ยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
เป้าประสงค์กระทรวง/
ตัวชี้วัด

ระบบ ICT มีการบูรณาการ
เชือ่ มโยงกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
เพื่อจัดการเรี่ยนรู้และบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพรวดเร็ว และทั่วถึง

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก
แผนบูรณาการ: 13 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 4 พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
แนวทางที่ 4.1 ผลิตและพัฒนาสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรม : พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1.โครงการศูนย์กลางการให้บริการสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. โครงการการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และคลังข้อมูลองค์ความรู้
กิจกรรม
- พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- รพัฒนาคลังข้อมูลองค์ความรู้

กลุม่ เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
สอดคล้องกับ (ข้อ)
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว.
ศธ.

4,112.5075

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และประชาชนสามารถ การจัด
การเรียนการสอน กาหนดมาตรฐาน
ประเมินและรับรองเนือ้ หาสาระ
การเรียนรู้คุณภาพสื่อตลอดชีวิต
3,000 สื่อ

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
อุดรธานี ภูเก็ต นครนายก

1. การจัดการเรียนการสอนและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2500 สื่อ
2. กาหนดมาตรฐาน ประเมินและ
รับรองคุณภาพสื่อเนือ้ หาสาระ
การเรียนรู้ 500 สื่อ

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษาที่มีการจัด
การเรียนการสอนระดับการ
ศึกษาขัน้ พื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หน่วยผู้รับบริการได้แก่
หน่วยงาน สถานศึกษา
ทุกสังกัด

1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง และทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึน้
2. นักเรียนเกิดการพัฒนาด้าน
สติปญ
ั ญา สามารถนาองค์ความรู้
ไปใช้ในการคิดวิเคราะห์ แก้ปญ
ั หา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งระบบออนไลน์
และออฟไลน์ ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
และเลือกใช้ตรงกับความต้องการได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา

แนวทางที่ 4.2 บูรณาการฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
1. โครงการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรม : พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ต.ค.59-ก.ย.60

38.0000 สป. (ศทก.)

925.0000

104.8112
130

สพฐ.

4.4

3

1

5

4.4

3

1

5

เป้าประสงค์กระทรวง/
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุม่ เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

สอดคล้องกับ (ข้อ)
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว.
ศธ.

- โครงการบูรณาการข้อมูลการศึกษากับบัตรประจาตัวประชาชน
เพื่อการให้บริการภาครัฐ

1. สถานศึกษาที่ใช้ระบบ 90 แห่ง
2. บัตรประจาตัวประชาชนที่มี
การบันทึกข้อมูลการศึกษา
1,000,000 คน

กรุงเทพมหานคร

1. ร้อยละ100 ของผู้จบการศึกษา
ในแต่ละระดับสามารถเข้าถึงข้อมูล
ในบัตร Smart Card ของตนเองได้
2. ผู้สาเร็จการศึกษาทุกสังกัดและทุก
ระดับการศึกษาบันทึกข้อมูล
ในบัตร Smart Card
จานวน 1,000,000 คน

ต.ค.59-ก.ย.60

15.6002 สป.(ศทก).

4.4

3

1

5

- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัติ
ผู้เรียน และบุคลากรในสังกัด

1. ประวัตินกั เรียน นักศึกษา ผู้เรียน
จานวน 7,800,000คน
2. สถานศึกษา 38,000 แห่ง

กรุงเทพมหานคร

1. จานวนข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
และผู้เรียนในระบบฐานกลางของ
กระทรวงไม่นอ้ ยกว่า 7,800,000 คน
2. จานวนข้อมูลของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษา จานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 35,000 แห่ง
3. ร้อยละ80 ของข้อมูลที่มีความ
ถูกต้องตรงกันระหว่างฐานข้อมูลกลาง
ของกระทรวงกับฐานข้อมูลกลาง
ของหน่วยงาน

ต.ค.59-ก.ย.60

89.2110 สป.(ศทก.)

4.4

3

1

5

4.4

3

1

5

แนวทางที่ 4.3 จัดการศึกษาทางไกลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีคุณภาพ
1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(เดิมชื่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านระบบ
เทคโนโลยี)
กิจกรรม
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
- การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLIT
แนวทางที่ 4.4 บูรณาการโครงข่ายสือ่ สารโทรคมนาคม
เพื่อการศึกษา
1. โครงการพัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรม : พัฒนาสือ่ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โครงการบูรณาการระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา

1. โรงเรียนขนาดเล็ก 15,369 โรง
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
พื้นที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
การศึกษา และ สพฐ.
2. โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่
15,553 โรง ในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

บูรณาการเครือข่ายหลักของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2 เครือข่าย
ในระดับภูมิภาคให้เชือ่ มโยงถึงกัน
เพื่อให้สามารถใช้งานทรัพยากร
ที่มีอยู่ร่วมกันได้เกิดประโยชน์สูงสุด

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
พิษณุโลก ขอนแก่น
นครราชสีมา ชลบุรี นครปฐม
สุราษฎร์ธานี สงขลา
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1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ต.ค.59-ก.ย.60
ในสังกัด สพฐ. จัดการเรียนโดยใช้ DLTV
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ในสังกัด สพฐ.
จัดการเรียนโดยใช้ DLIT

2,340.8463

สพฐ.

ต.ค.59-ก.ย.60

260.0100 สป.(ศทก.)

4.4

3

1

5

ต.ค.59-ก.ย.60

443.8400

4.4

3

1

5

จานวนเครือข่ายหลักในระดับภาค
ที่สามารถเชือ่ มต่อได้

สกอ.

เป้าประสงค์กระทรวง/
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
แผนงานในการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ/
โครงการ/กิจกรรมหลัก

กลุม่ เป้าหมาย

พื้นที่เป้าหมาย
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ตัวชี้วัดโครงการ/
กิจกรรมและค่าเป้าหมาย

ระยะเวลา(ระบุ
เดือน)

สอดคล้องกับ (ข้อ)
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ร่าง)
นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสต์ชาติ
(ระบุข้อย่อย)
ระยะ
20 ปี

ร่างทิศทาง
แผนฯ 12

จุดเน้น รมว.
ศธ.

4 ตาแหน่ง)
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