระดับกรม ประกอบด้วย
1) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประเทศ ได้แก่
1.1) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของ
ประเทศไทย
1.2) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2552-2556
2) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับกระทรวง ได้แก่ แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556
3) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับกรม ได้แก่ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2555 - 2558
รายละเอียดมีดังนี้
 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย
จัดทาโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 ให้ใช้เป็นแนวนโยบายในระดับมหภาค เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นา
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จะต้อง
จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับกรอบนโยบายนี้ สาระสาคัญของกรอบนโยบาย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้คือ
 วิสัยทัศน์

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาค นาไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ดังวิสัยทัศน์ (Smart
Thailand 2020) ที่ระบุว่า “ ICT เป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญในการนาพาคนไทยสู่ความรู้และปัญญา
เศรษฐกิจไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยสู่ความเสมอภาค”
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 เป้าหมาย

1) มีโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั่วไป โดย
ให้ ร้อ ยละ 80 ของประชากรทั่ว ประเทศสามารถเข้าถึ งโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เ น็ ต
ความเร็วสูงภายในปี พ.ศ. 2558 และร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ. 2563
2) มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 มีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน
และเพิ่มการจ้างงานบุคลากร ICT (ICT Professional) เป็นไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ของการจ้างงาน
ทั้งหมด
3) เพิ่มบทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT (รวม
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์) ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18
4) ยกระดับความพร้อมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 (Top quartile) ของ Networked Readiness Index
เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม)
โดยเกิดการจ้างงานแบบใหม่ ๆ ที่เป็นการทางานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5) ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาโดยประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตระหนักถึงความสาคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสาร
รูปแบบอื่นที่เป็น Broadband ให้มีค วามทันสมัย มีการกระจายอย่างทั่วถึ ง และมีค วามมั่นคง
ปลอดภัยสามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้าง
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และน ารายได้ เ ข้ า ประเทศ โดยใช้ โ อกาสจากการรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิ จ
การเปิดการค้าเสรีและประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ใช้ ICT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่งคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต
ให้สามารถพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในระดับโลก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ภาคบริการและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาคบริการในโครงสร้างเศรษฐกิจโดยรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาและประยุกต์ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะสาหรับประชาชน
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตอย่างสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้าน
การศึกษาและบริการด้านสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย จัดทาโดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552
โดยในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 ได้มีการจัดทากรอบนโยบาย IT 2010 ขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวนโยบายระยะยาวในระดับมหภาค คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้จัดทาแผนระยะกลาง ช่วงเวลา 5 ปี
จานวน 2 แผน ได้แก่ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1
และฉบับที่ 2 ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงานที่หน่วยงานสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทาหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานได้
สาระสาคัญของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังนี้คือ
 วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT
 เป้าหมาย

1) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ มีความรอบรู้ สามารถ
เข้าถึง สร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและจริยธรรม ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทางานและการดารงชีวิตประจาวัน
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2) ยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศ
โดยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาสูงสุด 25 % (Top quartile) ของประเทศที่มีการ
จัดลาดับทั้งหมดใน Networked Readiness Index
3) เพิ่มบทบาทและความสาคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนากาลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติอย่างมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารและการบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: ยกขีดระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2554 - 2556
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2554 - 2556 จัดท าขึ้ นโดยมี วั ต ถุ ประสงค์ เ พื่อ ใช้ เ ป็ นแนวทางในการพั ฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจ
ด้านต่างๆ ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยน
การดาเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเกิดการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 - 2556 และกาหนดให้
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงศึกษาธิการ
สาระสาคัญของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังนี้คือ
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 วิสัยทัศน์

การศึก ษาแห่ งอนาคตเป็น จริง ได้ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Enabling
Future Education with ICT)
 เป้าหมาย

เป้าหมายสาคัญของแผนแม่บทฯ คือการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีเอกภาพ ตามบริบทและตามสิทธิ์ที่เหมาะสมต่อ
การใช้งานของแต่ละฝ่าย ด้วยความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย
1) เครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet) เพื่อใช้เป็น
เส้นทางหลักในการเข้าถึงและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาไปยัง
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วประเทศ
2) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (National Education Information System:
NEIS) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ที่เอื้อประโยชน์
ต่อการสืบค้น การประมวลผล และการเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลสาคัญทางด้านการบริหารจัดการของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (National Learning Center : NLC) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม
จัดเก็บและเชื่อมโยงสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การเรียนรู้ และเป็นแหล่ง
อ้างอิงข้ อ มูล ที่ส าคั ญ ด้ านการเรียนการสอน การเรีย นรู้ การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ การวิจัย ของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างกาลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการบริการด้านการศึกษา ซึ่งจะเอื้อต่อการสร้างธรรมาภิบาลของสังคม
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 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(พ.ศ.2555 – 2558)
ด้วยสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีวิสัยทัศน์ว่า ภายในปี 2558 สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาจะเป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ งานวิจัย งานติดตามและประเมินผลการศึกษา รวมถึงการพัฒนากฎหมายการศึกษา
เพื่ อ สร้ างความเป็ น อยู่ ที่ ดีเ กิ ด การพั ฒ นาอย่า งยั่ ง ยืน ด้ ว ยฐานความรู้ แ ละความคิ ด สร้า งสรรค์
ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงนับว่าเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการองค์กร
บุคลากรต้องมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน สร้างสรรค์องค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้และมีศักยภาพพร้อมต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ กษาจึ งได้ ก าหนดวิ สั ยทั ศ น์ เป้ าหมายและยุ ทธศาสตร์
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 ดังนี้คือ
 วิสัยทัศน์

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษามี การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในการพัฒนานโยบาย
แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ งานวิจัย งานติดตามและประเมินผลการศึกษา รวมถึงการพัฒนา
กฎหมายการศึกษา
 เป้าหมาย

เป้าหมายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา พ.ศ. 2555 – 2558 คือ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการ
บริหารจัดการองค์กร พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรให้
เหมาะสมกับบริบทเพื่อสามารถปฏิบัติภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1) การบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มีการจัดทา
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาของชาติ งานวิจัย
งานติดตามและประเมินผลการศึกษา รวมถึงการพัฒนากฎหมายการศึกษา โดยความร่วมมือ
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) บุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีศักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร อย่ างมีวิ จารณญาณ รู้เ ท่า ทัน มีคุ ณธรรมและ
จริยธรรม พร้อมต่อการทางานในระดับชาติและนานาชาติ
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการจัดทานโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้มีศักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน เพิ่มศักยภาพในการทางานระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้ การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

