
             

  

 

   

 

 

ส ำนักงำนเลขำนุกำร 
กองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 



ค ำน ำ 

  แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ของส านักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามแนวทาง 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 – 2564 และเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทีมุ่่งเน้นการสนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยบริหารจัดการกองทุนทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงผู้ใช้บริการทั่วไปที่มีความสนใจใน
กองทุนฯ สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนไปสู่เป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้ง สามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน ผู้ใช้บริการ และประชาชน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

  ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันจัดท า ปรับปรุง แก้ไขแผนแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการสารสนเทจนส าเร็จได้
เป็นอย่างด ี
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สำรบัญ 

 
ค ำน ำ  
สำรบัญ  
ส่วนที่ 1  บทน ำ 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
1.2 วัตถุประสงค์จัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
1.3 การบริหารงานกองทุน 
1.4 โครงสร้างบริหารงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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ส่วนที่ 2  กรอบแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 4 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
2.3 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
2.5 แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน

เป็นรัฐบาลดิจิทัล ของส านักงาน ก.พ.  
2.6 แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560 – 2564) 
2.7 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2561 - 2564) 
2.8 แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2.9 การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ของส านักงาน ก.พ. 
2.10 สมรรถนะที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ก าหนด  
2.11 ผลส ารวจความคิดเห็นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารระดับสูง  
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ส่วนที่ 3 สถำนภำพปัจจุบันด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

3.1 การด าเนินงานที่ผ่านมา 
3.2 โครงสร้างการบริหารงาน และกรอบอัตราก าลัง 
3.3 แนวโน้มในอนาคต  
3.4 การประเมินสถานภาพในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

4.1 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตรที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมเพียงพอกับภารกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการ
พัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนใน
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ที ่5 เสริมสร้างบรรยากาศในการท างานและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของกองทนุพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดว่า “ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ  
ค่าสัมปทาน และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม  
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน…” ทั้งนี้เพื่อรองรับการศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 
ที่เน้นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งหวังให้กองทุนเป็นกลไกส าคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภายในและภายนอก 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558) รองรับการด าเนินงานของกองทุน และให้
บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่ อการศึกษา (สกท.) เป็นหน่วยงานภายในระดับส านัก สั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
วันที่ 8 ธันวาคม 2553 เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
1.2 วัตถปุระสงค์จัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  เป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   
1.3 การบริหารงานกองทุน 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา มอี านาจหน้าที่ ดังนี้ 
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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 เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร

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 
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 วิชาการและจัดสรร
เงินกองทุน 
 2. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานกองทุน 
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ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 

1.4 โครงสร้างบริหารงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

 

 

     
  
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
 
 
 

 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานกองทุน  
การเงินและบัญชี 

 

กลุ่มนโยบาย แผนงาน  
และติดตาม 

กลุ่มการจัดสรรเงินทุน  
และกฎหมาย 

 
 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 

 

คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

กองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

ส านักงานเลขานุการกองทุนฯ 
 

คณะอนุกรรมการฯ 
ด้านการพัฒนาแผนงาน

วิชาการ และจัดสรร
เงินกองทุน 

 

คณะอนุกรรมการฯ    
ด้านการก ากับ ติดตาม 

และประเมินผลฯ 
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ส่วนที่ 2 

กรอบแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสารสนเทศ 
 

 จากที่กระทรวงศึกษาได้ประชุมหารือเรื่องแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับส านัก
งบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ได้มกีารสรุปประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
  1. ทุกหน่วยงานน าแผนพัฒนาดิจิทัลฯ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯราย
ยุทธศาสตร์ที่จะจัดท า ไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของหน่วยงาน และค าของบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน 
  2. การก าหนดตัวช้ีวัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจะต้องมีความเช่ือมโยงและมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ 
  3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการรายยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถน าไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อเสนอขอ
งบประมาณต่อไป 
  4. การจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลฯ ของหน่วยงาน 
รวมถึงโครงการที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนที่ได้รับเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  
  5. เนื่องจากบางหน่วยงานอาจอยู่ระหว่างการจัดท าแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับเดิม ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกแล้วตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
2559 โดยให้น าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการ
รายยุทธศาสตร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะจัดท าขึ้น ไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน ซึ่งหน่วยงานอาจพิจารณาปรับปรุง
แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเดิมของตนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
 ดังนั้น ส านักเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงต้องปรับปรุงเพิ่มเติมแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการสานสนเทศของหน่วยงานขึ้น พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการสารสนเทศในแต่ละปี เพื่อให้ส าเร็จ
ลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน และขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ให้
บรรลุผล สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
 โดยสรุปสาระส าคัญ ที่เก่ียวข้องและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสารสนเทศ ดังนี้ 
  1. แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564  
  3. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
  4. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 
  5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 
  6. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 - 2564 
  7. แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2561 - 2564 
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2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยคนไทยในอนาคต ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญาสามารถเรียนรู้  ได้
ตลอดชีวิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิดและผู้ประกอบการ บนฐาน
ของการรู้คุณค่า ความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและมีสุขภาวะที่ดี 
 เป้าหมาย  
 1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ช่วงการตั้งครรภ์ วัยเรียน วัยรุ่น/นักศึกษา วัยแรงงาน และ วัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมี
ทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า แนวทางในการพัฒนา มี 2 ข้อ ได้แก่ 
    1.1 ช่วงวัยเรียน พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ 
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น ความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะ และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
   1.2 ช่วงวัยรุ่น/นักศึกษา เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เช่ือมต่อกับโลกการท างาน 
รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างานกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
  2. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม (Transformation of Learning) โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวทางในการพัฒนา มี 2 ข้อ ได้แก่ 
    2.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับช้ันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดใน 5 ศาสตร์ส าคัญ STEAM ประกอบด้วย Science (ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้ง
ค าถาม) Technology (ความเข้ าใจและความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ) Engineering (ความรู้ทาง
วิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา) Art (ความรู้และทักษะทางศิลปะ) และ Mathematics (ความรู้
ด้านคณิตศาสตร์ระบบคิดของเหตุผล และการหาความสัมพันธ์) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิงบูรณาการที่เน้น
การลงมือปฏิบัติมีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง (Reflection) มีการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีผสมผสานใน
การเรียน ตลอดจนสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ (Self - directed learners) 
    2.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจากจาก ‘ครูสอน’
เป็น ‘ครูฝึก’ หรือ ‘ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้’ ท าหน้าที่กระตุ้น แนะน าวิธีเรียนรู้ และวิธีจัดระเบียบการ
สร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมให้เด็กเรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
เด็ก รวมทั้งปรับระบบการผลิต และพัฒนาครู ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูที่มี
คุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
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    2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ  โดยจัดโครงสร้าง 
การจัดการการศึกษา เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้ เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาคและ
ทั่วถึง การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณโดยตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพเน้นผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน 
รวมทั้ง มีการปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัด
ระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการสร้างการจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
 เพ่ือเร่งกระจายโอกาส การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาค 
และเป็นธรรม 
 เป้าหมาย  
 1. การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง โดยประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึง
บริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ครอบคลุมคนทุกกลุ่มในสังคมตามสิทธิ และกลุ่มคนที่แตกต่างกัน
สามารถได้ประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค แนวทางในการพัฒนามี 1 ข้อ ได้แก่  
    1.1 กระจายบริการทางสังคมที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการทางสังคมให้มีคุณภาพในทุกพื้นที่และทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงผ่านการน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารทางไกลมาปรับใช้ในการให้บริการ และใช้การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในเขตพื้นที่ รวมถึง สนับสนุนให้มีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชา
สังคมในพื้นที่ร่วมกันจัดบริการทางสังคมให้แก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise) และ การสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 การที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายอนาคตในระยะยาวที่ก าหนดไว้นั้น จะต้องปรับเปลี่ยนให้สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีบูรณาการและมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือตอบโจทย์การแก้ปัญหาหลักๆของ
ประเทศและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภาครัฐจะต้องจัดระบบ
องค์กรให้ลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน และกระทัดรัด (Open and connected government) โดยใช้ดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ (Full Digital Employment) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการ
ให้บริการแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนและสามารถด าเนินงานร่วมกับภาคการเมืองบนพื้นฐานของความ
รับผิดรับชอบ ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถตรวจสอบได้ และมีความเป็นธรรมใน
การให้บริการสาธารณะ 
 เป้าหมาย  
  การยกระดับงานบริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 
 แนวทางในการพัฒนา 
  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและนักธุรกิจเอกชน โดยมีการเช่ือมโยง
ผ่านระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เช่ือมโยงทุกส่วนราชการในการให้บริการประชาชน 
เช่น การพัฒนาระบบกลางของภาครัฐในการให้บริการธุรกิจตลอดวงจรการประกอบธุรกิจ (Single Portal for 
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Business) ด้วยการใช้ระบบดิจิทัลบูรณาการข้อมูล/เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะท าให้สามารถติดต่อ
ราชการได้แบบเบ็ดเสร็จได้ตลอดวงจร โปร่งใสตรวจสอบได้ และผู้รับบริการได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงงาน
บริการภาครัฐได้ง่ายทั่วถึง และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการ 
  
2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 5 ปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การปฏิบัติ โดยมีหลักการที่ส าคัญ คือ 

1. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผลมี
ความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาส
ให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2. ยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมมี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพรวมถึงการสร้าง
คนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างเหมาะสม  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาของส านักเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มี
ทักษะในการด ารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม เพ่ือให้คนไทยทุกคน
เข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง มีเป้าหมายเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของ
ภาครัฐ ด้วยการกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และทั่วถึง  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ หลัก
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้
มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้าง
กลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐเพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม ปรับปรุงข้อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มี
ความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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2.3  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั หลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จรงิและเปลี่ยน

โครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการ ทางสังคมอื่ นๆ 
รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหา
ความท้าทาย ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 

1 ( การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างเร่งด่วนของ
รัฐบาล ด้วยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศและอุตสาหกรรมกระแสใหม่ที่รวมถึง
อุตสาหกรรมดิจิทัล  

2 ( การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจในประเทศ ทั้งภาคการเกษตร การผลิต และการบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน ให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  

3 ( การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ .ศ .2558 ที่มีนัยส าคัญต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและก าลังคนจากไทยไปสู่โลก 

4 ( การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้ การศึกษาการ
รักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์การเข้าถึงข้อมูล ฯลฯ ให้เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียม และ
เป็นธรรมยิ่งขึ้นการบริหารจัดการการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 
ประชากรที่มีนัยส าคัญต่อผลิตภาพของประเทศ รวมถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีในการดูแลผู้สูงอายุ 

5 ( การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น อันเป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ โดยสร้างความโปร่งใสให้กับภาครัฐ 
ด้วยการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐได้  

6 ( การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศ ทั้งบุคลากร ด้านเทคโนโลยี บุคลากรที่ท างานในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ รวมถึงคนทั่วไปที่จะต้องชาญฉลาด รู้เท่าทันสื่อ เท่าทันโลก 

วิสัยทัศน ์ดิจิทัลไทยแลนด์ )Digital Thailand)  
หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพใน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมข้อมูลทุนมนุษยแ์ละทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีเป้าหมาย
พัฒนาในภาพรวม 4 ประการ ดังต่อไปนี้  

 1 .เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลัก ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ  
 2 .ส ร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 3 .เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ  
การประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  
 4 . ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผลส าเร็จ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา สุขภาพ ข้อมูลและการเรียนรู้ สามารถไปน าพัฒนาท้องถิ่นได้ อาทิเช่น  
  1. การสร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้
อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจายเสียง และสื่อหลอมรวม  
  2. บูรณาการการน าเทคโนโลยดีิจิทัลเข้าสู่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ชายขอบ เช่น โรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกลและเดินทางล าบาก โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง โดยการบูรณาการ 
จะรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและแพร่ภาพกระจายเสียง และเทคโนโลยี
การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เอ้ือต่อการศึกษาและเรียนรู้ของนักเรียน ประชาชน และชุมชน  
  3. พัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive open 
onlinecourse : MOOC) ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนประถม มัธยม หลักสูตรด้าน
อาชีวศึกษา และหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้ามสถาบันการศึกษาได้ หลักสูตรส าหรับ
อาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพื่อประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตตามความสนใจ และการสร้าง
กลไกความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาขน และภาคประชนชนให้เกิดการขับเคลื่อนงานในระดับชาติ  
  4. ผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบลิขสิทธิ์
แบบเปิด รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการต่อยอด 
การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ และนอกระบบการศึกษา 
  5. ส่งเสริมการพัฒนาและบูรณาการระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เช่ือมต่อกัน
ทั่วประเทศ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงภายใต้เง่ือนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือใช้ประโยชน์ใน 
การประกอบอาชีพ การพัฒนาตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างาน
และการให้บริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาล อาทิเช่น  
  1. พัฒนาบริการที่อ านวยความสะดวกต่อประชาชน ภาคธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ตามวงจรชีวิต
ของแต่ละกลุ่ม ส าหรับบริการประชาชนจะเน้นบริการที่เป็นการอ านวยความสะดวกตลอดช่วงชีวิต เช่นบริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต ส่งเสริมและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และบริการเก่ียวกับอาชีพ (ใน
ระยะแรกเน้นกลุ่มเกษตรกร) โดยรัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน  
ภาคธุรกิจ หรือผู้ใช้บริการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รองรับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก  
  2. ใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความซ้ าซ้อนในการลงทุน ด้วยการ
ลงทุนตามกรอบของแบบสถาปัตยกรรมองค์กร บูรณาการข้อมูล และทรัพยากรร่วมกัน 
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  3. ยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพ่ือสอดรับกับการทางานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล
โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางาน จนสามารถปรับ เปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้ 
(user) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปท างานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (high 
value job) หรือเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้  
  4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดเผย จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูล 
ตามมาตรฐาน open data เพื่อน ามาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรมสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคมจากข้อมูลเปิดภาครัฐ 
  5. พัฒนาฐานข้อมูล รวมถึงชุดข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานภาครัฐโดยไม่
ยึดติดความเป็นเจ้าของ และเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบริการ และสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและสังคม เช่น ทะเบียนข้อมูลประชาชน ที่เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลตั้งแต่เกิดจนตายส าหรับการวางแผน
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ข้อมูลทะเบียนประวัติการศึกษา ข้อมูลสุขภาพที่จะพัฒนาสู่บริการสุขภาพดีถ้วนหน้า 
(universal healthcare) รวมไปถึงทะเบียนข้อมูลเกษตร ข้อมูลคดี เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การสร้างและพัฒนา
บุคลากรผู้ท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
ให้เกิดการจ้างงานที่มีคุณค่าสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัย
หลักในการขับเคลื่อน อาทิเช่น 
  1. พัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการเรียนรู้ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลายทั้งบุคลากร
วัยท างาน สถานประกอบการ หรือผู้ที่สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ 
  2. พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทักษะด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ (computational thinking) ทักษะด้านการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ (design process thinking) ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล (digital entrepreneurship) น าไปสู่การสร้างธุรกิจใหม่บนพื้นฐานของการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลและสร้างการจ้างงานที่มีคุณค่าสูง  
  3. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบัญญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มี
ความรอบรู้ และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น บุคลากรวิชาชีพด้านนิติศาสตร์มีความเข้าใจและ
เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการยุติธรรม  
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  4. พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิ ทัลได้
อย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย สามารถให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
  5. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับ
บุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน  
  6. อ านวยความสะดวกในการเข้ามาท างานของบุคลากรจากต่างประเทศที่มีทักษะเป็นที่ต้องการ
ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบเรื่องการอนุญาตท างานให้กับบุคลากรต่างชาติที่
ต้องการเข้ามาทางานในประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีทักษะและความเช่ียวชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตรทั่ว
โลก  
  7. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางด้านดิจิทัล (digital specialists) 
ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (high-tech sector) ให้มีความรู้และทักษะในระดับมาตรฐานสากลโดย
สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้เพิ่มหลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูงและวิทยาการบริการ ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตลอดจนปรับปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุก
ระดับการศึกษา ให้มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติงานจริงควบคู่กับทฤษฎี  
  8. สร้างเครือข่ายความเช่ียวชาญเฉพาะด้านทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ ๆ ระหว่างองค์กรและบุคลากรทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยให้มีความร่วมมือในการแลกเปลีย่นผู้เช่ียวชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้รวมถึง
การทาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน  
  9. จัดท าแผนพัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนาก าลังคน
ทางด้านดิจิทัลของประเทศในทุกระดับทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงความต้องการการจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตราก าลัง และค่านิยมของการท างาน
ทางด้านดิจิทัลในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคการศึกษา ให้ครอบคลุมถึงแนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะ 
ด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ (computational thinking) การเขียนโปรแกรม (coding) ในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต 
  10. พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การ
นาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานตลอดจน
สามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ  



 

               ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ     แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561-2564    หน้า 12 
 

  11. สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูงของรัฐ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการท างาน
ระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ 

 
2.4 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลต่อบริบทของโลก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากใน
อดีต เทคโนโลยีต่างๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ฉลาดขึ้นและมีความเป็นอัตโนมัติ  ปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่และสามารถน าไปวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหนทุกแห่ง ฯลฯ ได้เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในแทบทุกมิติ 
รวมทั้ง มิติการท างานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสามารถน าเอาเทคโนโลยี เหล่านั้นมาปรับใช้กับการให้บริการ
ประชาชน การบริหารจัดการภาครัฐ การก าหนดนโยบายต่างๆ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความท้าทาย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้รูปแบบการท างาน การให้บริการ และการด าเนินการต่างๆ ของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม กล่าวคือ มีความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันแนวโน้มเทคโนโลยีที่ส าคัญต่อการพัฒนาเพ่ือมุ่ง
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สรุปได้ดังต่อไปนี้ คือ  

1 . Virtual Reality/Augmented Reality ก ารน า เท ค โน โล ยี  Virtual Reality (VR) แ ล ะ 
Augmented Reality (AR) มาปรับใช้ในการจ าลองภาพหรือสถานการณ์เหมือนจริง เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัย
สาธารณะ การขยายพื้นที่การรักษาสุขภาพไปยังพื้นที่ห่างไกล (Telemedicine) รวมถึง การเพิ่มรูปแบบใหม่ๆ ในการ
เรียนการสอนและการท่องเที่ยว 

2. Advanced Geographic Information System การน าเทคโนโลยี Advanced Geographic 
Information System มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงพื้นที่ โดยสามารถประยุกต์ใช้  ส าหรับการจัดสรร
ทรัพยากรด้านการเกษตร การบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่งและด้านอื่นๆ  

3. Big Data การน าข้อมูล Big Data มาประมวลผลและใช้เป็นเครือ่งมือในการคาดการณ์และประเมิน
สภาพธุรกิจการให้บริการ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และ Smart Machine เพื่อให้การวิเคราะห์และตอบสนองต่อ
ผู้รับบริการเป็นแบบ real-time  

4. Open Any Data การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ โดยปรับปรุง
เว็บไซต์ และฐานข้อมูล เพ่ือสร้างการเข้าถึงจากสาธารณะมากข้ึน และผลักดันให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลที่เปิดเผย
เหล่านั้น กับหน่วยงานทุกภาคส่วน  

5. Smart Machines/Artificial Intelligence การน าเทคโนโลยี  Smart Machine หรือ Artificial 
Intelligence (AI) มาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ และตอบสนองการให้บริการอัตโนมัติ โดยระบบ Smart 
Machine จะพัฒนาขึ้น และสามารถประเมินปัญหา และจัดการสมดุลตลอดห่วงโซ่การบริการ  

6. Cloud Computing การน าเทคโนโลยีด้าน Cloud Computing มาปรับใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
ลดความยุ่งยากในการติดตั้งระบบ ลดต้นทุนในการดูแลระบบ และต้นทุนส าหรับการสร้างเครือข่ายด้วยตนเอง 
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7. Cyber Security การค านึงถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) โดยจัดท ามาตรฐาน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อเหตุการณ์ และมีความยืดหยุ่นอีกทั้งปรับเปลี่ยน 
Mindset ในการจัดการประเด็นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  

8. Internet of Things (IoT) การอาศัยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สร้างสภาพแวดล้อมให้
ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีดังกล่าว ยังสนับสนุนภาครัฐในด้านต่าง ๆ 
อาทิ การสื่อสาร การใช้โมบายเทคโนโลยี การวิเคราะห์ Big Data  รวมไปถึงการประสานงานกับภาคธุรกิจและเอกชน  

9. Block Chain/Distributed Ledger Technology การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Block Chain 
หรือ Distributed Ledger Technology ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
และลดภาระการพึ่งพาคนกลางในการท าธุรกรรม ภายใต้ความปลอดภัยที่มีความน่าเช่ือถือ 
 ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2464 ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 1 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน มีเป้าหมายการพัฒนา การเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงของการศึกษา และการยกระดับการบริการด้านการศึกษา ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิง
ดิจิทัลด้านการศึกษา การบูรณาการข้อมูลตลอดห่วงโซ่การศึกษากับหน่วยงานทุกฝ่าย และการยกระดับบริการด้าน
การศกึษาทั้งระบบ ผ่านการเช่ือมโยงข้อมูลและบริการ ณ จุดเดียว 
 
2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
 จากสถานการณ์ทั่วโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมยุค 4.0 และผลการติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 –2559 นั้น พบว่าไทยประสบ
ความส าเร็จในหลายด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน เช่น ด้านโอกาสทาง
การศึกษา 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)  

อีกทั้ งยึดตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลก
ศตวรรษที่ 21” 
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 มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศกึษา 4 ประการ คือ  
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการ จดัการศึกษาที่มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง  
 โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในโลกศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 3Rs + 8Cs 

3Rs 8Cs 

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

เขียนได้ (WRiting) ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation) 

คิดเลขเป็น (ARithmetics) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์  
(Cross –cultural Understanding) 

 ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทมี และภาวะผู้น า 
(Collaboration Teamwork and Leadership) 

 ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) 

 ทักษะด้านคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Computing and ICT Literacy) 

 ทักษะอาชีพ และทกัษะการเรยีนรู้ (Career and Learning Skills) 
 มีความเมตตา วินยั คณุธรรม จรยิธรรม (Compassion) 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ม ี6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
  2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน  
การแข่งขันของประเทศ  
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
  4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 



 

               ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำ     แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล พ.ศ. 2561-2564    หน้า 15 
 

 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 มี 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงาน
เลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ก้าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 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) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม  
 4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อสร้างทางเลือกในการตัดสินใจ
ศึกษาด้านอาชีพ และประกอบอาชีพในสาขาที่ตนถนัดและสนใจ  
 5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการศึกษาและการเรี ยนรู้ที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
 6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผลการเรียนรู้  ( learning 
outcomes)  
 7. ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิมาตรฐานอาชีพสู่การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

8. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  

9. พัฒนาระบบการสะสมและการเทียบโอนเพื่อยกระดับคุณวุฒิและสมรรถนะของผู้เรียนตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  

10. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้าง ผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน มีเป้าหมายการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ สื่อ
ต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลา
และสถานที่ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา อาทิเช่น  
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนนุการเจริญเติบโตของประเทศ  
  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหม้ีคุณภาพ เทา่เทียม และทั่วถึง  
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  3. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบ ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  4. มีระบบคลังข้อมูลเก่ียวกับสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถให้บริการ
คนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้  
  5. มีคลังข้อสอบ และระบบการทดสอบออนไลน์เผยแพร่ และให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
  6. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลิตสื่อ ต ารา สื่อวีดิทัศน์สื่อ
ดิจิทัลที่มีคุณภาพมาตรฐานและจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  
  7. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อต าราเรียน สื่อความรู้สื่อฝึกทักษะ ทั้งในลักษณะสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถเช่ือมโยงผ่าน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
หลากหลาย และเข้าถึงได้  
  8. ส่งเสริม สนับสนนุการจดัการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดจิิทัลและเครือข่ายสังคม รูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรูแ้ละการเรียนรูต้ลอดชีวติของคนทุกช่วงวยั  
  9. จัดระบบการให้บริการข้อมูล สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ผู้เรียน
และผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์  
  10. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในการจัดการศึกษาส าหรบักลุม่การศึกษาเฉพาะทาง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมายการ
พัฒนาเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย พัฒนาระบบข้อมูล
รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน  และการบริหารจัด
การศกึษา การติดตาม การประเมิน รายงานผล ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาอาทิเช่น  
  1. เป็นแหล่งทุนทางการศึกษา การออกกฎหมายเฉพาะรองรับสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
  2. ส่งเสริม สนับสนนุการผลิต พัฒนาและเผยแพร่สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
  3. ส่งเสริมผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิตด้วย
สื่อและเทคโนโลยี  
  4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
  5. สนับสนุนให้ท้องถิ่นและเอกชนมาร่วมมือพัฒนาและจัดการศึกษาเพื่อ ลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 
  6. การพัฒนาระบบเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษาและ
ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกเกิด การเข้ารับการศึกษา การเข้าสู่การท างาน และการเข้าสู่วัยผู้สูงวัย ระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  7. ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
  8. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ และระบบจัดการบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา   มีเป้าหมายการพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน และการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม การประเมิน รายงานผล ซึ่ง
มีแนวทางการพัฒนาอาทิเช่น 

1 . พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต
และพัฒนาสื่อทุกประเภทที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้กลไกการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

2 . พัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาและการรายงานการเงินผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
และส่งเสริมการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน คุณภาพและประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

3 . พัฒนาฐานข้อมูลดา้นการศึกษาและดา้นอื่นที่เกี่ยวข้องใหม้ีมาตรฐานครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันมี
ความเป็นเอกภาพ เทียบเคียงกับมาตรฐานนานาชาติได้ และสามารถใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

4 . จัดให้มีการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษาและด้านอื่นที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่แรกเกิด การเข้ารับการศึกษา การเข้าสู่การท างาน และการเข้าสู่วัยผู้สูงวัยระหว่างหน่วยงานใน
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5 . พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล สามารถอ้างอิงและใช้ประโยชน์ร่วมกันตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

6 . ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
หน่วยงานการศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
2.6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 - 2564 
 วิสัยทัศน ์
  พัฒนาสังคมการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
 พันธกิจ  
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง และรองรับ ผู้รับบริการ 
ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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  2. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดและให้บริการการศึกษาทุก
ระดับ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ทั่วถึงเท่าเทียมให้สอดคล้อง และรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21  
  3. พัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
  4. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ การวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อสร้างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางการเรียนรู้   
  2. เพื่อให้ผู้รับบริการ ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ และทุกระดับเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพ  
  3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
รูปแบบประชารัฐ เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าไปใช้กับหน่วยงานการศึกษาที่สามารถต่อยอดความรู้ให้กับ
ประชาชนและสังคมได้ 
  4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
  5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการศึกษาวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศให้เกิดการถ่ายทอด  
องค์ความรู้ และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม เพ่ือสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  

  6. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานอาชีพ (Occupation Standard) 
เป้าหมายหลัก 

  1. ผู้รับบริการ ทุกกลุ่ม ทุกระดับ  สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง  
มีคุณภาพและประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกช่องทางได้ตลอดเวลา 
  2. มีระบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย สามารถใช้ในการบริหารจัดการศึกษา สนับสนุนภารกิจ
ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  3. หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ การบริการ และการวิจัย ได้อย่างมีคุณภาพและทันสมัย 
 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
และสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ต รวมถึง
เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนเครื่องมือดิจิทัล การบริการการศึกษาทางไกล จะต้องมีขนาด
เพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ และมั่นคงปลอดภัย 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและครอบคลุมทั่วถึงประชาชนทุกช่วงวัยและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสม ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถ
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เข้าถึงและน าไปใช้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้โดยง่ายและสะดวก มีความรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะใน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (digital society) มุ่งหวังที่จะลดความ
เหลื่อมล้ า โอกาสทางการศึกษาของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล เพ่ือมุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานและการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานและ
ขั้นตอนการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐที่มี
ธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเช่ือมโยงข้อมูลอัตโนมัติ มีการ
เปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม และ
แลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความส าคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึงการสร้าง
แพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถน าข้อมูลและบริการของรัฐไปพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดนวัตกรรมต่อไป 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การผลิต
และการพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลเป็นกลไกส าคัญยิ่งในการน าประเทศเข้าสู่สังคมโลกที่ทุกประเทศต่างขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเป็นปัจจยัหลักในการขับเคลื่อน จากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
เร่งด่วน โดยต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้  การปรับหลักสูตรและวิธีการประเมินผล ที่ตั้งอยู่บนฐานของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม เน้น
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม ส่งผลให้การจัดการศึกษาในปัจจุบันจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการมุ่งเน้นการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ยุทธศาสตร์จากแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 – 2564 ทั้ง 5 ข้อ 
ข้างต้นนั้น จะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่ง
กองทุนภารกิจและวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ คือ เป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุน  
การผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฉะนั้นภารกิจดังกล่าวก็จะส่งผลต่อเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ในข้ออ่ืน ๆ ด้วย 
 
2.7 แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ.2561 - 2564 
 วิสัยทัศน ์

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สนบัสนุนทนุให้กับทกุภาคส่วนเพ่ือร่วมสร้างคณุภาพการศึกษา 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการเรียนรู้แบบมีส่วนรว่ม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
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 เป้าหมายหลัก 
สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยการส่งเสริม สนับสนุน การผลิต การวิจัย พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตรที่ 1 ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุนไปใช้

ประโยชน์ มีเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. มผีู้ใช้บริการ (Stakeholder) นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
2. ผู้ใช้บริการ (Stakeholder) มีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
3. มีบุคคล หน่วยงานหรือสถานศึกษา (User) น านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ

กองทุนไปพัฒนาต่อยอด 
4. มนีวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาน าไปพัฒนาต่อยอดและขยายผล 

  ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้ใช้บริการ (Stakeholder) นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
2. ร้อยละของผู้ใช้บริการ (Stakeholder) ที่มีความพึงพอใจในนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาของกองทุน  
3. จ านวนบุคคล หน่วยงานหรือสถานศึกษา (User) ที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ของกองทุนไปพัฒนาต่อยอด  
4. ร้อยละของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่น าไปพัฒนาตอ่ยอดและขยายผล 

 แนวทาง/มาตรการ 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการเข้าถึงและน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้

ประโยชน์ 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทุน มีเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. มีโครงการที่ขอรับทุนตรงตามกรอบ ทิทาง แนวทางที่กองทุนฯ ก าหนด 
2. ผู้ผลิตมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อเสนอโครงการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการขอรับทุนสนับสนุนหลากหลายช่องทาง 

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

หลักเกณฑ์การขอทุนสนับสนุนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
3. มีช่องการการประชาสัมพันธ์กรอบ ทิศทาง แนวทางของกองทุน ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 แนวทาง/มาตรการ 
1. จัดท ากรอบ ทิศทาง แนวทาง การจัดสรรทุนเพื่อการวิจัย ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
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2. พัฒนาระบบและกลไกในการขอรับทุนแบบมสี่วนร่วม (การสร้างภาคีเครือข่ายในการท างานลง
ไปในพื้นที่)  

3. เร่งรัดการจัดสรรทุนส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย ผลิต พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

4. สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมการจัดสรรทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. มีการปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน

กองทุนฯ 
2. มีการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในส านักงานฯ 
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 

  ตัวชี้วัด 
1. จ านวนระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฏหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุนฯ ได้รับ

การปรับปรุงแก้ไข 
2. ร้อยละของบุคลากรของส านักงานฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพหรือสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
3. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการให้บริการ 

 แนวทาง/มาตรการ 
1. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2. ปรับปรุงโครงสร้าง/อัตราก าลังของส านักงานฯ และการบรหิารจัดการบุคลากร 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานฯ 
4. ปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการใหบ้ริการ 
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ส่วนที่ 3 
การประเมินสถานภาพในการบริหารจัดการสารสนเทศ 

 
3.1 สถานการณ์ปัจจุบัน  

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสารสนเทศของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย 
การคิดวิเคราะห์สถานภาพ การพัฒนาระบบ การน าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
– 2579 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์กองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ พ.ศ.2561 – 2564 รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อันจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการกองทุน การปฏิบัติงานของบุคลากรกองทุน 

การคิดวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้น าข้อมูลมาจากภารกิจ และอัตราก าลังของกองทุน
สภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภายนอกภายใน เพื่อประเมินระดับสมรรถนะจุดอ่อน จุดแข็ง 
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาระส าคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันมีดังนี้ 

1) ปัจจัยด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตั้งอยู่ที่ช้ัน 2 อาคารกรมการฝึกหัดครูเดิม 

(อยู่ระหว่างอาคารส านักงาน กศน. และอาคารรัชมังคลาภิเษก) ภายในกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชด าเนินนอก 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยปัจจุบันส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้ใช้ระบบเครือข่าย
สารสนเทศหรือระบบอินเทอร์เน็ตของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยขณะนี้กองทุนได้มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลกองทุนต่างๆ ข้อมูลโครงการที่เสนอขอรับจัดสรร
เงินกองทุน และข้อมูลโครงการที่ไว้ส าหรับเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ส าหรับศึกษาหาความรู้ แต่ทั้งนี้
ระบบที่มีอยู่ก็ควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับโครงสร้างองค์กร ภารกิจงาน และโครงการที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

2) ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จากการส ารวจบัญชีครุภัณฑ์ พบว่า ปัจจุบันกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์

แบบตั้งโต๊ะ จ านวน 12 เครื่อง ซึ่งขณะนี้ยังเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกองทุนฯ 
3) ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบัน เป็นระบบที่กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้พัฒนาขึ้นและใช้

โปรแกรมที่หน่วยงานภายนอกและภายในที่มีการก าหนดไว้ ประกอบด้วย 
 ด้านการเงินและบัญชี 

- ระบบ GFMIS เป็นระบบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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 ด้านสารบรรณ 
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ด้านการขอใช้รถในการเดินทางไปราชการ 
- ระบบการขอใช้รถ ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 ด้านบุคลากร 
- โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) เป็บระบบที่พัฒนาโดยส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพร.) 
 ระบบการบริหารจัดการ 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารส านักงาน (ผ่านเว็บไซด์) 
- ระบบขอรับข้อเสนอโครงการ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและบริหารสัญญารับทุนของโครงการที่ได้รับ

การจัดสรรเงินกองทุนฯ 
- ระบบติดตามการประเมินผลตัวช้ีวัดกองทุน 

 ซึ่งระบบสารสนเทศข้างต้นนี้ยังขาดระบบในการบริหารจัดการและอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการ
ท างาน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกจ านวน 6 ระบบ คือ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ  ระบบการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองโครงการ  ระบบติดตามการพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ  ระบบเผยแพร่โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงิน  โดยมีเหตุผลดังนี้ 

- การพิจารณาโครงการแต่ละเรื่องนั้น จ าเป็นต้องดูองค์ประกอบในหลายด้าน เช่น ความ
คุ้มค่า ความคุ้มทุน ความจ าเป็น ความต้องการ ช่วงเวลา ความทันสมัย ผลกระทบต่อบุคคลและสังคม 

- ปัจจุบันรูปแบบการเปิดรับโครงการของข้อเสนอโครงการของกองทุนฯ เป็นการส่งเอกสาร
ทางไปรษณีย์และยื่นด้วยตนเอง ท าให้เกิดการล่าช้า ใช้ระยะเวลานาน อีกทั้งเสี่ยงต่อการสูญหายของเอกสาร 

- รูปแบบฐานข้อมูล ยังไม่มีอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือ ไม่สามารถน าข้อมูลมาผสาน
ร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้ 

- การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละโครงการ ยังเป็นรูปแบบ Manual ท าให้เกิดความล่าช้า 
- การพิจารณากลั่นกรองโครงการของผู้ทรงคุณวุฒิ ยังเป็นรูปแบบการส่ง เอกสารไป – มา 

ทางไปรษณีย์หรือ E-mail ระหว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิกับส านักงานฯ ท าให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่สามารถประชุม หารือเกี่ยวกับ
ประเด็นของโครงการได้ (เฉพาะโครงการที่ไม่มีการประชุม) 

- ผลงานหรือโครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว ไม่ได้รับการเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ 
 4) ปัจจัยด้านบุคลากร 
 ปัจจุบันบุคลากรของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับที่ใช้งานได้ โดยการใช้วิธีการศึกษาด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ แต่ยังไม่มีความช านาญพอ และขาดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งหน่วยงานยังไม่มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการ
พัฒนาระบบ ในการบริหารจัดการกองทุนอนึ่งนี้อาจมาจากข้อจ ากัดทางสถานภาพ และอัตราค่าตอบแทนของพนักงาน
กองทุน ท าให้ไม่สามารถจูงใจบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาร่วมงานในองค์กร 
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 5) ปัจจัยด้านบริหารจัดการ 
 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงาน และให้บริการ
ประชาชน อีกทั้งกองทุนยังให้ความส าคัญกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์กร 
3.2 แนวโน้มในอนาคต 
 ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
รองรับภารกิจและการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการที่ขอรับการจัดสรรมาจ านวนมาก 
ซึ่งส่งผลให้ส านักงานฯ ต้องด าเนินการก ากับดูแลและประเมินติดตามผลการด าเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการที่ได้รับการสนับสนุนประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและคุ้มค่า  

2) ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานจากโครงการดังกล่าว ให้มีการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง รวมทั้งน าผลงานโครงการไปพัฒนาต่อยอด เพ่ือเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าของผลงานโครงการ
นั้น  

3) ปรับปรุงระบบการจัดสรรทุน ระบบติดตามประเมินผล การบริหารจัดการกองทุน การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้มีความถูกต้อง เหมาะสม สะดวก รวดเร็วตอบโจทย์การเป็นหน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในหน่วยงานเพื่อรองรับข้อเสนอ
โครงการขอรับจัดสรรเงินกองทุนจ านวนมาก กรณีเปิดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกยื่นเรื่อง หรือการเข้ามาใช้
บริการเพื่อการเรียนรู้ 

5) สรรหาพนักงาน บุคลากรหรือจัดจ้างที่ปรึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร 
 
3.3 การประเมินสถานภาพในการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ 

ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้มีการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทั้งภายนอกและภายใน เพื่อประเมินระดับสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาก าหนดยุทธศาสตร์สารสนเทศ พ.ศ. 2561-2564 สรุปได้
ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ผู้บรหิารส านักงานฯ ส่งเสริม สนบัสนุน การน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

2) บุคลากรมีทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในระดับพืน้ฐาน 

3) มีทรัพยากรด้าน IT มากพอที่พัฒนาได ้
4) มงีบประมาณส าหรับการพัฒนาและบรหิารจัดการ

ระบบสารสนเทศของหนว่ยงาน 
5) กระทรวงการคลังซึ่งก ากับดูแลทุนหมนุเวียนให้

ความส าคัญกับการบรหิารจัดการด้านสารสนเทศ 
ของทุนหมุนเวียน 
 

1) หนว่ยงานไม่มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการ
พัฒนาระบบหรือโปรแกรมเพ่ิมการบริหารจัดการ 

2) ความสามารถด้าน IT ของบุคลากรแตล่ะคนไม่
เท่ากันและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) ขาดการบรูณาการข้อมูลด้าน IT ร่วมกันกับ
หนว่ยงานอืน่ 

4) หนว่ยงานยังขาดความพร้อมทางด้านระบบ
สารสนเทศและฐานข้อมูล เพ่ือรองรับการบรหิาร
จัดการกองทุน และการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย
จ านวนมาก 

5) หนว่ยงานยังไม่มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ
รองรับการประชุมต่าง ๆ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1)  รัฐบาลมนีโยบายสนับสนนุการน าเทคโนโลยีดิจิทลั
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ การปฏบิัติงาน
และให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-Government 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีศักยภาพ
สูงขึ้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานได้ 

3) แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน 

4) ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี แหล่งข้อมูลได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว 

5) มีโอกาสสร้างความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอก
มากข้ึน 
 

1) ข้อจ ากัดด้านสถานภาพและอตัราค่าตอบแทนของ
พนักงานกองทุนไมส่ามารถจูงใจบุคลากรที่มีความ
เช่ียวชาญด้าน IT มาท างานใหอ้งค์กรในระยะยาว 

2) ระเบียบและข้อบังคบัทางราชการไม่เอ้ือต่อการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการที่สมบูรณ์และมปีระสิทธิภาพ ซึ่งมักต้องใช้
งบประมาณจ านวนมาก 

3) เทคโนโลยีเปลีย่นเรว็ ระบบสารสนเทศที่ใช้หรือ
พัฒนาอยู่อาจจะล้าสมัย 

4) สังคมสว่นใหญ่ยังขาดการเข้าถงึเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู ้

5) ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมเน้นการใช้
เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 

6) บริษัทรบัจ้าง (Out Source) ไม่มีศักยภาพพอที่จะ
ตอบสนองการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุน 
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ส่วนที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสารสนเทศ 

 
ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

สารสนเทศของกองทุนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการเป็นหน่วยงาน
ดิจิทัล สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพ
ปัจจุบันของการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ รวมทั้งวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของภายในและภายนอกองค์กร เพื่อจะได้ทราบระดับสมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็ง ของระบบการบริหาร
จัดการด้านสารสนเทศ ซึ่งผลการวิเคราะห์ในบทที่ 3 ได้น ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. 2561-2564 ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีของกองทุนไปใช้ประโยชน์ 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน  
เป้าหมาย    หนว่ยงานมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจทิลั ประกอบดว้ย  

1) Hardware  2) Software  3) Peopleware  4) Network  5) database 
ตัวชี้วัด  (1) มีการจัดหา Hardware เพียงพอต่อการใช้งานของหน่วยงาน 
   (2) มีการปรับปรุงพัฒนา Software เพ่ือการบริหารจัดการหรือการให้บริการ 
   (3) มีการจัดหาบุคลากรด้าน IT 

(4) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
   (5) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน   
มาตรการ  (1) ส ารวจ/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/จัดหา Hardware ภายในหน่วยงานเพื่อรองรับ 

การปฏิบัติงานในอนาคต 
   (2) ปรับปรุง พัฒนา Software เพ่ือการบริหารจัดการหรือการให้บริการ 
   (3) สรรหาหรือจัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา

งานสารสนเทศของกองทุน 
   (4) ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน (intranet) ของหน่วยงาน ให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการใช้งาน รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
   (5) ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน 
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ยุทธศาสตร์ที ่2  พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการและการให้บริการ 
เป้าหมาย  หน่วยงานมีกระบวนการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนี้ 
1) ผู้บริหาร/คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/พนักงานกองทุน 
3) ครู/ผู้ผลิต/ผู้ขอรับทุน 
4) ผู้เรียน/ผู้ใช้งานทั่วไป  
5) หน่วยงานและภาคีเครือข่ายภายนอก 

 ตัวชี้วัด (1) มกีระบวนการบริหารจัดการภายในกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
  (2) มีสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อให้บริการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย

สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม 
  (3) มีข้อมูลขั้นตอน/วิธีการ บริหารจัดการหรือการบริการเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนที่

ถูกต้องสมบูรณ์ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
  (4) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์กรอบ ทิศทาง แนวทางของกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 3 

ช่องทาง 
มาตรการ (1) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการกองทุน เช่น กระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจ 

การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองโครงการ  กระบวนการติดตามการ
พิจารณากลั่นกรองโครงการ  กระบวนการเผยแพร่โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงิน 

 (2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อที่อ านวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย
ตามความเหมาะสม 

(3) ปรับปรุง พัฒนาข้อมูลขั้นตอน/วิธีการ บริหารจัดการหรือการบริการเรื่องต่าง ๆ 
ของกองทุนที่ถูกต้องสมบูรณ์ ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น จัดท าอินโฟกราฟิกขั้นตอน
การปฏิบัติงานของพนักงาน การขอรับทุน การขอใช้ผลงาน การเผยแพร่ผลงาน 

(4) ประชาสัมพันธ์กรอบ ทิศทาง แนวทางของกองทุนฯ ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของกองทุนไปใช้ประโยชน์ 
 เป้าหมาย  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน   

บุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา น าผลงาน นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ  
กองทุนไปพัฒนาต่อยอด ขยายผล 

ตัวชี้วัด (1) จ านวนผู้ใช้บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน 
(2) ร้อยละของผู้ใช้บริการ ที่มีความพึงพอใจในนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของ

กองทุน 
(3) จ านวนบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ของกองทุนไปพัฒนาต่อยอด ขยายผล 
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(4) ร้อยละของการติดตามและประเมินผลการน าผลงานของกองทุนไปพัฒนาต่อยอด 
ขยายผล 

มาตรการ   (1) ส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
(2) ส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ

ผู้ใช้บริการ 
(3) ส่งเสริมการน าผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอด ด้วยวิธีการ  

ที่หลากหลาย 
(4) ติดตามและประเมินผลการน าผลงานของกองทุนไปพัฒนาต่อยอด ขยายผล 
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แผนงานบริหารจัดการสนเทศ 

รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPIs) 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงาน 

เป้าหมาย  หน่วยงานมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย  
1) Hardware  2) Software  3) Peopleware  
4) Network  5) database 

      

มาตราการ  
(1) ส ารวจ/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา/จัดหา Hardware

ภายในหน่วยงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
(2) ปรับปรุง พัฒนา Software เพื่อการบริหารจัดการ

หรือการให้บริการ 
 
(3) สรรหาหรือจัดจ้างบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยี เข้ามาพัฒนางานสารสนเทศของ
กองทุน 

(4) ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเครือข่ายภายใน ( intranet) 
ของหน่วยงาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
ใช้งาน รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัย 

(5) ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้
เป็นปัจจุบัน 

 
(1) มีการจัดหา Hardware เพียงพอต่อ

การใช้งานของหน่วยงาน 
(2 ) มีการปรับปรุงพัฒนา Software 

เพื่ อการบริหารจัดการหรือการ
ให้บริการ 

(3) มีการจัดหาบุคลากรด้าน IT 
 
 
(4) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ

เครือข่ ายภายในหน่ วยงานให้ มี
ประสิทธิภาพ 

(5) มีการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ เป็น
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ

ติดตาม 
- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ

ติดตาม 
 
- กลุ่มบริหารงานกองทุน 

การเงินและบัญชี 
 

- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ
ติดตาม 
 

- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ
ติดตาม 
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รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPIs) 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบริหาร
จัดการและการให้บริการ 

เป้าประสงค์  หน่วยงานมีกระบวนการบริหารจัดการและ
การให้บริการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับ 

      

มาตรการ 
(1) พัฒ นากระบวน การบริหารจัดการกองทุน  เช่ น 

กระบวนการสนับสนุนการตัดสิน ใจ การสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองโครงการ  กระบวนการ
ติดตามการพิจารณากลั่นกรองโครงการ  กระบวนการ
เผยแพร่โครงการท่ีได้รับการจัดสรรเงิน 

(2) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อท่ีอ านวย
ความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายตามความเหมาะสม 
 
 

(3) ปรับปรุง พัฒนาข้อมูลขั้นตอน/วิธีการ บริหารจัดการ
หรือการบริการเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์ ชัดเจนและเข้าใจง่าย เช่น จัดท าอินโฟกราฟิก
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน การขอรับทุน  
การขอใช้ผลงาน การเผยแพร่ผลงาน 
 

 
(1) มีกระบวนการบริหารจัดการภายใน

กองทุนฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

(2) มีสื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการ
ติ ด ต่ อ ให้ บ ริ ก า รตอบ สน อ งต่ อ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสม 

(3) มีข้อมูลขั้นตอน/วิธีการ บริหาร
จัดการหรือการบริการเรื่องต่าง ๆ 
ของกองทุนท่ีถูกต้องสมบูรณ์ ชัดเจน
และเข้าใจง่าย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กลุ่มจัดสรรเงินทุนและ
กฎหมาย 
 
 
 

- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ
ติดตาม 

 
 
- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ

ติดตาม 
-  
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รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPIs) 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

(4) ประชาสัมพันธ์กรอบ ทิศทาง แนวทางของกองทุนฯ  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

(4) มีช่องทางการประชาสัมพันธ์กรอบ 
ทิศทาง แนวทางของกองทุนฯ ไม่
น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ
ติดตาม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาของกองทุนไปใช้
ประโยชน์ 

เป้าหมาย   ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุน บุคคล/
หน่วยงาน/สถานศึกษา น าผลงาน นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของกองทุนไปพัฒนา
ต่อยอด 

      

มาตรการ 
(1) ส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย 
 

(2) ส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งเสริมการเข้าถึง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ 

 
(3) ส่งเสริมการน าผลงาน นวัตกรรม และเทคโนโลยีไป

พัฒนาต่อยอด ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 

 
(1) จ านวนผู้ ใช้บ ริการ  นวัตกรรม 

เทค โน โลยี เพื่ อ การศึ กษ าของ
กองทุน 

(2) ร้อยละของผู้ใช้บริการท่ีมีความพึง
พอใจในนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาของกองทุน 

(3) จ า น ว น บุ ค ค ล /ห น่ ว ย ง า น /
สถานศึกษา ท่ีน านวัตกรรมและ
เทค โน โลยี เพื่ อ การศึ กษ าของ
กองทุนไปพัฒนาต่อยอด ขยายผล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ

ติดตาม 
 

- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ
ติดตาม 
 

- กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ
ติดตาม 
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รายละเอียด ตัวชี้วัด (KPIs) 
ปีงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

(4) ติดตามและประเมินผลการน าผลงานของกองทุนไป
พัฒนาต่อยอด ขยายผล 
 
 

 

(4) ร้ อ ย ล ะข อ งก า ร ติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผลการน าผลงานของ
กองทุนไปพัฒนาต่อยอด ขยายผล 

   - กลุ่มนโยบาย แผนงาน และ
ติดตาม 
 

 
   


