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ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 
 
 ตามที่พระราชบัญญติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 68 ได้ก าหนดให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ ได้จากการด าเนินกิจกา 
รด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ประชาชน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ” ตาม
มาตรา 69 ท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบ การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานจาก
กระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงทิศทางการด าเนินงานของกองทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
และก าหนดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเช่ือมโยงข้อมูลเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เป็นกรอบในการทบทวน เพื่อสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ในระยะ 3-5 ปี 
เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย 
ในการพัฒนาประเทศ 
 ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทบทวนและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2561-พ.ศ2564 ฉบับนี้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ที่วางไว้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกองทนุพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศกึษำ 
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดว่า “ให้มีการระดมทุนเพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ  
ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม  
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน…” ทั้งนี้เพื่อรองรับการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ที่เน้นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งหวังให้กองทุนเป็นกลไกส าคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภายในและภายนอก 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ ตามมติคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนา เทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558) รองรับการด าเนินงานของกองทุน และให้
บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยี 
เพื่อกำรศึกษำ (สกท.)  เป็นหน่วยงานภายในระดับส านัก สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
1.2 เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร ์

ส านักงานเลขานุการกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) ในฐานะหน่วยงานภายในระดับส านักของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนและเป็นฝ่ายเลขานุการของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการด าเนินงานกองทุน
จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง  
ผู้ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 พบว่า ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของกองทุน  
มีผลการประเมินและตัวช้ีวัดยังไม่ครอบคลุมกับอ านาจหน้าที่ วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน อีกทั้งผลลัพธ์ตาม
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วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ว่า “เป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ  
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม” ได้น้อยกว่าที่คาดเกินไว้ จึงได้พิจารณาให้มีการทบทวน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีอีกครั้ง เพื่อสอดคล้องตามการประเมินของกระทรวงการคลังและ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน 

 

1.3 กำรบริหำรงำนกองทุน 
 คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ  
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา มอี านาจหน้าที่ 

1. ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน 
2. ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู้บริหารกองทุนที่มาจากการสรรหาและพนักงานโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

3. ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ
กองทุนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไปขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจ าปีของ
กองทุน 

5. พิจารณาอนุมตัิโครงการทีส่มควรไดร้ับการจดัสรรเงินกองทุน 
6. ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร

กองทุนมอบหมาย 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของกองทุน 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ดังนี้ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ       ประธานกรรมการ 
2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ       กรรมการ 
3. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ          กรรมการ 
5. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     กรรมการ 
6. ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  กรรมการ 
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7. ผู้แทนกระทรวงการคลัง       กรรมการ 
8. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 
9. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 

10. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ        กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 ประธานกรรมการบริหารงานกองทุนพัฒนาเทคโยโลยีเพื่อการศึกษาได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จ านวน 2 คณะ 
 1. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาแผนงาน วิชาการและ
จัดสรรเงินกองทุน 
 2. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานกองทุน 
 

1.4 อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา และมีส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) เป็นฝ่ายเลขานุการฯ และ
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. เสนอแผนส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
และกรอบวงเงินในการใช้จ่ายเงินประจ าปีของกองทุน 

2. ด าเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนด 
3. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายหลังการจัดสรรเงินกองทุน 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองทุน รวมทั้งรายงานการเงินและการบัญชีเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
6. ปฏิบัตหิน้าที่อืน่ใดตามที่คณะกรรมการบรหิารกองทุนมอบหมาย 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศกึษำธิกำร 

1.5 โครงสร้ำงบริหำรงำนของกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
 

 

 

     
  
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหำรงำนกองทุน  
กำรเงินและบัญชี 

 

กลุ่มนโยบำย แผนงำน  
และติดตำม 

กลุ่มกำรจัดสรรเงินทุน  
และกฎหมำย 

 
 งานบริหารทั่วไป 
 งานสารบรรณ 
 งานการเงิน บัญชี  
 งานพัสดุ 
 งานบริการและอาคารสถานที ่
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 งานเลขานุการผู้อ านวยการ 
 งานเลขานุการการประชุม

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ 

 งานแผนงานและวิชาการ 
 งานงบประมาณ 
 งานวิจัยและประเมินผลงาน 
 งานติดตาม ประเมนิผลและ

รายงานผล 
 งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 งานบริหารจัดการองค์กรโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล

สารสนเทศ 
 

 งานจัดสรรเงินกองทุน 
 งานบริหารโครงการ 
 งานติดตามและตรวจสอบ

เงินกองทุน 
 งานกฏหมาย 

 งานพัฒนาเครือข่ายกองทุน 
 งานประชุมคณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ
ตรวจรับ 

 

คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนฯ 

กองทุนพฒันำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนฯ 
 

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านการพัฒนาแผนงาน

วิชาการ และจัดสรร
เงินกองทุน 

 

คณะอนุกรรมการฯ    
ด้านการก ากับ ติดตาม 

และประเมินผลฯ 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

 
2.1 วัตถุประสงคข์องกำรจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
 เป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
2.2 กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
 ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2561-2564 นั้น ได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 2.2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

 2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 2.2.3 Thailand 4.0 โมเดลขบัเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมัง่คั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
 2.2.4 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 2.2.5 นโยบายรฐับาลด้านการศึกษา (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 2.2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 2.2.7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
 2.2.8 จุดเน้นเชิงนโยบาย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
 2.2.9 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 2.2.10 แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

2.2.11 แผนพัฒนารัฐบาลดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
2.2.12 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวจิัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 

 ดังนั้น ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้น ากรอบแนวทางที่เกี่ยวขอ้ง 
สถานการณ์บริหารจัดการและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาวิเคราะห์เพื่อก าหนดเป้าหมายการด าเนินการกองทุนฯ 
ให้เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและประชาชนผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
ดังแผนภาพกรอบความคิดการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561-2564  
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แผนภำพกรอบควำมคิด : กำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ.2561-2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ร.บ. 
กำรศกึษำ
แห่งชำต ิ

พ.ศ. 2542 

กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 

นโยบายรัฐบาล ดา้นการศึกษา 
(พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา) 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2560-2579 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์) 

แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ.2560 - 2564) 

แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 - 2564 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

สถำนกำรณ์บริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 

ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา    บทบาท อ านาจ หนา้ที ่   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ทิศทางในอนาคตของกองทุนฯ    โครงสร้างการบริหารกองทุนฯ    - นโยบาย รัฐบาล/กระทรวง/ผู้บริหาร 
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาตร์/SWOT   โครงสร้างส านักงานเลขานุการกองทุนฯ   - เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย เทคโนโลยี 

            - ความตอ้งการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักธรรมำภิบำล
ของกำรบริหำร

กิจกำร 
บ้ำนเมืองที่ด ี

Thailand 4.0 
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2.2.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 
 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีหลักการที่ต้องการเน้นย้ าาว่าการจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษา ให้ยึด
หลักดังนี้  

1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดบทบัญญัติที่ เกี่ยวข้องกับส านักงานเลขานุการ กองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69 ดังนี้ 
 มำตรำ 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวน าและโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จ าเป็นต่อการส่ง
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการศึกษา 
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความ 
จ าเป็น 
 มำตรำ 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ารา หนังสือทาง
วิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น  โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถใน 
การผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้ 
โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  
 มำตรำ 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 มำตรำ 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ในโอกาสแรกที่ท าได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ 
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 มำตรำ 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  
 มำตรำ 68 ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ 
ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตรา ค่าบริการเป็น
พิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อ  
การผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มำตรำ 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และ
ประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิต และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
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 จากบทบัญญัติข้างต้นสรุปได้ว่า หมวด 9 มีขอบข่ายครอบคลุมการวิจัย การคิดค้น การพัฒนา  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2.2.2 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 ประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้การพัฒนาประเทศ
มีความต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจนโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายสูงภายในปี 2579 ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีความเป็นธรรมในสังคม อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคนไทยทุกคนอยู่ดีมีสุข  
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1. ด้านความมั่นคง  
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

   
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 
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 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดยการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่ง
เป็นเป้าหมายในอีก 20 ปี ข้างหน้า โดยคนไทยในอนาคต ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม
นักคิด และผู้ประกอบการบนฐานของการรู้คุณค่า ความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559 

 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม โดย
ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาคในทุกด้าน หรือการเป็น “สังคม
แห่งโอกำส” ทั้งในมิติของการเข้าถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม และบริการ
สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็น หลักประกันทางสังคมที่ลดความเสี่ยงของบุคคลที่จะตกลงสู่ภาวะความยากจน 
โดยเฉพาะกลุ่ม ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าที่สุดและผู้ด้อยโอกาสที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและ 
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการดังกล่าว อันจะส่งผลให้ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพ ของตนเองและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศภายใต้ศักยภาพสูงสุดที่ตนเองมี รวมถึงการสร้างสังคมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน
สถานะของผู้คนในสังคมผ่านการสร้างสังคมแห่งโอกาสควบคู่ไปกับการสร้างสมรรถนะทางสังคม 

 
ที่มา : คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2559 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดย 
การบริหาร ราชการแผ่นดินจะต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีบูรณาการ
และมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาหลัก ๆ ของประเทศและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จะต้องจัดระบบองค์กรให้ลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน และ
กระทัดรัดโดยใช้ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Full Digital Employment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ การให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนและสามารถด า เนินงานร่วมกับภาค
การเมืองบนพื้นฐานของความรับผิดรับชอบความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถ
ตรวจสอบได้และมีความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งจะต้องเป็นระบบที่สามารถจูงใจและดึงดูด
ให้คนดี คนเก่ง เข้ามาร่วมพลังการท างานที่มีความมุ่งมั่นและแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศ
ไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ 

 
 

 
 
 
 

ที่มา : คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2559 

 

2.2.3 Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ควำมมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน 
 Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก ได้แก่ 1) ประเทศ
รายได้ปานกลาง 2) กับดักความเหลื่อมล้ า 3)กับดักความไม่สมดุล พร้อม ๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่
ประเทศในโลกที่หนึ่ ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่ งยืน ในบริบทของโลกยุค  The Fourth Industrial 
Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน ควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” โดย
ขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชำรัฐ” 
 สิ่งที่คนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 คือ 
 1.  อยู่ ใน “สังคมไทย 4.0” ที่ เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope)  เป็นสังคมที่ เปี่ ยมสุข 
(Happiness) และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนช้ันกลาง
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้ าอยู่ในระดับต่ า มีสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่ดี  
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 2. เป็น “คนไทย 4.0” ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทาง
สังคมที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และ
สามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพื่อทาให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น  
 3. เป็น “เกษตรกร 4.0” ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิต
มาเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ า
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
 4. เป็น “SME 4.0” ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
สร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน 
และตลาดโลก ท าให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมีอนาคตที่สดใส  
 5. เกิด “จังหวัด 4.0” ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถ
ท างานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทางโอกาส 
และงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 
 

 ทั้งนี้ Thailand 4.0 เป็นโมเดลที่ได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดหลักในการ
พัฒนาประเทศ ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชด ารัสหลักปรัชญา 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งแรกในงานพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ไว้ความตอนหนึ่งว่า 
  “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน 
พอใช้ ของประชาชนเป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้
พื้นฐานม่ันคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจขั้น
ที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกฐานะทางเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการ
เดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย จะเกิด
ความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ได้ ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวในที่สุด” 
 จากการน้อมน าพระราชด ารัสข้างต้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ  
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 ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรสร้ ำงควำมเข้มแข็ งจำกภำยใน (Strength from Within)  เน้ น 
การปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทาง คือ  

1. จากการพึ่งพาเศรษฐกิจโลก สู่ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ  
2. จากการเน้นการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ สู่ การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม  
3. จากการเน้นเงินทุนและทุนทางกายภาพ สู่ การเน้นทุนมนุษย์และเทคโนโลยี  
4. จากการกระจุกของความมั่งคั่งและโอกาส สู่ การกระจายของความมั่งคั่งและโอกาส  

 การปรับเปลี่ยนใน 4 ทิศทางดังกล่าว จะเกิดขึ้นได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้น “กำรพัฒนำที่สมดุล”
ใน 4 มิติ อันประกอบด้วย 

1. ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth)  
2. ความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (Social Well-beings)  
3. การรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Wellness) 
4. การยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)  

 

 
ที่มา : กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาะ ,2559 

 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเชื่อมโยงกับประชำคมโลก เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศเกิด
ความเข้มแข็ง ก็จะเกิดการพัฒนาขีดความสามารถและมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอเมื่อเผชิญกับโอกาสและภัยคุกคาม
จากโลก ภายนอก ในการเช่ือมโยงกับโลกภายในมี 3 ระดับ คือ  

1. การเช่ือมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศ (จากชุมชนสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด)  
2. การเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาค (อาเซียน) 
3. การเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก 
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ที่มา : กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาะ ,2559 

 

 เพื่อให้อยู่กับประชาคมโลกอย่างเป็นปกติสุข ในการขับเคลื่อน  Thailand 4.0 รัฐบาลจึงได้ 
น้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยเน้น  

1. การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet)  
2. การสร้างสันติภาพที่มั่นคง (Secured Peace)  
3. การเติบโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth)  
4. การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity)  

อาจกล่าวได้ว่า แก่นยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ว่าด้วย กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งจำกภำยในและกำรเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับประชำคมโลก นั้น ตั้งอยู่บนฐานความคิดจากปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดรับกับ 
Sustainable Development Goals ของ UN 

 
ที่มา : กองบริหารงานวจิัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาะ ,2559 

 
2.2.4 หลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 
 หมายถึง หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแล กิจการต่าง  ๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดความหมายส าคัญของหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ง 10 องค์ประกอบ ไว้ ดังนี้ 
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1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏบิตัิ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ โดยการปฏิบัติราชการ
จะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึง มีการติดตาม ประเมินผล 
และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness)   

 

การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้าง
ความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability)  

 

การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวงั
ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหา
สาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  

 

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้าม ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดย
ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ  
ต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

 

กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาส
ได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา 
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วน
การพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization)  

 

การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการ
ส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอื่น (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ
ภาคประชาชน ด าเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบ
อ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ
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และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผล
การด าเนินงานท่ีดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  

 

การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  

 

การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอื่น ๆ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented) 

 

การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่
ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่
จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

  
2.2.5 นโยบำยรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) 
 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดย
ได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มีการปฏิรูป
ด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  ซึ่งมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
 นโยบำยที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม
คุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็น
ที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดย 
จะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
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  นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  
  นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เช่ือมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒ นา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
2.2.6 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 สาระส าคัญของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติ และแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง  5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวช้ีวัด 
ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี  
 ก าหนดวิสัยทัศน์ ได้แก่ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1. “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มีระบบภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  
  2. “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้ก าหนดเป้าหมายส าคัญไว้ 
6 เป้าหมาย ดังนี้ 
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ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 
 

 เป้าหมายส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
มี 3 เป้าหมาย ดังนี้ 
 เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงาม ทาง
จิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  
 เป้ำหมำยที่ 2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก 
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
 เป้ำหมำยที่ 6 มีระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้
ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น  
 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 
10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560 
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 เกี่ยวข้องกับส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออการศึกษา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ อาทิเช่น 
 1. ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียน
และวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
  2. มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน 
  3. ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและ
จ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
  4. ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่ง
บริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้  
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม อาทิเช่น  
  1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพทั้งในด้าน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
  2. การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน  
  3. การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือการประกอบอาชีพ เพิ่มคุณค่า และมูลค่าสินค้า  
  4. ยกระดับรายได้โดยขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมำ 
ภิบำลในสังคมไทย อาทิเช่น  
  1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
  2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐเพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
  3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
  4. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม  
  5. ปรับปรุงข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
2.2.7 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 
 จากสถานการณ์ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมยุค 4.0 และผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 –2559 นั้น พบว่าไทยประสบ
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ความส าเร็จในหลายด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เช่น ด้านโอกาส
ทางการศึกษา ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่าย 
งบประมาณทางการศึกษา จึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย  

- หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All)  
- หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)  
- หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และ 
- หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ สังคม (All for Education)  

อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
กรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิต อย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี 21” 
 มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง  
 โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในโลกศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 3Rs + 8Cs 

3Rs 8Cs 

อ่านออก (Reading) ทักษะด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  
(Critical Thinking and Problem Solving) 

เขียนได้ (WRiting) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม  (Creativity and Innovation) 

คิดเลขเป็น (ARithmetics) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
(Cross –cultural Understanding) 

 ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration Teamwork and Leadership) 

 ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) 

 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(Computing and ICT Literacy) 

 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู ้(Career and Learning Skills) 
 มีความเมตตา วินัย คณุธรรม จรยิธรรม (Compassion) 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มี 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน  
การแข่งขันของประเทศ  
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
ที่มา : ส านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 

 

 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
เลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรผลิตและพัฒนำ ก ำลังคน กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ อาทิเช่น  
 1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบฐานข้อมูลการผลิตและความต้องการก าลังคน (Demand-
Supply)  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากาลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ 
(อาทิ สะเต็มศึกษา ทวิศึกษา ทวิภาคีทวิวุฒิสหกิจศึกษา) เพื่อพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่ อสร้างทางเลือกในการ
ตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ และประกอบอาชีพในสาขาที่ตนถนัดและสนใจ  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
 6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ( learning 
outcomes)  
  7. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิมาตรฐานอาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
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  8. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ ให้สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
  9. พัฒนาระบบการสะสมและการเทียบโอนเพื่อยกระดับคุณวุฒิและสมรรถนะของผู้เรียนตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  
  10. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง ผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
 ยุทธศำสตร์ที ่3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน อาทิเช่น  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง  
  3. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบ ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถ
ให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้  
  5. มีคลังข้อสอบ และระบบการทดสอบออนไลน์เผยแพร่ และให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลิตสื่อ ต ารา สื่อวีดิทัศน์
สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพมาตรฐานและจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  
  7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อต าราเรียน สื่อความรู้สื่อฝึกทักษะ ทั้งในลักษณะ
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเช่ือมโยงผ่าน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ทันสมัย หลากหลาย และเข้าถึงได้  
  8. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคม รูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย  
  9. จัดระบบการให้บริการข้อมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ผู้เรียนและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  
  10. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มการศึกษาเฉพาะทาง  
 ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ อาทิเช่น  
  1. เป็นแหล่งทุนทางการศึกษา การออกกฎหมายเฉพาะรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาและเผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
  3. ส่งเสริมผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิต
ด้วยสื่อและเทคโนโลยี  
  4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
  5. สนับสนุนให้ท้องถิ่นและเอกชนมาร่วมมือพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
  6. การพัฒนาระบบเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษา
และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเกิด การเข้ารับการศึกษา การเข้าสู่การท างาน และการเข้าสู่วัยผู้สูงวัย 
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ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
  7. ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ข้อมูล
สารสนเทศของหน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
  8. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ และระบบจัดการบริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 
2.2.8 จุดเน้นเชิงนโยบำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
 ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันที่  
20 ธันวาคม 2559 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบาย
และจุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
 1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร  
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  
 2. กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ  
  2.1 ควำมม่ันคง แนวทางหลัก คือ 1) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
2) การบริหารจัดการ  
  2.2 กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน แนวทางหลัก คือ 1) การยกระดับมาตรฐาน 
พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 2) ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve 3) ปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์  
  2.3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน แนวทางหลัก คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง 
การศึกษา  
  2.4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม แนวทางหลัก คือ  
1) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 3) จัดระบบ
การคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission)  
  2.5 กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางหลัก คือ พัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
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  2.6 กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ แนวทางหลัก คือ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการเรื่องกฎหมาย ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่  
 3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
  3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579)  
  3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน  
  3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นรูปธรรม  
 4. การขับเคลื่อน ก ากับและการติดตาม การน าจุดเน้นเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย  
  4.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
จุดเน้นด้านการศึกษา 6 ด้าน  
  4.2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบการติดตาม 
ประเมินผลและรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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2.2.9 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้ยึดกรอบหลักการ 
ที่ส าคัญอันได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 มาวิเคราะห์เพื่อก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและประชาชนผู้รับบริการ ได้สอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีข้างหน้า ทั้งในมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม และมิติการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
 เป้ำหมำยหลัก 
   1.  คุณภาพการศึ กษาของไทยดี ขึ้ น  คนไทยมีคุณธรรมจริ ยธ รรม มีภูมิ คุ้ ม กั น ต่ อ  
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 
 วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม”  
  - ผู้เรียน หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  
  - มีควำมรู้คู่คุณธรรม หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - มีคุณภำพชีวิตที่ดี หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
 - มีควำมสุข หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคี
ปรองดอง  
  - สังคม หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก  
 พันธกิจ 
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศำสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 
การพัฒนาประเทศ 
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  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ ที่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้ อาทิเช่น 
  1. วิจัยและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เกิดระบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้องค์
ความรู้และฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจากระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบคิดแก้ปัญหาและความคิดเชิงสร้างสรรค์ให้
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพในองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ สอดคล้องในแนวทางเดียวกับการพัฒนาของประเทศ
อื่น ๆ ที่ใช้ OECD–PISA ก าหนดไว้เป็นหลักสูตรสากล 
  2. พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ด้านทักษะความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน 
  3. พัฒนาต าราภูมิปัญญาท้องถิ่น ต าราพหุวัฒนธรรมที่มีมิติการเรียนรู้ เ ชิงบูรณาการ 
(Blended Based Learning) ที่ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาและ  
ภูมิสังคมได้ 
  4.  สนับสนุนหนังสือเรียนอิ เลคทรอนิกส์  (e-Book)  และหุ่นจ าลองสื่อสิ่ งพิมพ์อื่น  ๆ  
(e-Journal) รวมทั้งเอกสารและสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ เ ชิงสร้างสรรค์ ( Life Long Learning) 
เช่ือมโยงกับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
  5. น าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไ ด้อย่าง
หลากหลายเหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนในบริบทที่ประสบอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
  6. นิเทศ ติดตาม ก ากับ และประเมินผล ภายหลังจากการน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาครูอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์และคุณภาพผู้เรียน 
  7. วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลด้านการศึกษาที่มีความจ าเป็นต่อการก าหนดนโยบายพัฒนา
ก าลังคนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในพื้นที่ตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน 
  9. สร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนในพื้นที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล  
  10. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเครือข่ายเรียนรู้ทางการศึกษาทั้งระบบให้
ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยการจัดการฐานข้อมูลด้วยระบบ cloud computing ที่มีมาตรฐานจัดเก็บเข้าและ
แจกจ่าย content และ courseware เดียวกัน  
  11. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT, 
DLTV) ที่ส่งออกอากาศในระบบ Satellite TV และ IPTV ที่มีประสิทธิภาพสูง และสนับสนุนทรัพยากรให้
โรงเรียนที่ขาดแคลนได้รับอุปกรณ์เครื่องมือ Hardware และ Software ที่ทันสมัยมารองรับการศึกษาทางไกล  
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  12. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
Fiber optic และอินเตอร์เน็ตไร้สาย ให้สามารถใช้งานด้านการศึกษาอย่างไม่จากัด สามารถส่งข้อมูลจ านวน
มากได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ในระบบ Wi-Fi 
  13. จัดระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Virtual Classroom) มีระบบ
ฐานข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
  14. พัฒนาห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ (e – Library) ให้ได้มาตรฐาน เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
  15 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการฝึกฝนและประเมินความรู้ด้วยตนเอง และสร้างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกันได้
เช่นเดียวกับการเรียนในช้ันปกติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และสร้างนวัตกรรมพัฒนาบทเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (online Tutoring) ด้วยตนเองของผู้เรียน  
  16. วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ/ประเภทโดยยึดพื้นที่เป็น
ฐาน (Cluster -based, Area -based) 
 
2.2.10 แผนพัฒนำกำรศกึษำของส ำนกังำนปลดักระทรวงศึกษำธกิำร ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) จัดท า
ขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการขับเคลื่อนที่ส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็น
พลเมือง พลโลก โดยทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลลัพธ์การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้วยระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้ และคุณภาพ มาตรฐานของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน 
 วิสัยทัศน์ 
 “การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 เป้ำประสงค์รวม 
  1. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และ  
เท่าเทียม 
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 ยุทธศำสตร์ 
  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการ และ 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต 
  5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้  
มีประสิทธิภาพ 
 เป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
  1. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้รับบริการมีและใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร การบริการ และ 
การเรียนรู้ 
  3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ทั้งนี้ แนวทางการด าเนินงานตาม 5 ยุทธศาสตร์ ที่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถ
ด าเนินการได้ อาทิเช่น 
  1. บูรณาการและพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
  2. บูรณาการพัฒนาและเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศกับ  
ทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
  3. จัดท าสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลที่มีมาตรฐานในการน าเข้า จัดเก็บและแจกจ่าย
ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  4. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษาให้สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกหน่วยงานที่จัดการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลในกระบวนการท างานและการบริการมีความเหมาะสม ทันสมัยสะดวกรวดเร็วต่อการท างานและ
ให้บริการ 
  5. สนับสนุนทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้พอเพียงและเหมาะสมกับการบริหาร
การบริการ และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
  6. ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยยืดหยุ่นหลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และบริบทของประเทศ 
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  7. พัฒนารูปแบบและบูรณาการการจัดการเรียนรู้การนิเทศการวัดประเมินผล เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
  8. ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  9. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิตด้วยรูปแบบที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงได้
ง่ายและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
  10. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาข้าราชการ ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาด้วยรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการที่จ าเป็น 
และสมรรถนะวิชาชีพ 
 
2.2.11 แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 ในวันที่ 5 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในแผนการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของ
ประเทศไทย (Digital Landscape) โดยมีเป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ ดังนี้  
 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ  
  2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ  
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 3. เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  
 4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 วิสัยทัศน์  
 ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการด าเนินงาน 20 ปี มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศำสตร์ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
 ยุทธศำสตร์ที ่2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที ่3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที ่4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที ่5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
 ยุทธศำสตร์ที ่6 สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 ก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ 
 ระยะที่ 1 Digital Foundation – ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 
 ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion – ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพโดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายใน
ระยะเวลา 10 ปี 
 ระยะที่ 4 Global Digital Leadership – ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้
ภายในระยะเวลา 20 ปี 
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 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี  6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
เลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงเท่ำเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา สุขภาพ ข้อมูลและการเรียนรู้ สามารถไปน าพัฒนาท้องถิ่นได้ อาทิเช่น  
  1. การสร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม  
  2. บูรณาการการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ชายขอบ เช่น โรงเรียนใน
พื้นที่ห่างไกลและเดินทางล าบาก โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง โดยการบูรณาการ  
จะรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและแพร่ภาพกระจายเสียง และ
เทคโนโลยีการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้ของนักเรียน ประชาชน และชุมชน  
  3. พัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive open 
onlinecourse : MOOC) ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถม มัธยม หลักสูตรด้าน
อาชีวศึกษา และหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้ หลักสูตร
ส าหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตตามความสนใจ และ
การสร้างกลไกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาขน และภาคประชนชนให้เกิดการขับเคลื่อนงานใน
ระดับชาติ  
  4. ผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบ
ลิขสิทธิ์แบบเปิด รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการต่อยอด  
การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการพัฒนาและบูรณาการระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมต่อ
กันทั่วประเทศ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึ งภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อใช้ประโยชน์ใน 
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภำครัฐสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการ
ท างานและการให้บริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล อาทิเช่น  
  1. พัฒนาบริการที่อ านวยความสะดวกต่อประชาชน ภาคธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ตามวงจร
ชีวิตของแต่ละกลุ่ม ส าหรับบริการประชาชนจะเน้นบริการที่เป็นการอ านวยความสะดวกตลอดช่วงชีวิต เช่น
บริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ส่งเสริมและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และบริการเกี่ยวกับ
อาชีพ (ในระยะแรกเน้นกลุ่มเกษตรกร) โดยรัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ หรือผู้ใช้บริการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รองรับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
  2. ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ าซ้อนในการลงทุน  
ด้วยการลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูล และทรัพยากรร่วมกัน 
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  3. ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการทางานในรูปแบบรัฐบาล
ดิจิทัลโดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางาน จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจาก
ผู้ใช้ (user) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปท างานที่มีคุณค่าสูงขึ้น 
(high value job) หรือเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้  
  4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ ยน และบูรณาการ
ข้อมูล ตามมาตรฐาน open data เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรมสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ 
  5. พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐ
โดยไม่ยึดติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย
ส าหรับการวางแผนพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียนประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการ
สุขภาพดีถ้วนหน้า (universal healthcare) รวมไปถึงทะเบียนข้อมูลเกษตร ข้อมูลคดี เป็นต้น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำก ำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การสร้างและพัฒนา
บุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบ
อาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขา
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญตามระดับ
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน อาทิเช่น 
  1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลายทั้ง
บุคลากรวัยท างาน สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 
  2. พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ ( interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ (computational thinking)  ทักษะด้ าน 
การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (design process thinking) ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (digital entrepreneurship) น าไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐาน
ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง  
  3. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
ให้มีความรอบรู้ และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจและ
เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม  
  4. พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
  5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต 
ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน  
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  6. อ านวยความสะดวกในการเข้ามาท างานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่
ต้องการตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตท างานให้กับ
บุคลากรต่างชาติที่ต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า  
การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีทักษะและความเช่ียวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่ม
อาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตรทั่วโลก  
  7. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเ ช่ียวชาญทางด้านดิจิทัล ( digital 
specialists) ในสาขาที่ ใ ช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับ
มาตรฐานสากลโดยสนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เพิ่มหลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น 
ด้านการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและ
วิทยาการบริการ ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับการศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี  
  8. สร้างเครือข่ายความเช่ียวชาญเฉพาะด้านทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่  ๆ ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ โดยให้มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์
ความรู้รวมถึงการทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน  
  9. จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนาก าลังคน
ทางด้านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตราก าลัง และค่านิยมของการท างาน
ทางด้านดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศึกษา ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้การศึกษา 
ด้านทักษะ ด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ (computational thinking) การเขียนโปรแกรม (coding) ใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต 
  10. พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะ  
  11. สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูง  
ของรัฐเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์  และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
ใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เพื่อน าไปสู่ 
การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์บริการตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ 
  

2.2.12 (ร่ำง) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  
 การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการรักษา
สิ่งแวดล้อมของประเทศ น าพาประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และ
กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา รวมทั้งท าให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก
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กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 
4.0 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม จึงได้จัดท า “ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)” ขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเป็น
กรอบแนวทางของประเทศในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่ม
ขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม  สร้าง
ขีดความสามารถทางเทคโนโลยีรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยค านึงถึงแนวโน้มหลักในสังคมโลกทางด้าน
สังคมเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 วิสัยทัศน์  
 “ประเทศไทยใช้วิจัยและนวัตกรรมเป็นก าลังอ านาจแห่งชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
ภายใน 20 ปี ด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
 เป้ำประสงค์ 

การวิจัยและนวัตกรรมท าให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของห่วงโซ่การผลิตและการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ในตลาดโลกและสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม รวมทั้งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี ในสาขาที่ส าคัญต่อ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดย 

1. สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและ
บริการ 

2. สามารถใช้แก้ปัญหาและเกิดผลกระทบต่อการพัฒาคณุภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างมีนัยส าคัญ 

3. สร้างขีดความสามารถทางความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีฐาน และสร้างนวัตกรรมทาง
สังคมให้เป็นรากฐานของประเทศ ส าหรับการเติบโตในระยะยาว 
 ยุทธศำสตร์ มี 4 ด้าน ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  
  1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์  
  2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล  
  3. ระบบโลจิสติกส์  
  4. การบริการมูลค่าสูง  
  5. พลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
  1. สังคมสูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21 
  2. คนไทยในศตวรรษที่ 21  
  3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต  
  4. การบริหารจัดการน้ า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม  
  5. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ประกอบด้วย  
  1. องค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยีฐาน  
  2. องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์  
  3. การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประกอบด้วย  
  1. การปรับระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  
  2. บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม 
  3. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย  
  4. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม  
  5. ระบบแรงจูงใจ  
  6. โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  
  7. โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมการเกษตรและ
สุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) เกี่ยวข้องกับส านักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้  
 ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้ำงควำมม่ังคั่งทำงเศรษฐกิจ อาทิเช่น  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล (Big Data , IoT , Digital Content)  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับ การผลิต การสร้างสรรค์ 
แอนิ เม ช่ัน เกม และเนื้อหาสาระดิจิทัลอื่น  ๆ เ ช่น  Virtual Reality (VR) , Augmented Reality (AR) , 
Immersive technology, Artificial Intelligence (AI)  
 ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ และขยายผลการเป็นสังคมชุมชน ให้มี
ความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนด้านพฤติกรรมของคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมทุกช่วงวัย  
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการศึกษาเพิ่มขึ้น ขจัดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของคนทุกช่วงวัย  
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเสมอภาค
ของชุมชนสังคมในบริบทด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล  
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีของประชากรระดับ  
ฐานราก  
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะชีวิต ความรู้ความสามารถและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สื่อสังคม (Social media) และใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และยานพาหนะอัตโนมัติเพื่อสอดรับกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล  



37 

  
 

  8. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อให้เยาวชนมีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณในด้าน
การแก้ปัญหาด้านการสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม  
  9. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ให้  
มีความเหมาะสม ได้มาตรฐานทุกช่วงวัย และสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
  10. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาคลังข้อมูลสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
  11. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT Literacy)  
 ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนของประเทศ อาทิเช่น  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) เช่น 
เทคโนโลยีสื่อสาร ที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New communication technology) เทคโนโลยีอุปกรณ์
เคลื่อนที่ เพื่อการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable computing) เทคโนโลยี
ประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) 
เทคโนโลยี การเช่ือมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D printing)  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางมรดกวัฒนธรรม สร้างคุณค่า  
เพิ่มมูลค่า ความภาคภูมิใจวัฒนธรรมไทย วาทกรรม การสื่อสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อให้มี
ภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันให้คนทุกวัยทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้  
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างสังคมแห่งความรอบรู้และความอยู่ดีมีสุข  
(Well-being) ของประชาชนทุกพื้นที่ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ชุมชน องค์กร สถานประกอบการ สถานศึกษา 
และการพัฒนาการรู้เท่าทันในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับคนทุกช่วงวัย  
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน บุคลำกร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
อาทิเช่น  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของกิจกรรมวิจัยและ
นวัตกรรมของภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน  
  2. จัดท าระบบส่งเสริมการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีของบุคลากร  
  3. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน  
  4. สนับสนุนเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาคส่วนและระดับต่าง  ๆ ให้เข้มแข็งและ
สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  5. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาเครือข่าย บริหารจัดการเครือข่าย บริหาร 
การวิจัยและนวัตกรรม และบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมระหว่างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมของภาคส่วนและ
ระดับต่าง ๆ  
  6. สนับสนุนการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา  
  7. พัฒนาระบบบูรณาการและเช่ือมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรด ำเนินงำนและสถำนภำพกองทุน 

 

3.1 กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 เนื่องจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นกองทุนจัดตั้งเมื่อปีงบประมาณ  2554 และ
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 โดยมี
ผลบังคับใช้เมื่อปีงบประมาณ 2556 จึงเริ่มมีการวางแผน เตรียมการด้านกฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง  ๆ 
สร้างกลไกส าคัญเพื่อการบริหารจัดการกองทุนและการจัดสรรเงินกองทุน ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
และขับเคลื่อนกองทุนอย่างจริงจังเมื่อปี 2556 เพื่อให้กองทุนสามารถด าเนินภารกิจด้านการจัดสรรเงินกองทุน
เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน จนสามารถ
ประกาศเปิดรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนครั้งแรกได้เป็นผลส าเร็จ 
 ผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปี พ.ศ.2556 - 2560 
 3.1.1 ผลักดันกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2555 จนมีผลบังคับใช้ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556)
  3.1.2 จัดท าระบบและกลไกการจัดสรรเงินกองทุน ได้แก่ 
  - จัดตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  2 คณะ คือ 
คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ด้านการพัฒนาแผนงาน วิชาการ และจัดสรรเงินกองทุน และคณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ ด้านการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานกองทุน 
  - จัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง และเอกสารที่จ าเป็นต่อการจัดสรรเงินกองทุน  
  - จัดท าเกณฑ์คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทางวิชาการส าหรับ
โครงการเสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน และจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองทางวิชาการ
  - จัดท าหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและจ านวนผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองทาง
วิชาการส าหรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  - จัดท าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ (อยู่ระหว่างการ
จัดท า) 
 3.1.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ/คณะอนุกรรมการกองทุนฯ ระดมความคิดเห็นเพื่อ
ก าหนดยุทธศาสตร์/แนวทางขับเคลื่อนกองทุนฯ 
 3.1.4 ปรับปรุงโครงสร้างส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตามที่
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
 3.1.5 จัดท าหลักเกณฑ์การจ้างพนักงานกองทุนของส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา โดยใช้อิงหลักเกณฑ์เดียวกับพนักงานราชการ และได้จัดจ้างพนักงานกองทุนรวม 8 คน 
 3.1.6 ประกาศเปิดรับโครงการเสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม -28 
มิถุนายน 2556 ได้รับโครงการรวม 83 โครงการ วงเงินประมาณ 310 ล้านบาท และจัดท าสัญญารับทุน 
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 3.1.7 จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน ได้แก่  

- แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2560-2562 
- แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปี 2560 
- แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุน พ.ศ. 2560-2562 
- แผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุน ประจ าปี 2560 
- แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2560 
- คู่มือบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2560  

  3.1.8 จัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ได้แก่  
  - เว็บไซต์ www.moe.go.th/edtechfund/ 
  - เฟสบุ๊คแฟนเพจ facebook edtechfund 
  - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 
  - คู่มือกองทุน 
  - คู่มือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3.1.9 จัดท าแผนขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากส านักงาน กสทช. 
 3.1.10 มาตราการขอยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินบริจาคตามประมวลรัษฎากร  
 ปัญหำอุปสรรค 
 1. สถานภาพของกองทุน 
  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในปัจจุบันเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม มาตรา  68 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554 รองรับการด าเนินงาน และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็น
หน่วยงานเจ้าสังกัด แต่โดยสถานภาพของกองทุนมิใช่หน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระ ทาให้การด าเนินงานหลาย
ด้านอยู่ในขอบเขตจ ากัดและไม่คล่องตัวต่อการสนองตอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ การขับเคลื่อนกองทุนยังไม่สามารถด า เนินการได้เต็มศักยภาพและสมบูรณ์ 
เนื่องจากยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรส าคัญ คือ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งจะเป็นหน่วยงานกลางที่ท า
หน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน ส่งเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช้ รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการควรเร่งด าเนินการเพื่อยกระดับสถานภาพของกองทุนให้เป็น
กองทุนภายใต้กฎหมายเฉพาะ (ร่างพระราชบัญญัติสถ าบันเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา พ.ศ. ....) โดย 
บทเฉพาะกาล ในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนฯ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดแล้วว่า “เมื่อได้มีการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยหน่วยงานกลางตามมาตรา 69 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แล้ว ให้ยุบเลิกกองทุนตามระเบียบนี้ และโอนเงินและทรัพย์สิน
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ของกองทุนไปเป็นของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหน่วยงานกลาง
ตาม มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป” 
 2. งบประมาณของกองทุน 
  ปัจจุบันแหล่งทุนหลักของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคือ ส านักงาน กสทช. ซึ่งใน
ปี 2553 จัดสรรเงินสนับสนุนกองทุนจ านวน 100 ล้านบาท แต่ในปี 2554-2555 จัดสรรให้ปีละ 25 ล้านบาท 
และลดลงเหลือเพียง 10 ล้านบาทในปี 2556-2558 ในปี 2559 จัดสรรรให้มา 28.4 ล้านบาท และในปี 2560 
จัดสรรรให้มา 10 ล้านบาท ท าให้กองทุนมีงบประมาณเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนน้อยมาก 
และไม่สามารถวางแผนด าเนินงานได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าแผนระยะสั้นและระยะยาว (ดังตาราง) 
 

ปีงบประมำณ 
รำยได้ (ล้ำนบำท) 

งบประมำณแผ่นดิน กสทช. รวม 

2553 - 100 100 
2554 5 25 30 
2555 - 25 25 
2556 - 10 10 
2557 19 10 29 
2558 - 10 10 
2559 - 28.4 28.4 
2560 - 10 10 
รวม 24 218.4 242.4 

 

 แนวทางแก้ปัญหานี้คือ การระดมทุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอต่อ 
การจัดสรรทุนส าหรับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดว่า “ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และ ผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน…” 
 3. ความคาดหวังต่อกองทุน 
  กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต้องเผชิญกับความคาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐบาลในการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐ รวมทั้งความคาดหวังของนักเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
นักการศึกษา นักวิจัย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทุก
ภาคส่วนด้านประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนกองทุน ด้านการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการที่บุคคล
หรือหน่วยงานเสนอมา ด้านความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมทั้งด้านการจัดสรรทุนให้โครงการที่สามารถ
สร้างผลงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ในขณะที่
กองทุนยังประสบปัญหาในการปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น สถานภาพของหน่วยงาน ที่เป็นหน่วยงานภายใน
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรไม่เพียงพอและไม่ช า าญงาน กฎระเบียบ
และข้อบังคับทางราชการที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกองทุนที่
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ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวางแผนบริหารจัดการกองทุนที่ดีจึงเป็นแนวทางในการพัฒนากองทุน
ต่อไป 
 

3.2 ทิศทำงของกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำในยุคดิจิทัล 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ท าให้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในประเทศไทยนั้นต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดยกองทุนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนั้นส านักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนากองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และจุดเน้นการด าเนินงานใน 4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 : 2561 – 2564 / 4 ปี 
 เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมสนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่  

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 ระยะที่ 2 : 2565 – 2568 / 4 ปี 
 ส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพิจารณาทุน สนับสนุนทุน และน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาไปพัฒนา ต่อยอด ไปยังหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ในพื้นที่ 
 ระยะที่ 3 : 2569 – 2572 / 4 ปี 
 ติดตาม และประเมินผล การน านวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ประโยชน์ และขยายผล
ออกไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่พื้นที่ห่างไกล ถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งผลักดันให้มีแหล่ง
รวบรวมความรู้ดิจิทัลด้านการศึกษา ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 ระยะที่ 4 : ทบทวนการด าเนินของกองทุนที่ผ่านมาทั้ง 3 ระยะ และประเมินสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ของประเทศ และของโลก เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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3.3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก 
 ในส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ได้น าผลการวิเคราะห์จากการใช้ 
Mckinsey’s 7 และเครื่องมือ PEST(LE) Analysis มาเขียนสรุปเป็นผลวิเคราะห์ SWOT ดังตาราง 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. กองทุนจัดตั้งตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 68 
2. กองทุนมีการบริหารงานโดยคณะบุคคล และมี

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาจดัสรร
เงินกองทุน 

3. มีการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงาน
กองทุนฯ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจาก
กระทรวงการคลัง 

4. กองทุนมีผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนส าหรับการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. บทบาทองค์กรกว้างขวาง มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
หลากหลายสาขามาช่วยระดมความรู ้

6. ประธาน (รัฐมนตรี) ผู้บริหารกองทุนซึ่งเป็นบุคคลคนๆ 
เดียวกัน โดยเป็นผู้ก าหนดแนวทางนโยบาย 

7. มีมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคให้กับกองทุนฯ 
8. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรายได้การด าเนินงาน

จาก ส านักงาน กสทช.  

1. ขาดความต่อเนื่องในการเสนอโครงการของกองทุนฯ ต่อ
ส านักงาน กสทช. ท าให้งบประมาณที่ไดร้ับมีแนวโนม้
ลดลง 

2. มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ค่อนข้างน้อย เกี่ยวกับ
การด าเนินงานกองทุนฯ 

3. ค่าตอบแทน และสวัสดิการอื่นๆ ยังไม่สามารถจูงใจผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเข้ามาร่วมงานได้ 
เนื่องจากยังอิงระเบียบพนักงานราชการ 

4. หลักเกณฑ์/ระเบยีบ/ข้อบังคับเกีย่วกับการจัดสรรเงินและ
ใช้จ่ายเงินยังไม่ชัดเจน 

5. กองทุนฯ อยู่ภายใต้หน่วยงานราชการ จึงประสบปัญหา
กฏระเบียบของทางราชการ มคีวามล่าช้าและไม่คล่องตัว
ในการด าเนินงาน 

6. ยังขาดพลังด้านเครือข่าย เนื่องจากมีจ านวนเครือข่ายที่
น้อย 

7. การก าหนดกรอบ เกณฑ์ ทิศทางการพัฒนาการสนับสนุน
ไม่ชัดเจน 

8. ขาดเกณฑ์ในการพิจารณาการคุ้มทุนที่ชัดเจน 
9. กรอบหรือกระบวนการพิจารณาขอรับทุนไม่ชัดเจน 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้
ความส าคญัเกี่ยวกับเทคโนยดีิจิทลัเพื่อการศึกษา 

2. มีการกระตุ้นให้น าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 

3. สามารถระดมทุนสนับสนุนหลากหลายช่องทางตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ .ศ .2542 มาตรา 
68 

1. สังคมส่วนใหญ่ยังขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้
2. งบประมาณที่ไดร้ับจากหน่วยงานภายนอกมีความไม่

แน่นอน 
3. ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมเน้นการใช้เทคโนโลยีที่

ไม่เหมาะสม 
4. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือผูบ้ริหารระดับสูง 
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จากการน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT มาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix สามารถก าหนดกลยุทธ์การพัฒนากองทุนฯ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี ดังนี้ 
 

 จุดแข็ง (Strengths) 
S1 กองทุนจัดตั้งตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 68 
S2 กองทุนมีการบริหารงานโดยคณะบุคคล และมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน 
S3 มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานกองทุนฯ อยา่งต่อเนื่อง

และมีประสิทธภิาพจากกระทรวงการคลัง 
S4 กองทุนมีผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายที่

เป็นลขิสิทธิ์ของกองทุนที่ใช้ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

S5 บทบาทองค์กรกวา้งขวาง มีบุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
มาช่วยระดมความรู ้

S6 ประธาน (รัฐมนตรี) ผู้บริหารกองทุนซ่ึงเป็นบุคคลคนๆ เดียวกัน โดยเป็นผู้
ก าหนดแนวทางนโยบาย 

S7 มีมาตรการลดหยอ่นภาษีให้กับผู้บรจิาคให้กับกองทุนฯ 
S8 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรายได้การด าเนินงานของ ส านักงาน กสทช.  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 ขาดความต่อเนื่องในการเสนอโครงการของกองทุนฯ ต่อส านกังาน กสทช. ท า

ให้งบประมาณที่ได้รับมีแนวโน้มลดลง 
W2 มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ค่อนข้างน้อย เกีย่วกับการด าเนินงาน

กองทุนฯ 
W3 ค่าตอบแทน และสวัสดิการอื่นๆ ยังไม่สามารถจูงใจผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 

และศักยภาพเขา้มาร่วมงานได้ เนื่องจากยังอิงระเบียบพนกังานราชการ 
W4 หลักเกณฑ์/ระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรเงินและใช้จ่ายเงินยังไม่

ชัดเจน 
W5 กองทุนฯ อยูภ่ายใต้หน่วยงานราชการ จึงประสบปัญหากฏระเบยีบของทาง

ราชการ มีความล่าช้าและไม่คล่องตัวในการด าเนินงาน 
W6 ยังขาดพลังด้านเครือข่าย เนื่องจากมจี านวนเครือข่ายที่น้อย 
W7 การก าหนดกรอบ เกณฑ์ ทิศทางการพฒันาการสนับสนุนไม่ชัดเจน 
W8 ขาดเกณฑ์ในการพิจารณาการคุ้มทุนที่ชดัเจน 
W9 กรอบหรือกระบวนการพิจารณาขอรับทนุไม่ชัดเจน 

โอกำส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้ความส าคัญเกี่ยวกับเทค

โนยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
O2 มีการกระตุ้นให้น าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหาร

จัดการและการเรียนรู ้
O3 สามารถระดมทุนสนับสนุนหลากหลายช่องทางตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 68 

SO กลยุทธ์เชิงรุก 
S1,S2,S4,O1,O2 พัฒนาระบบและกลไกในการเข้าถึงและน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ประโยชน ์
S4,S6,S8,O2,O3 พัฒนาระบบและกลไกในการขอรับทุนแบบมีส่วนรว่ม  
(การสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานลงไปในพื้นที่) 
S4,O2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ 
 
 

WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข 
W7,W8,W9,O1 จัดท ากรอบ ทิศทาง แนวทาง การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย ผลิต พัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
W1,W6,O3 เร่งรัดการจัดสรรทุนส่งเสริม สนับสนุน การวิจยั ผลิต พัฒนาสื่อนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
W2,O2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานฯ 
 

อุปสรรค (Threats) 
T1 สังคมส่วนใหญ่ยังขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้
T2 ประชาชนส่วนใหญย่ังมีพฤติกรรมเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 
T3 งบประมาณที่ได้รับจากหนว่ยงานภายนอกมีความไม่แน่นอน 
T4 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือผูบ้ริหารระดับสูง 

ST กลยุทธ์เชิงป้องกนั 
S2,S5,T1,T2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ลการวิจยั พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

WT กลยุทธ์เชิงรับ 
W3,W4,T3 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 
W5,T4 ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตราก าลังของส านักงานฯ และการบริหารจัดการบุคลากร 
และกระบวนการในการปฏบิัติงานของส านักงานฯ 
W6,T1 สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดสรรทุน 
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ส่วนที่ 4 
แผนยุทธศำสตร์กองทนุพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

พ.ศ.2561 - 2564 
 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแล้วนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของกองทุน
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสใช้และเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน จึง
ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2561 - 2564 
 

4.1 วิสัยทัศน ์
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สนับสนุนทุนให้กับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างคุณภาพการศึกษา  
 

4.2 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
 

4.3 เป้ำหมำย  
สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต การวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

4.4 ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตรที่ 1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุนไปใช้ประโยชน์ 
  เป้ำหมำย 

1. มีผู้ใช้บริการนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
2. ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
3. มีบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา น าผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุนไป

พัฒนาต่อยอด 
4. มีนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาน าไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล 

  ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้ใช้บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
2. ร้อยละของผู้ใช้บริการ ที่มีความพึงพอใจในนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน  
3. จ านวนบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ

กองทุนไปพัฒนาต่อยอด  
4. ร้อยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่น าไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล 

 แนวทำง/มำตรกำร 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการเข้าถึงและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้

ประโยชน์ 
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2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทุน 
   เป้ำหมำย 

1. มีโครงการที่ขอรับทุนตรงตามกรอบ ทิทาง แนวทางที่กองทุนฯ ก าหนด 
2. ผู้ผลิตมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อเสนอโครงการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการขอรับทุนสนับสนุนหลากหลายช่องทาง 

  ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของโครงการที่ขอรับทุนเป็นไปตามกรอบ ทิศทาง แนวทางที่กองทุนฯ ก าหนด 
2. จ านวนของผู้ผลิตได้รับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการจัดท าข้อเสนอโครงการถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์การขอทุนสนับสนุนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
3. มีช่องการการประชาสัมพันธ์กรอบ ทิศทาง แนวทางของกองทุน ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 แนวทำง/มำตรกำร 
1. จัดท ากรอบ ทิศทาง แนวทาง การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการขอรับทุนแบบมีส่วนร่วม (การสร้างภาคีเครือข่ายในการท างาน

ลงไปในพื้นที่) 
3. เร่งรัดการจัดสรรทุนส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย ผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดสรรทุน 
 

ยุทธศำสตร์ที ่3 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ 

   เป้ำหมำย 
1. มีการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน

กองทุนฯ 
2. มีการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในส านักงานฯ 
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 

  ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนฯ ได้รับ

การปรับปรุงแก้ไข 
2. ร้อยละของบุคลากรของส านักงานฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
3. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 

 แนวทำง/มำตรกำร 
1. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตราก าลังของส านักงานฯ และการบริหารจัดการบุคลากร 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานฯ 
4. ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 
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4.5 แผนผังควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 – 2564 
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สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคณุภาพด้วยการสง่เสริม สนบัสนนุ การผลิต การวิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

เป้ำหมำย 
1. มีการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่

เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนฯ 
2. มีการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร

ภายในส านักงานฯ 
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานกองทุนฯ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
2. ร้อยละของบุคลากรของส านักงานฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือ

สมรรถนะการปฏิบัติงาน 
3. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 

แนวทำง/มำตรกำร 
1. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตราก าลังของส านักงานฯ และการบริหาร

จัดการบุคลากร 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานฯ 
4. ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 

 

เป้ำหมำย 
1. มีโครงการที่ขอรับทุนตรงตามกรอบ ทิทาง แนวทางที่กองทุนฯ ก าหนด 
2. ผู้ผลิตมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อเสนอโครงการถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการขอรับทุนสนับสนุนหลากหลาย

ช่องทาง 
ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของโครงการที่ขอรับทุนเป็นไปตามกรอบ ทิศทาง แนวทางที่กองทุนฯ 
ก าหนด 

2. จ านวนของผู้ผลิตได้รับการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในการจัดท าข้อเสนอ
โครงการถูกต้องตามหลักเกณฑ์การขอทุนสนับสนุนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

3. มีช่องทางการประชาสัมพันธ์กรอบ ทิศทาง แนวทางของกองทุนฯ  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

แนวทำง/มำตรกำร 
1. จัดท ากรอบ ทิศทาง แนวทาง การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย ผลิต พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
2. พัฒนาระบบและกลไกในการขอรับทุนแบบมีส่วนร่วม  

(การสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานลงไปในพื้นที่) 
3. เร่งรัดการจัดสรรทุนส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย ผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดสรรทุน 

 

เป้ำหมำย 

ยุทธศำสตร์ พัฒนำระบบบรหิำรจดักำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยี 
เพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดสรรทุน 

กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ สนับสนุนทุนให้กับทุกภำคส่วนเพื่อร่วมสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ  วิสัยทัศน ์

พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและ 
การให้บริการทีม่ีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ส่งเสริมและสนับสนุน การผลติ การวิจัย  
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 
ของกองทุนไปใช้ประโยชน ์

เป้ำหมำย 
1. มีผู้ใช้บริการนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
2. ผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ

กองทุน 
3. มีบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา น าผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาของกองทุนไปพัฒนาต่อยอด 
4. มีนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาน าไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู้ใช้บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
2. ร้อยละของผู้ใช้บริการ ที่มีความพึงพอใจในนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาของกองทุน  
3. จ านวนบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาของกองทุนไปพัฒนาต่อยอด  
4. ร้อยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่น าไปพัฒนาต่อยอด

และขยายผล 
แนวทำง/มำตรกำร 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการเข้าถึงและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
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แผนงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำของกองทุนไปใช้ประโยชน ์

แผนงำน 
แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาของกองทุนไปใช้ประโยชน์ 
1. โครงกำรพัฒนำระบบกลไกกำรเขำ้ถึงและน ำนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์ 

1.1 พัฒนาระบบการใช้/น าผลงานไปพัฒนาต่อยอด ผา่น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์

- ระดับผู้เรียน/ผู้ใช้งานทั่วไป 
- ระดับครู/ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา 

1.2  การฝึกอบรมการใช้งานระบบ 
- ผู้เรียน/ผู้ใช้งานทั่วไป 
- ครู/ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา 
- ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงฯ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/พนกังานกองทุน 

 

2. โครงกำรเวทีสมชัชำแลกเปลีย่นเรียนรู้ผลงำน นวัตกรรม
เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ (หรือการประชาสัมพันธ์กองทุนผ่านสื่อ)   

2.1 แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต้องการ หรือผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

2.2 ประสานผู้ขอรับทุนเดิม ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็น
เพื่อวางแผน ก าหนดกรอบ และประเด็นการน าเสนอ
ผลงาน 

2.3 ประชาสัมพันธ์กองทุน และช้ีแจงกรอบการขอรับทุน ให้
หน่วยงานหรือผู้สนใจ น าผลงานเดิมที่มีอยู่ 
มาพัฒนาต่อยอดตามกรอบการจัดสรรทุน 

2.4 เปิดการเสวนา ให้ผู้ที่ได้รับทุนเป็นวิทยากร หรือจัดบูธ
เสนอผลงาน พร้อมรับลงทะเบียนเป็นภาคีเครือข่าย หรือ
รับข้อเสนอแนะ/แนวคิด โครงร่างงานวิจัย การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

2.5 ส ารวจความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะจาก
โครงการ 

2.6 รวบรวมข้อเสนอแนะ/แนวคิด โครงร่างงานวิจัย 
วิเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นกรอบการขอรับทุนต่อไป 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจดักำรกองทุน 
พัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

แผนงำน 
แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
1. โครงกำรพัฒนำประสิทธภิำพกำรด ำเนินงำนกองทุน 

1.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท า
แผนปฏิบัติการกองทุนฯ 

1.2 การทบทวนและจัดท าแผนบริหารความเส่ียง 
1.3 การพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติงาน 

Organization Development 
1.4 การพัฒนางานบริหารจัดการกองทุน 

- การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนฯ 
- การส ารวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การประชุมคณะกรรมการ/อนกุรรมการ/
เดินทางไปราชการ/อื่นๆ 

- จัดหาทรัพยากรเพื่อการบริหารงาน
ส านักงาน 

2. โครงกำรพัฒนำสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำร
องค์กรและกำรให้บริกำร 

2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการกองทุน (One-stop E-Service) 

- ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/พนกังานกองทุน 
- ครู/ผู้ผลิต/ผู้ขอรับทุน 
- ผู้เรียน /ผู้ใช้งานทั่วไป  
- หน่วยงานและภาคีเครือข่ายภายนอก 

2.2 การผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพนัธ์และ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทุน และส านักงาน 

 

ยุทธศำสตร์ที ่2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดสรรทุน 

แผนงำน 
แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทุน 
1. โครงงำนกำรตดิตำมและประเมินผลโครงที่ได้รับกำรอนุมัติ
ประจ ำป ี2559-2561 

1.1 ติดตาม ประเมินผล ตรวจรับโครงการทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

2. โครงกำรจัดท ำระบบกำรขอรับทุน 
2.1 แต่งต้ังคณะท างาน ประชุมยกร่างกรอบ หลักเกณฑ์การ

ขอรับทุน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านวิจยั
พัฒนา ด้านเทคโนโลยีพิจารณาร่าง 

2.2 ยกร่างที่ผ่านจัดที่ประชุมเสนอคณะอนกุรรมการ ด้าน
แผนงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนอนุมัต ิ

2.3 เปิดรับโครงการขอทุนสนับสนุน และชี้แจงกรอบ
หลักเกณฑผ์่านช่องทางสื่อ/หน่วยงานทางการศึกษา/ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค 

2.4 สร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อร่วม
พิจารณาโครงการที่ขอรับทุน 

2.5 พิจารณากลั่นกรองโครงการตามกรอบหลักเกณฑ์การ
ขอรับทุนโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.6 เสนอโครงการขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ด้านแผนงาน และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ โดยใช้แนวทางการสนับสนุน 2 ประเภท ได้แก ่

1) ใช้ทุนสนับสนุนของกองทุนเอง  หรือ 
2 เสนอขอทุนสนับสนุนจาก ส านกังาน กสทช. 

2.7 จัดท าสัญญาขอรับทุน 
2.8 เบิกเงินงวด และติดตามประเมินผล โดย สกท./

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านแผน และด้าน
ก ากับติดตาม /ศธจ.-ศธภ./ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.9 ตรวจรับงานจ่ายงวดสุดท้าย 
2.10 สกท. น าผลงานเข้าระบบฐานข้อมูลผลงานกองทุน 
2.11 เผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการที่แลว้เสร็จ 
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 รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร  
ตำมยุทธศำสตร์กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 

 

รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
ปีงบประมำณ / จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม 4 ปี 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำของกองทุนไปใช้
ประโยชน์ 

     

แผนงำน พัฒนำระบบและกลไกกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำของกองทุน 
ไปใช้ประโยชน ์

800,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 4,300,000 

โครงกำรพัฒนำระบบกลไกกำรเข้ำถึงและน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำไปใช้ประโยชน์  
ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มจดัสรรเงิน+กลุม่นโยบายแผนงาน+Outsource) 

 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบการใช้/น าผลงานไปพัฒนาต่อยอด ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้พัฒนาระบบ) 

- ระดับผู้เรียน/ผู้ใช้งานทั่วไป 
- ระดับครู/ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา 

 
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมการใช้งานระบบ (ผู้พัฒนาระบบ) 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่ ผู้เรียน/ผู้ใช้งานทัว่ไป 
ครู/ผู้ผลิต/ผู้พัฒนา 
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงฯ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/พนกังานกองทุน 

 
 

 
700,000 

 
(300,000) 

 
 
 

4 กลุ่มเป้าหมาย 
(ครั้งละ 100,000) 
รวม 400,000 บาท 

 
200,000 

 
 
 
 
 

1. ครู/ผู้ผลิต/
ผู้พัฒนา 

2. ผู้เรียน/ผู้ใช้งาน
ทั่วไป 

(ครั้งละ 100,000) 
รวม 200,000 

บาท 

 
200,000 

 
 
 
 
 

1. ครู/ผู้ผลิต/
ผู้พัฒนา 

2. ผู้เรียน/ผู้ใช้
ทั่วไป 

(ครั้งละ 100,000) 
รวม 200,000 

บาท 

 

โครงกำรประชุมสมัชชำเพ่ือพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
(หรือการประชาสัมพันธ์กองทุนผ่านสื่อ)  ผู้รับผิดชอบ (กลุม่นโยบายแผนงาน+กลุ่มจดัสรรเงิน) 
 

กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะท างาน ประชุมวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ หรือผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
กิจกรรมที่ 2 ประสานผู้ขอรับทุนเดิม ประชุมร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวางแผน ก าหนดกรอบ และประเด็นการน าเสนอ

ผลงาน 
กิจกรรมที่ 3 ประชาสัมพันธ์กองทุน และชี้แจงกรอบการขอรับทุน ให้หนว่ยงานหรือผู้สนใจ น าผลงานเดิมที่มีอยู่ 
กิจกรรมที่ 4 เปิดการเสวนาให้ผู้ที่ได้รับทุนเป็นวิทยากรหรือจัดบธูเสนอผลงาน พร้อมรับลงทะเบียนเป็นภาคีเครือข่าย หรือ

รับข้อเสนอแนะ/แนวคิด โครงร่างงานวิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 ส ารวจความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะจากโครงการ 
กิจกรรมที่ 6 รวบรวมขอ้เสนอแนะ/แนวคิด โครงร่างงานวิจัย มาวิเคราะห ์เพื่อสรุปเป็นกรอบการขอรับทุนต่อไป 

800,000 
 
 

800,000 
 
 

จัดเวทีเสวนา/
สมัชชา 

1 คร้ัง หรือ
ประชาสัมพันธ์ไม่

น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

800,000 
 
 

จัดเวทีเสวนา/
สมัชชา 

1 คร้ัง หรือ
ประชาสัมพันธ์ไม่

น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

800,000 
 
 

จัดเวทีเสวนา/
สมัชชา 

1 คร้ัง หรือ
ประชาสัมพันธ์ไม่

น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 
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รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
ปีงบประมำณ / จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม 4 ปี 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดสรรทุน      

แผนงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจดัสรรทุน 1,043,000 1,685,800 1,685,800 1,685,800 6,100,400 

โครงงำนกำรติดตำมและประเมินผลโครงท่ีได้รับกำรอนุมัติประจ ำปี 2559-2561  
ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มจดัสรรเงินทุน) 

 
กิจกรรมที่ 1 ติดตาม ประเมินผล ตรวจรับโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1) ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง/ประเมินผลโครงการ 
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับโครงการ 
3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการติดตาม/นเิทศ/ตรวจสอบประเมินผลโครงการ 

 

1,043,000 
 

1,043,000 
(220,000) 
(510,000) 
(313,000) 

    

โครงกำรจัดท ำระบบกำรขอรับทุน ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มจดัสรรเงินทุน) 
 

กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะท างาน ประชุมยกร่างกรอบ หลักเกณฑ์การขอรับทุน และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ดา้น
วิจัยพัฒนา ด้านเทคโนโลยีพิจารณาร่าง 

กิจกรรมที่ 2 ยกร่างที่ผ่านจัดที่ประชุมเสนอคณะอนุกรรมการ ด้านแผนงานฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และคณะกรรมการ
บริหารกองทุนอนุมัต ิ

กิจกรรมที่ 3 เปิดรับโครงการขอทุนสนับสนุน และชี้แจงกรอบหลักเกณฑ์ผ่านช่องทางสื่อ/หน่วยงานทางการศึกษา/ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค 

กิจกรรมที่ 4 สร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อร่วมพิจารณาโครงการที่ขอรับทุน 
กิจกรรมที่ 5 พิจารณากลั่นกรองโครงการตามกรอบหลกัเกณฑ์การขอรับทุนโครงการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
กิจกรรมที่ 6 เสนอโครงการขอความเหน็ชอบจากคณะอนุกรรมการด้านแผนงาน และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

กองทุนฯ โดยใช้แนวทางการพิจารณา 2 ประเภท ได้แก่ 
6.2 ใช้ทุนสนับสนุนของกองทุนเอง  หรือ 
6.2 เสนอขอทุนสนับสนุนจาก ส านกังาน กสทช. 

กิจกรรมที่ 7 จัดท าสัญญาขอรับทุน 
กิจกรรมที่ 8 เบกิเงินงวด และติดตามประเมินผล โดย สกท./คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการด้านแผน และดา้นก ากบั

ติดตาม /ศธจ.-ศธภ./ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
กิจกรรมที่ 9 ตรวจรับงานจ่ายงวดสุดท้าย 
กิจกรรมที่ 10 สกท. น าผลงานเข้าระบบฐานข้อมูลผลงานกองทุน 
กิจกรรมที่ 11 เผยแพร่ผลการด าเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จ 

 1,685,800 
 
 
 

134,000 

 
 

730,000 
 
 
 

408,800 
 
 
 

 
 

413,000 

1,685,800 
 
 
 

134,000 

 
 

730,000 
 
 
 

408,800 
 
 
 

 
 

413,000 

1,685,800 
 
 
 

134,000 

 
 

730,000 
 
 
 

408,800 
 
 
 

 
 

413,000 
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รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร 
ปีงบประมำณ / จ ำนวนเงิน (บำท) 

รวม 4 ปี 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ 

     

แผนงำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ 5,745,620 5,445,620 5,450,620 5,450,620 22,092,480 

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนกองทุน 
กิจกรรมที่ 1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนฯ (กลุ่มแผน) 

1) แผนยุทธศาสตรก์องทุนฯ 
2) แผนสารสนเทศ 
3) แผนทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมที่ 2 การทบทวนและจัดท าแผนบริหารความเส่ียง (กลุ่มแผน) 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติงาน Organization Development (กลุ่มบริหาร) 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนางานบริหารจัดการกองทุน 

4.1 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ/โครงสร้างกองทุนฯ (กลุ่มจัดสรรเงินทุน+กลุ่มบริหาร) 
4.2 การส ารวจความพึงพอใจผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย (กลุ่มแผน) 
4.3 การประชุมคณะกรรมการ/อนกุรรมการ/เดินทางไปราชการ/อื่นๆ (ทุกกลุม่) 
4.4 จัดหาทรัพยากรเพื่อการบริหารงานส านักงาน (กลุ่มบริหาร) 

1) งบบุคลากร 
2) เครื่องใช้ส านกังาน 
3) ค่าสาธารณูปโภค 
4) ค่าจ้างเหมาบรกิาร 
5) ค่าวัสดุส านกังาน 
6) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 
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โครงกำรพัฒนำระบบปฏิบัติกำรกองทุนเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและกำรให้บริกำร  
ผู้รับผิดชอบ (กลุ่มแผน+ผู้พัฒนาระบบ) 

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุน (One-stop E-Service) ส าหรับ 
1) ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/พนกังานกองทุน 
3) ครู/ผู้ผลิต/ผู้ขอรับทุน  
4) ผู้เรียน/ผู้ใช้งานทั่วไป  
5) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายภายนอก 

กิจกรรมที่ 2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/วีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธแ์ละเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทุนและส านักงาน 
1)  สื่อสิ่งพิมพ์/วิดีทัศน์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงาน 
2)  สื่อสิ่งพิมพ์/วิดีทัศน์เพื่อประชาสัมพันธแ์นะน าข้อมูลข่าวสารกองทุน 
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ระบบการขอใช้ผลงานจากยทุธศาสตรท่ี 1 


