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                                     คำนำ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษาจัดตั ้งขึ ้นโดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการสร้างโอกาส 
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา ประจำปี 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (2561 – 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา ประจำปี 2563 แสดงให้เห็นถึงแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที ่จะดำเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
และเป็นกรอบการปฏิบัติงานของผู ้บริหาร บุคลากร ให้สามารถขับเคลื ่อนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ
งานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี 2563 จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากร 
รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องต่อไป  

 

 

 

สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1  บทนำ 
 ความเป็นมา 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติงานกองทุน 
 วิธีการดำเนินงาน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ส่วนที่ 2 บริบทการบริหารจัดการกองทุนและบริบทที่เกี่ยวข้อง 
 นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 อำนาจหน้าที่ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2562 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  วิสัยทัศน์ 
  ค่านิยม 
  พันธกิจ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  วัตถปุระสงค์ 
  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 
  โครงสร้างและบทบาทภารกิจ 
 

ส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  (แยกตามประเภทรายจ่าย) 

โครงการที่เป็นภารผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2562 (วงเงินที่เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563) 
 
 

ภาคผนวก 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 

เพ่ือการศึกษา 
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ที่ 521/ 2562 
- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการบริหารกองทุน

พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2562 
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ปีงบประมาณ 2563 



 

 

                                   ส่วนที่ 1 บทนำ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

1. ความเป็นมา 
 กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดว่า “ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ  ค่าสัมปทาน และผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรประชาชน” ที ่เน้นความสำคัญ 
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งหวังให้กองทุนเป็นกลไกสำคัญ 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพทั่วประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั ้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ซึ่งปัจจุบันมีข้อบังคับคณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่าด้วยการบริหารรกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รองรับการ
ดำเนินงานของกองทุน และบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน  ซึ ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ  

สำหร ับการข ับเคล ื ่อนกองท ุนให้ เป ็นตามว ัตถ ุประสงค์ ได้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.)  
ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในระดับสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553  
เพ่ือรับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุนและเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 

 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัตงิานกองทุน 
2.1  เพ่ือใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
2.2 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ของคณะกรรมการ

บริหารกองทุนฯ  
2.3  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินความสำเร็จของการบริหารจัดการ

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี ้วัด  
และการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า 

2.4  เพื่อใช้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

2.5  เพ่ือการบริหารจัดการของสำนักงานเลขานุการกองทุนมีประสิทธิภาพในการ
ใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 



 

 

 
3. วิธีการดำเนินงาน 
  3.1 ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 3.2 กำหนดกรอบ เค้าโครง แนวทางการจัดแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และภารกิจของสำนักงานเลขานุการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 3.3 จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 3.4 สรุป/รายงานผลการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562ของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 3.5 จัดทำร่างแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นำเสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3.6 จัดทำเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับสมบูรณ์) 
 3.7 นำส่งไปยังงานเงินนอกงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
กรมบัญชีกลาง 
 3.8 ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ใช้แผนปฏิบัติการในการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  4.1 การดำเน ินงานของสำน ักงานเลขาน ุการกองท ุนพ ัฒนาเทคโนโลยี  
เพื่อการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งในส่วนของ
การจัดสรรทุน และบริหารสำนักงาน 
  4.2 การบริหารเงินงบประมาณในการจัดสรรทุนอย่างมีประสิทธิภาพ คุ ้มค่า  
และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
  4.3 ผลงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่เป็นลิขสิทธิ์ของของทุน
มีการนำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเพื่อพัฒนาการศึกษา 
  4.4 บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพในด้านการปฏิบัติงานตามพันธกิจได้สำเร็จ 
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 



 

 

                              ส่วนที่ 2  

บริบทการบริหารจดัการกองทุน 
และบริบททีเ่กี่ยวข้อง 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

นโยบายรัฐบาล  
  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนำการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  

1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญท้ังการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู ้เพื ่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

 2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้ องกับ
ความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน  
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณา 
จัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาส
ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอำนาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ โดยเฉพาะ  
ในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
          6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น



 

 

ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  

7. ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉ ันท ์ ในส ั ง คมไทยอย ่ า งย ั ่ ง ย ื น  และม ี ส ่ วนร ่ วม ในการพ ัฒนาส ั งคมตามความพร ้ อม  
          8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ  
เป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซยีน
และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ  
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนค่านิยม 
และวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีว ิต ปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายการสร้างแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั ้งแต่ระบบปฐมศึกษา ส่งเสริม 
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และนวัตกรรมของประเทศ  ทั ้งนี ้ การขับเคลื ่อนสู ่การปฏิบัต ิ ต ้องจัดทำฐานข้อมูล (Big Data) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
งานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และบริหารจัดการ 
 

อำนาจหน้าที่ของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สกท.) รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการกองทุน และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ บริหารกองทุน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
  1. เสนอแผนและกรอบวงเงินในการใช้จ่ายประจำปีของกองทุน  

  2. ดำเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด 
  3. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภายหลังการจัดสรรเงินกองทุน 
  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองทุน รวมทั้งรายงานการเงินและการ
บัญชี     เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย 
 
 
 



 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2562 
 ด้านกฎหมาย  
  1. ปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ว่าด้วย 
การบริหารกองทุน  
  2. ทบทวนสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3. ศึกษาวิเคราะห์ การแก้ไข และการขยายระยะเวลาตามสัญญารับทุน 

ด้านสารสนเทศ 
 1. จัดทำระบบบริหารเพ่ือการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 2. จัดทำแผนระบบบริหารเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 3. จัดทำคู่มือกองทุนและแผ่นพับ 
 4. ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนการพัฒนาเว็บไซต์ 
ด้านแผนงานและวิชาการ 
 1. จัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 2. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 4. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาแผนงานว ิชาการ ยุทธศาสตร์ และ  

การจัดสรรเงินกองทุน 
ด้านการจัดสรรเงินทุน 
จัดประชุมตรวจรับงวดงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2562 

 
    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อโครงการ 
จำนวนครั้ง 
ที่จัดประชุม 

โครงการการพัฒนาห้องฝึกจำลองการเดินเรือแบบเสมือนจริง 
(เครื่องกลเรือ) ต้นแบบ 

6 

โครงการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการทักษะแรงงานด้วย Big 
Data เพ่ือส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษา 8 

โครงการเรียนฟรี ทุกท่ีทุกเวลา   5 
โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัล 
เพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษท่ี 21 

3 

โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพ่ือส่งเสริมการศึกษา STEM แบบ
บูรณาการ 

2 

โครงการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตามแนวคอน
สตรัคชั่นนิส ชุดมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุน
การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาวิชาชีพ 

2 

โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสำหรับครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 
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ที ่ ชื่องาน – โครงการ 
๑. การดำเนินงานเปิดรับโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา  
ประจำปี 2563 

2. ประชุมเพ่ือตรวจรับงานโครงการตามสัญญา 
รับทุนโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้  
 
2.1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลความต้องการทักษะแรงงานด้วย Big Data เพ่ือส่งเสริม
การปฏิรูปการศึกษา (สัญญาเลขที่ 11/2561)  
 
2.2 โครงการการพัฒนาห้องฝึกจำลองการเดินเรือแบบเสมือนจริง (เครื่องกลเรือ) 
ต้นแบบ (สัญญาเลขที่ 34/2561) 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเบิกเงินงวดโครงการตามสัญญารับทุน  
จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 
  

3.๑ โครงการพัฒนาชุดหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา STEM แบบบูรณาการ (สัญญาเลขที่ 
5/2558)  
 
3.๒ โครงการการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
(สัญญาเลขที่ 4/2561) 
 
3.3 โครงการเรียนฟรี ทุกท่ีทุกเวลา โดยติวเตอร์ดังกับติวฟรีดอทคอม (สัญญาเลขที่ 
5/2561)  
 
3.4 โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ ที่ 
21 (สัญญาเลขที่ 19/2561) 
 
3.5 โครงการพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมิเดีย ตามแนวคอนสตรัคชั่นนิส ชุดมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู (สัญญาเลขท่ี 17/2560 

4. ประสานงานเรื่องการขอพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูลและผลงานของกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

5 ดำเนินการขอติดตั้ง Sever ของโครงการรับทุนที่แล้วเสร็จแล้ว ดังนี้ 
- โครงการพัฒนาเครื่องมือทดสอบวินิจฉัยอัจฉริยภาพด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ   
(สัญญาเลขที่ 34/2560) 



 

 

ที ่ ชื่องาน – โครงการ 
- โครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

ตามแบบจำลองจินตวิศวกรรมสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ(สัญญาเลขที่ 
35/2560) 

- โครงการการสร้างอาณาจักรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งศตวรรษ 
ที่ 21  
(สัญญาเลขที่ 19/2561) 

6 จัดทำโครงการเสนอของบประมาณ กสทช.  
เพ่ือดำเนินการสำหรับของบสำหรับจัดสรรทุน 
ปี 2563  

7. ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ  
จำนวน 7 โครงการ 

 
 



 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง/หรือจุดอ่อนของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีกฎหมายรองรับในการจัดตั้งหน่วยงาน 

(พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 68) 
2. กองทุนมีการบริหารงานโดยคณะบุคคล และผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน 
3. กองทุนมีผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. กองทุนมีการจัดสรรทุนที่กว้างขวางให้กับทุกภาคส่วน 
5. มีมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้บริจาคให้กับกองทุน 
6. มีบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
7. มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน และ

เพียงพอ  
 

1. มีการประชาสัมพันธ์กองทุนไม่ทั่วถึงทุกภาคส่วน 
2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนำผลงานวิจัย 

นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย 
3. ขาดการหมุนเวียน (rotation) และการสอนงาน 

(coaching) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4. ขาดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID plan) 
5. สัญญารับทุนมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดจำนวนครั้งของ 
การประชุมตรวจรับในแต่ละงวดงาน การกำหนด
เง่ือนไขและผู้มีอำนาจในการขยายระยะเวลาของ
สัญญารับทุน 
การจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการขอใช้ผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์
ของกองทุน ฯลฯ 

6. มีปัญหาในการตรวจโครงการบ่อยครั้ง เช่น การประชุม 
เพ่ือตรวจรับหลายคร้ังในแต่ละงวดงาน การไม่
ดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจรับ
ของผู้ขอรับทุนฯลฯ  

7. ไม่มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 



 

 

 

 

 

8. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลย ี
9. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
และการจัดสรรทุน 
10. ไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 

โอกาส อุปสรรค 
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจาก กสทช.  

และ สำนักงบประมาณ (ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกองทุน  
พ.ศ. 2562 ข้อ 8) 
    2. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ     
        อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจากกระทรวงการคลัง 
    3. มียุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
        นโยบายรัฐบาล เป็นกรอบแนวทางที่ใช้ในการกำหนดทิศทาง 
        การดำเนินงานองค์กร  
    4. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินเงาน 
    ๕. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) เป็นโอกาสในการเพ่ิม   
        กลุ่มเป้าหมายในการจัดสรรทุน 

1. ผู้ขอรับทุนไม่ดำเนินการตามสัญญารับทุน 
2. การได้รับวงเงินงบประมาณสนับสนุนที่ไม่แน่นอน 
3. มีการเปลี่ยนแปลงนโนบายหรือผู้บริหารระดับสูง 

 
 



 

 

 

  

   ๖. ความหลากหลายของสัญญาชาติต่างประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศไทย    
       เป็นโอกาสในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการจัดสรรทุน 
   ๗. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการเปลี่ยนแปลง 
      ไปอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิฐ (Artificial  
      intelligent :Ai)/ Internet of Thin/ Cloud Technology) 
   ๘. มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายผ่านสื่อ 
      อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก 
   9. สำนักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)  เป็นเครื่องมือให้ส่วนราชการ หน่วยงาน ใช้ในการ
ประเมินตนเอง และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) 
   10. มีหน่วยงานทางด้านกฎหมายที่สามารถให้คำแนะนำหรือช่วย
ดำเนินการด้านกฎหมายให้แก่กองทุน เช่น สำนักนิติการ สป.ศธ. 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ 
   11. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2562 มีข้อกำหนดที่เปิดโอกาสให้กองทุน 



 

 

 

เป้าประสงค์ของ สกท. 
1. เพ่ือให้การบริหารจัดการงบประมาณให้

มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้กองทุนมีระบบบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและสามารถดำเนินงาน 
ได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 

3. กองทุนเป็นที่รู้จัก 
4. เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลย ี
ที่เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุน เป็นที่รู้จัก 
แก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งภาครัฐ  
และเอกชน 
 

  

จุดแข็ง (S) 
1. มีกฎหมายรองรับในการจัดตั้ง

หน่วยงาน 
(พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 
มาตรา 68) 

2. กองทุนมีการบริหารงานโดยคณะ
บุคคล และผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน 

3. กองทุนมีผลงานวิจัย นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนสำหรับการ
พัฒนาเทคโนโลย ี
เพ่ือการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

4. กองทุนมีการจัดสรรทุนที่กว้างขวาง
ให้กับทุกภาคส่วน 

5. มีมาตรการลดหย่อนภาษีให้กับผู้
บริจาคให้กับกองทุน 

6. มีบุคลากรรองรับการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสม 

จุดอ่อน (W) 
1. มีการประชาสัมพันธ์กองทุนไม่ทั่วถึง

ทุกภาคส่วน 
2. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนำ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใช้
ประโยชน์ค่อนข้างน้อย 

3. ขาดการหมุนเวียน (rotation) และ
การสอนงาน (coaching) เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ขาดการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (ID plan) 

5. สัญญารับทุนมีประเด็นที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดจำนวนคร้ัง
ของ 
การประชุมตรวจรับในแต่ละงวดงาน 
การกำหนดเงื่อนไขและผู้มีอำนาจใน
การขยายระยะเวลาของสัญญารับ
ทุน 



 

 

มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างครบถ้วน และเพียงพอ  
 

การจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการขอใช้
ผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุน 
ฯลฯ 

6. มีปัญหาในการตรวจโครงการ
บ่อยครั้ง เช่น การประชุม 
เพ่ือตรวจรับหลายคร้ังในแต่ละงวด
งาน การไม่ดำเนินการตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมการตรวจรับของผู้
ขอรับทุนฯลฯ  

7. ไม่มีการจัดทำนโยบายการกำกับ
ดูแลองค์กรที่ด ี

8. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี 
9. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการ 
และการจัดสรรทุน 
10. ไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
 
 
 

 



 

 

O: 
1. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ดำเนินงานจาก กสทช.  
และ สำนักงบประมาณ (ข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารกองทุน  
พ.ศ. 2562 ข้อ 8) 
    2. มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดำเนินงานกองทุนฯ     
        อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจาก
กระทรวงการคลัง 
    3. มียุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา  
        นโยบายรัฐบาล เป็นกรอบแนวทางที่
ใช้ในการกำหนดทิศทาง 
        การดำเนินงานองค์กร  
    4. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและ
สนับสนุนการดำเนินเงาน 
    ๕. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging 
Society) เป็นโอกาสในการเพิ่ม   
        กลุ่มเป้าหมายในการจัดสรรทุน 
   ๖. ความหลากหลายของสัญญาชาติ
ต่างประเทศที่เข้ามาสู่ประเทศไทย    

กลยุทธเชิงรุก (SO) 
SO 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบแนว
ทางการจัดสรรเงินกองทุนให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาล (S4:O3) 
SO 2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส่งเสริมการนำ
ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุน 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย (S3:O8) 
SO 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ
และ สมรรถนะด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ที่ทันสมัยให้รองรับ 
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(S6:O7) 
SO 4 การนำผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
กองทุน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
(S3:O11) 
 

กลยุทธแกป้ัญหา (WO) 
WO 1 ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลสมัยใหม่ในการ
ประชาสัมพันธ์กองทุน ให้เข้าถึงและครอบคลุม
เป้าหมายทุกภาคส่วน (W1:O7)  
WO 2 จัดทำระบบการสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร (W10:O1) 
WO 3  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส่งเสริมการ
นำผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุน 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย (W2:O7) 
WO 4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงาน (W3:O9)  
(W4:O9) 
WO 5 พัฒนาร่างสัญญารับทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(W5:O10) (W6:O10) 
WO 6 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กร
ที่ดี (W7:O2) (W7:O10) 
WO 7 ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้
มีบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญใน
หน่วยงาน (W8:O1) 



 

 

       เป็นโอกาสในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใน
การจัดสรรทุน 
   ๗. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มีการเปลี่ยนแปลง 
      ไปอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีปัญญา
ประดิฐ (Artificial  
      intelligent :Ai)/ Internet of Thin/ 
Cloud Technology) 
   ๘. มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน
มาก 
   9. สำนักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  เป็นเคร่ืองมือให้ส่วนราชการ 
หน่วยงาน ใช้ในการประเมินตนเอง และ
พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
(HPO) 
10. มีหน่วยงานทางด้านกฎหมายที่สามารถ
ให้คำแนะนำหรือช่วยดำเนินการด้าน
กฎหมายให้แก่กองทุน เช่น สำนักนิติการ 
สป.ศธ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สำนักงานอัยการสูงสุด ฯลฯ 

WO 8 แสวงหาแหล่งรายได้เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการดำเนินงานของ
กองทุน (W9:O11) 

 



 

 

11. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ว่าด้วยการ
บริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2562 มีข้อกำหนดที่
เปิดโอกาสให้กองทุนฯ สามารถหาแหล่ง
รายได้ ได้ด้วยตนเอง 
T: 

1. ผู้ขอรับทุนไม่ดำเนินการตามสัญญา
รับทุน 

2. การได้รับวงเงินงบประมาณ
สนับสนุนที่ไม่แน่นอน 

 

กลยุทธเชิงพัฒนา (ST) 
ST 1 การนำผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของ
กองทุน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
(S3:T2) 
 

กลยุทธตัง้รับ/ป้องกันตัว (WT) 
WT 1 พัฒนาร่างสัญญารับทุนสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(W5:T1) (W6:T1) 
WT 2 จัดทำระบบสารสนเทศในการกำกับ
ติดตามและบริหารการดำเนินงานตาม
สัญญารับทุน  (W10:T1) 
WT 3  กำหนดเงื่อนไขจำนวนคร้ังในการ
ตรวจรับของแต่ละงวดงานไว้ในสัญญารับทุน
(W6:T2)  
WT  4 แสวงหาแหล่งรายได้เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการดำเนินงานของ
กองทุน (W9:T2) 
 
 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบาย
รัฐบาล (SO 1) 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาร่างสัญญารับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (WT 1 , WO 5, WT 3) 

- กำหนดเงื่อนไขจำนวนคร้ังในการตรวจรับของแต่ละงวดงานไว้ในสัญญารับทุน 
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทำระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) (WT 2,WO 2) 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2  สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและส่งเสริมการใช้ผลงานลิขสิทธิ์ของกองทุนพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย (SO 2, WO 3) 

- ใช้เทคโนโลยีและดิจทิัลสมัยใหม่ในการประชาสัมพันธ์กองทุน ให้เข้าถึงและครอบคลุมเป้าหมายทุกภาคส่วน (WO 1) 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นลิขสิทธิ์ของกองทุน เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการดำเนินงานของกองทุน (SO 4, ST 1, WT 4, WO 8) 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ( WO 4) 

- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและ สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ทันสมัยให้รองรับการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ (SO 3) 

- ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหน่วยงาน WO 7 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี WO 6 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 

 



 

 

 

                              ส่วนที่ 3  

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติงาน 
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

วิสัยทัศน์ 
   กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการผลติ การวิจัย การพัฒนา 
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทั่วถึง เท่าเทียม  
และมีคุณภาพ 
 

ค่านิยม 

                           

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนา การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการเรียนรู้แบบ 

    มีส่วนร่วม 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การวิจัย เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  3. พัฒนาการบริหารจัดการกองทุนและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 

ประสิทธิภาพสูง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ เท่าเทียมทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและ

ดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิจัย และการสร้าง

นวัตกรรม 

EDTECH 
E:Efficiency ประสิทธิภาพในการทำงาน 
D:Digitization มุ่งการทำให้เป็นสำนักงาน
ดิจิทัล 
T:Team Work การทำงานเป็นทีม 
E:Effectivenessการมีประสิทธิผลในการ
ทำงาน 
C:Care การใส่ใจในการทำงาน 
H:Heart การทำงานด้วยใจ 
 



 

 

วัตถุประสงค์ประสงค์ 
  กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจัย  
การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร/์
เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  1: ส ่ง เสร ิม สน ับสน ุน การพ ัฒนาโครงสร ้างพ ื ้ น ฐ านด ้ า น เทค โน โ ลย ี แ ล ะด ิ จ ิ ท ั ล  
ประสิทธิภาพสูง  
 1.มีนวัตกรรมและการเข้าถึงโครงสร้างพื ้นฐานเทคโนโลยีและ

ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงในพื้นที่สถานศึกษาที่ห่างไกล  
จัดสรรทุน 
เพือ่สนับสนุน
โครงการ 
หรือกิจกรรม 

2. ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซ
เบอร์ทุกรูปแบบ 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  2 : สร ้างโอกาส ความเสมอภาค และความ เท ่า เท ียมทางการศ ึกษาด ้วยเทคโนโลยี  
และดิจิทัล 
 1. จัดทำระบบการจัดการการเรียนการสอนทางไกล ในการเข้าถึง

บริการทางการศึกษาที่ผา่นระบบดิจิทัลทุกรูปแบบอยา่งทั่วถึง 
2. จัดทำแหล่งเรียนรู้และคลงัข้อมูลในรูปแบบดจิิทัล เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

จัดสรรทุน 
เพื่อสนับสนุน
โครงการหรือ
กิจกรรม 

3. มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญจำเปน็ในศตวรรษที่ 21 
4. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ด้อยโอกาส ทุกคนมีความ
เสมอภาคในโอกาส 
พัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อ
ยกระดับความสามารถของคนไทย 
ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล  
 มีกระบวนงานในรูปแบบแนวทาง นวัตกรรม หรือแพลตฟอร์ม 

บริการพื ้นฐานทางการศึกษาและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอด
เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในรูปแบบ
ดิจิทัล เพ่ือทำให้องค์กรก้าวสู่หน่วยงานดิจิทัล 

จัดสรรทุน 
เพื่อสนับสนุน
โครงการหรือ
กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม 
 1. มีเทคโนโลยีและดิจิทลัเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ลด

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
จัดสรรทุน 
เพื่อสนับสนุน
โครงการหรือ 2. สร้างงานวิจัย/นวัตกรรม นำไปต่อยอดในการใชป้ระโยชน์ทางด้าน

การศึกษา 
 
 
 



 

 

 
โครงสร้างบริหารงานของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        ประธานกรรมการ 
 2. ผู้แทนกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
 3. ผู้แทนสำนักงบประมาณ   กรรมการ 
 4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน    กรรมการ 
 6. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกองทุนฯ กรรมการและ     
 เลขานุการ 
  7. หัวหน้ากลุ่มนโยบาย แผนงาน และติดตาม สกท.  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  8.  นักวิชาการศึกษา กลุ่มนโยบาย แผนงาน และติดตาม สกท. ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 

 คณะกรรมกำรบริหำรกองทนุฯ 

คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                      

ด้านการพัฒนา แผนงานวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ และการจัดสรรเงินกองทุน 

คณะอนกุรรมการกองทนุพฒันา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                 

ด้านการก ากบั ติดตาม ประเมินผล

การด าเนินงาน และกฎหมาย                

ของกองทนุ 

กลุ่มบริหำรงำนกองทุน  
กำรเงินและบัญชี 

กลุ่มนโยบำย แผนงำน  
และติดตำม 

กลุ่มกำรจัดสรรเงินทุน  
และกฎหมำย 

• งานบริหารงานทัว่ไป 

• งานการเงินและพสัด ุ

• งานบริการและอาคาร
สถานที ่

• งานเลขานกุารผู้อ านวยการ 

• งานแผนงาน 

• งานพฒันาวิชาการ 

• งานงบประมาณ 

• งานสารสนเทศ  

 

• งานจดัสรรเงินกองทนุ 

• งานติดตามและตรวจสอบ
เงินกองทนุ 

• งานกฎหมายและคดี  
 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกองทุนพฒันำเทคโนโลยี 

เพื่อกำรศึกษำ (ผู้อ านวยการ 1 คน) 



 

 

 
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
1. กำหนดนโยบายและแผนแม่บทของกองทุน  
2. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์ หรือสวัสดิการต่าง ๆ ของผู ้บริหารกองทุนที ่มาจากการสรรหาและพนักงาน โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง 
3. กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีการ เพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของกองทุนเป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีของกองทุน  
5. พิจารณาอนุมัติโครงการที่สมควรได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 
6. กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน  
7. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
มอบหมาย 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื ่นใดตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือปฏิบัติการอื่น ใดเพื่ อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
ของกองทุน 
 
 คณะอนุกรรมการฯ มี 2 คณะ ประกอบด้วย 
  1. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ด้านการพัฒนา แผนงานวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ และการจัดสรรเงินกองทุน 
  2. คณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงาน และกฎหมายของกองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                              ส่วนที่ 4  

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายสำหรับ      
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การวิจ ัย การพัฒนา และการใช้เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา ทั ้งนี้  
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  ซึ่งจากการศึกษา
ภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนบริบทด้านสถานการณ์การผลิต การใช้เทคโนโลยี และเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันที่เข้ามามีบทบาททางด้านการศึกงาน นั้น สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการศึกษาจึงได้กำหนดสาระสำคัญ ของแผนปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

แผนงานจัดสรรทุน 
เพื่อสนับสนุนโครงการ 

4 36,000,000 ถัวจ่ายทุกรายการ
ภายในแผนปฏิบัติงาน
ของสำนักงาน
เลขานุการกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษา 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 

1 10,000,000 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

1 10,000,000 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

1 6,000,000 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการบริหารจัดให้
ก้าวสู่การการเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

1 10,000,000 

แผนงานบริหารสำนักงาน  4,196,600 
1 งบบุคลากร 8 คน  2,196,770 
2 งบดำเนนิงาน   
 2.1 แผนใช้จ่ายภายในสำนักงาน 
 2.3 แผนใช้จ่ายงานพัฒนาวชิาการ 
 2.4 ค่าสาธารณปูโภค 

 
 

 
   
 

    20,000                                                                                                                   
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,196,600 

 
 
 
 



 

 

        รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกตามประเภทรายจ่าย) 

 
 

 

แผนงาน/
รายการ 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย งบประมาณที่ใชด้ำเนนิการ  
 

หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 

ต.ค – ธ.ค.62   
ไตรมาสที่ 2 

ม.ค. - มี.ค. 63 
ไตรมาสที่ 3 

เม.ย. - มิ.ย.63 
ไตรมาสที่ 4 

ก.ค. - ก.ย. 63 
รวมเป็นเงิน  

บริหารสำนักงาน 
 

งบบุคลากร 
   
ค่าจ้างพนักงานกองทุน  

 

 

จำนวน 8 
คน 

12 เดือน 

 
549,192.50 

 
549,192.50 

 
549,192.50 

 
549,192.50 

 
 

 

2,196,770 

 

รวม 

งบดำเนินงาน 
 
 
 
 

แผนใช้จา่ย
ภายใน

สำนักงาน 

1. ค่าตอบแทนสำหรับ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  

4 คร้ัง 22,200 22,200 22,200 22,200 88,800  

2. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการฯ  จำนวน 8 
คร้ัง 

32,800 32,800 32,800 32,800 131,200 จำนวน 2 
คณะๆละ 
 4 คร้ัง 

3. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณากลัน่กรองโครงการ  

จำนวน  
60 โครงการ 

233,500 - 233,500 - 467,000  

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจ 
รับงวดงานโครงการที่ขอรับทนุ 

  30 คร้ัง 
 

48,340 48,340 48,340 48,340 193,360 ไม่เกิน  
8 คร้ัง ต่อ 
1 โครงการ 

5. ค่าตอบแทนปฏบิัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ตามภาระกิจ
เร่งด่วน 

27,000 14,000 14,000 25,000 80,000  

 
 

6. ค่าสมทบประกันสงัคมให้กับ
พนักงานกองทุน (ส่วนของนายจ้าง)  

8 คน  
12 เดือน  

18,000 18,000 18,000 18,000 72,000  



 

 

 

แผนงาน/
รายการ 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย งบประมาณที่ใชด้ำเนนิการ  
 

หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 

ต.ค – ธ.ค.62   
ไตรมาสที่ 2 

ม.ค. - มี.ค. 63 
ไตรมาสที่ 3 

เม.ย. - มิ.ย.63 
ไตรมาสที่ 4 

ก.ค. - ก.ย. 63 
รวมเป็นเงิน  

 
 
 
 

แผนใช้จา่ย
ภายใน

สำนักงาน 

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหาร พนักงาน
กองทุน คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ 
คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะทำงาน 

ตามภาระกิจ 5,000 5,000 5,000 5,000 20,000  

8. ค่าจ้างเหมาบริการ 
(ค่าทำความสะอาด, ค่าจัดทำ
เอกสาร, ค่าจ้างกำจัดปลวก, 
ค่าจ้างซ่อมบำรุงระบบสารสนเทศ
หรือเว็บไซต์, ค่าจ้างเหมาบริการ
ซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย, 
ค่าจ้างเหมางานอ่ืนๆ) 

 82,500 82,500 82,500 82,500 330,000  

9. ค่าวัสดุสำนักงาน 12 เดือน 30,755 30,755 30,755 30,755 123,020  
10. ค่าจัดทำสิ่งพิมพ์/สื่อ
ประชาสัมพนัธ ์

 64,000 - - - 64,000   

11. ค่าสาธารณปูโภค  5,000 5,000 5,000 5,000 20,000  
รวม 1,118,422.50 807,922.50 1,041,287.50 818,787.50 3,786,420.00  

 
แผนใช้จา่ยงาน
พัฒนาวิชาการ 

 

1. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ  

จำนวน 4 
คร้ัง 

4,500 4,500 4,500 4,500 17,600  

2. ค่าจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ฯ  

จำนวน  
8 คร้ัง 

8,800 8,800 8,800 8,800 35,200 2 คณะๆ
ละ 
 4 คร้ัง 



 

 

 

แผนงาน/
รายการ 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย งบประมาณที่ใชด้ำเนนิการ  
 

หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 

ต.ค – ธ.ค.62   
ไตรมาสที่ 2 

ม.ค. - มี.ค. 63 
ไตรมาสที่ 3 

เม.ย. - มิ.ย.63 
ไตรมาสที่ 4 

ก.ค. - ก.ย. 63 
รวมเป็นเงิน  

3. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับงวดงานโครงการที่ขอรับ
ทุน 

30 คร้ัง 17,000 17,000 17,000 17,000 68,000  

 
 
 
 
แผนใช้จา่ยงาน
พัฒนาวิชาการ 

 

4. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิกลัน่กรองโครงการ 

6 คร้ัง - 2,725 - 2,725 5,450  

5. ค่าจัดทำการสำรวจความพึง
พอใจ/ 
การสำรวจความคิดเห็นและความ
คาดหวังของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

1 คร้ัง  - 1,500 - - 1,500  

6. โครงการประชุมปฏบิัติการ 
เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
กองทุน 

1 คร้ัง 3,690  - - 3,690  

7. โครงการติดตามประเมินผล
โครงการ 
  - กิจกรรมติดตามประเมินผล
โครงการที่ยังดำเนินการอยู ่
  - กิจกรรมติดตามประเมินผล
โครงการ 
ที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว 

 2 คร้ัง 
 

- 10,000 10,000 - 20,000  

8. โครงการประชุมปฏบิัติการ 
เพื่อทบทวนแผนความเสี่ยง/จัดทำ
คู่มือความเสี่ยง 

1 คร้ัง - - 12,800 - 12,800  

9. โครงการพัฒนาบุคลากร  1 คร้ัง - 100,000 - - 100,000  



 

 

 

แผนงาน/
รายการ 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย งบประมาณที่ใชด้ำเนนิการ  
 

หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 

ต.ค – ธ.ค.62   
ไตรมาสที่ 2 

ม.ค. - มี.ค. 63 
ไตรมาสที่ 3 

เม.ย. - มิ.ย.63 
ไตรมาสที่ 4 

ก.ค. - ก.ย. 63 
รวมเป็นเงิน  

 
 
 
 

แผนใช้จา่ยงาน
พัฒนาวิชาการ 

 

10. โครงการประชุมชี้แจงแนว
ทางการขอรับทุนจากกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและ
เผยแพร่ผลงานที่เปน็ลิขสิทธิ์ของ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลย ี
เพื่อการศึกษา 

1 คร้ัง 50,000 - - - 50,000  

11. โครงการพัฒนาระบบ 
EIS/MIS 
    - กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ 
 - กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม
ปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระบบ 

ประชุม
ปฏิบัติการ 
 2 คร้ัง 

 

- 50,000 - 50,000 100,000   

12. ประชุมปฏิบตัิการจัดทำ
นโยบาย 
การกำกับดูแลองค์การที่ด ี

1 คร้ัง 3,960 - - - 3,960  

13. โครงการประชุมปฏบิัติการ
ทบทวนแผนดจิิทัล  

1 คร้ัง  3,960   3,960  

14. โครงการประชุมปฏบิัติการ
ทบทวนแผนยทุธศาสตร์และ
แผนปฏบิัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากร บุคคลประจำป ี

1 คร้ัง  3,960   3,960  



 

 

 

แผนงาน/
รายการ 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย งบประมาณที่ใชด้ำเนนิการ  
 

หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 

ต.ค – ธ.ค.62   
ไตรมาสที่ 2 

ม.ค. - มี.ค. 63 
ไตรมาสที่ 3 

เม.ย. - มิ.ย.63 
ไตรมาสที่ 4 

ก.ค. - ก.ย. 63 
รวมเป็นเงิน  

15. ประชุมปฏิบตัิการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID 
plan) 

1 คร้ัง  3,960   3,960  

16. manning สำนักงาน 5 วัน 1 คร้ัง 9,900 9,900   19,800  
17. โครงการจัดการเรียนรู้ของ 
สกท. Knowledge Management 
: KM 

4 คร้ัง 5 วัน - 19,800 - - 19,800  

18. ประชุมปฏิบตัิการจัดทำ
แผนปฏบิัติการ 2564  

1 คร้ัง - - 3,960 - 3,960 
 

 

รวม 47,850.00 222,245.00 57,060.00 83,025.00 6,410,180.00  
แผนงานจัดสรร

ทุน 
เพื่อสนับสนุน

โครงการ 

1. ส่งเสริม สนับสนนุ การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน ด้านเทคโนโลยี
และดิจิทัลประสทิธิภาพสูง 
 

2. ส่งเสริม สนับสนนุ การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 

 

3. ส่งเสริม สนับสนนุ การพัฒนา
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการศึกษา การ
วิจัยและการสรา้งนวตักรรม 

1  
โครงการ 

 
1 

โครงการ 
 

 
1 

โครงการ 
 

-  
 
 
 - 
 
 
 
- 

10,000,000 
 
 

10,000,000 
 
 
 

6,000,000 

- 
 
 
 - 
 
 
 
- 

- 
 
 
 - 
 
 
 
- 

- 
 
 
 - 
 
 
 
- 

 



 

 

 

แผนงาน/
รายการ 

 

โครงการ/งาน/กิจกรรม 
 

เป้าหมาย งบประมาณที่ใชด้ำเนนิการ  
 

หมายเหตุ 
ไตรมาสที่ 1 

ต.ค – ธ.ค.62   
ไตรมาสที่ 2 

ม.ค. - มี.ค. 63 
ไตรมาสที่ 3 

เม.ย. - มิ.ย.63 
ไตรมาสที่ 4 

ก.ค. - ก.ย. 63 
รวมเป็นเงิน  

แผนงานจัดสรร
ทุน 

เพื่อสนับสนุน
โครงการ 

4. ส่งเสริม สนับสนนุ การ
พัฒนาการบริหารจัดให้ก้าวสู่การ
การเป็นหน่วยงานดิจทิัล 

1 
โครงการ 

 

- 10,000,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

รวม - 36,000,000 - - -  
รวมทั้งสิ้น  1,166,272.50 37,030,167.50 1,098,347.50 901,812.50 40,196,600.00  

                                      
*** ถัวจ่ายทุกรายการภายในแผนปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



 

 

 
  

 

 

 

 

ภาคผนวก 


