


ค ำน ำ 
  
 แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2562-2564 ส านักงานศึกษาธิการ   
ภาค 15 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 15 โดยพิจารณาตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และแผนพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวง ศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบนโยบาย
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561-2564   
 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562-2564 ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้องทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติแต่ละระดับ 
ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา อันจะส่งผลให้การจัด
การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
 
 
     ส านักงานศึกษาธิการภาค 15  
              สิงหาคม 2561 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
   
  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในข้อ 5 ให้มีส านักงานศึกษาธิการ
ภาค จ านวน 18 ภาค สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการก าหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ในการ
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ  ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว  ให้รับผิดชอบด าเนินงานในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 15 หรือ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัด
ล าปาง และจังหวัดล าพูน  โดยมีอ านาจหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทพัฒนาภาคให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ  
    ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความ     
เท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ    
พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ในการสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT 
เพ่ือการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพ่ือสร้างแรงงานในอนาคตที่มีความรู้และทักษะในการใช้
ประโยชน์จาก ICT รวมทั้งส่งเสริมให้มีสื่อดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและ
กระบวนการเรียนรู้ของประชาชน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2562-2564  ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 15 ต่อไป 
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1.2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ  
ตำรำงท่ี 1 จ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/อาจารย์ สังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา 2560 เขตตรวจราชการที่ 15  

สังกัด 
สถำน 
ศึกษำ 

ห้อง 
เรียน 

นักเรียน/
นักศึกษำ 

ครู/
อำจำรย ์

 กระทรวงศึกษำธิกำร 1,823 22,889 507,746 29,790 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 1,666 17,870 302,536 17,301 
    1.1 ประเภทสามัญศึกษา 1,666 17,870 302,536 17,301 
2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 121 4,089 58,167 5,750 
    2.1 ประเภทสามัญศึกษา 105 3,595 48,848 4,982 
    2.2 ประเภทอาชีวศึกษา 16 494 9,319 768 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 21 930 26,867 1,423 
4. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 15 - 120,176 5,316 
    4.1 มหาวิทยาลัย 13 - 118,217 5,264 
    4.2 โรงเรียนสาธิต 2 - 1,959 52 

 กระทรวงอ่ืน ๆ 161 1,747 41,037 2,024 
5. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (สพช.) 49 358 7,019 584 
    5.1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 49 358 7,019 584 

6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/(กก.) 3 - 2,133 138 
    6.1 โรงเรียนกีฬา 1 - 329 43 
    6.2 สถาบันการพลศึกษา 2 - 1,804 95 

7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/(อปท.) 75 1,084 27,204 838 
    7.1 ประเภทสามัญศึกษา 74 1,072 26,997 838 
    7.2 ประเภทอาชีวศึกษา 1 12 207 - 

8. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/(สตร.) 31 305 2,691 227 
    8.1 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 31 305 2,691 227 

9. กระทรวงวัฒนธรรม/(วธ.) 1 - 715 62 
    9.1 วิทยาลัยนาฏศิลป์ 1 - 715 62 

10 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/(สป.สธ.) 2 - 1,275 175 
 รวมทั้งสิ้น 1,984 24,636 584,783 31,814 
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 ข้อมูลพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
    โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตตรวจราชการที่ 15 
ร้อยละ 86.55 ได้มีการด าเนินการให้มีการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แล้ว และร้อยละ 13.45 ก าลัง
อยู่ระหว่างด าเนินการ  โดยแบ่งเป็นเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการต่าง ๆ ดังนี้     
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2561) 
 
ตำรำงท่ี 2 จ านวนและร้อยละการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน สังกัดส านักงาน 
              คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการที่ 15 

 
 
  การใช้สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตตรวจราชการที่ 15 

 
 
 
 

จ ำนวน ใช้
จงัหวัด โรงเรียน มี ก ำลงั UniNet/ รวม

ทัง้หมด ด ำเนินกำร ประชำรัฐ  TOT  CAT 3BB TRUE DTAC AIS อ่ืน ๆ 
จำน

ดำวเทยีม
เชียงใหม่ 700 641 59 217 168 46 386 41 1 17 5 24 905

แมฮ่่องสอน 314 218 96 78 85 39 33 32 0 9 0 36 312

ล ำปำง 337 303 34 104 59 35 162 4 0 2 4 4 374

ล ำพนู 218 196 22 46 83 6 93 8 0 2 0 0 238

รวม 1,569   1,358 211 445 395 126 674 85 1 30 9 64 1,829     

ร้อยละ 100 86.55 13.45 24.33 21.60 6.89 36.85 4.65 0.05 1.64 0.49 3.50 100

เครือข่ำย Internet จำกผู้ใหเ้ช่ำใช้บริกำร
มี Internet ใช้ รูปแบบทีจ่ดัหำได้
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1.3 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis)   
   1. จุดแข็ง (Strength) 
  1) มีแผนยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ที่รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
   2) หน่วยงานทางการศึกษามีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษา 
  3) บุคลากรทางการศึกษามีทักษะพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. จุดอ่อน (Weakness) 
   1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีน้อยและไม่เพียงพอ 
     2) ขาดงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   3) บุคลากรขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 
  4) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  
  5) หน่วยงานทางการศึกษาไม่มีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลที่ขับเคลื่อนเชื่อมโยงการ
ท างานด้านข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาในพ้ืนที่ 
  6) หน่วยงานทางการศึกษาไม่ให้ความส าคัญระบบสารบรรณอีเล็คโทรนิคอย่าง   
เต็มระบบ 
 3. โอกำส (Opportunity) 
   1) มีกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
   2) กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 
  3) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถน ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ทางการศึกษา และพัฒนาระบบการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็ว และน าสารสนเทศต่าง ๆ ไปสู่พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) มีองค์คณะบุคคล (กศจ.) ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการในพ้ืนที่ 
 4. อุปสรรค (Threat) 
   1) หน่วยงานต้นสังกัดจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้า/ไม่ทันต่อการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
    2) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังขาดการเชื่อมโยง 
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บทที่ 2   
แผนและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2562 -2564  ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 15 ได้น าแนวคิดจากแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวางแผน     
ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   2.1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563     
ของประเทศไทย (ICT 2020) 
 2.3 (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561-2564 
  2.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
 2.5 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่12 พ.ศ.2560-2564 
 
2.1 แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
     (ที่มา : แผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2560 -
2564) 
  แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึง่จัดท าโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559  โดยแผนฉบับนี้ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซ่ึงหมายถึง 
ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล  ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม จะมีเปา้หมายในภาพรวม 4 ประการคือ 
  1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์  นวัตกรรมการผลิต การบริการ   
  2) สร้างโอกาสทาง สังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
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  4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ก าหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล เพ่ือก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาและเป้าหมายใน 4 ระยะ ภายในเวลา 20 ปี และก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานเพ่ือ
ไปสู่เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
  ยุทธศำสตร์ที่  1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม          
ทั่วประเทศ  โดยที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ผลักดันให้
ประเทศไทยเปน็หนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาเซียน จัดให้มีนโยบายและ
แผนบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  กระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยผลักดันให้ภาคธุรกิจไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้า และบริการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะ
ยาว  พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทย ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิง
นวัตกรรมได้ในอนาคต  เพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตร และการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยด าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสร้าง
ประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูลองค์ความรู้  ทั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่
ประชาชนสามารถ เข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์ ได้โดยง่ายและสะดวก และ มีประชาชนที่รู้เท่าทัน
ข้อมูลขา่วสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐ  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิด
บริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ 
พ้ืนที่ และภาษา น าไปสู่การหลอมรวมการท างานของภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว จัดให้มีบริการ
อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ ปรับเปลี่ยนการท างานของ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open 
data พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) เพ่ือรองรับการ
พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ 
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  ยุทธศำสตร์ที่  5  พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสั งคมดิจิทัล             
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคน วัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน 
ให้มีความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และ
การพัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จะมุ่งเน้นการมีกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกาและ มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากล เพ่ือ
อ านวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและ ท าธุรกรรมออนไลน์
ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความเชื่อมั่น ตลอดจนคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน 
  
2.2 กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย     
     (ICT 2020) 
     (ท่ีมา : แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคลังข้อมูลด้านการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2561) 
   ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรูและปัญญา โดยให้โอกาสแกประชาชนทุกคนในการมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างเสมอภาคน าไปสูการเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน 
(Smart Thailand 2020) ที่ระบุวา 
   “ICT เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทย สูความรูและปัญญา 
    เศรษฐกิจไทยสูการเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทยสูความเสมอภาค” 
 โดยมีเป้าหมายหลักของการพัฒนา ดังนี้ 
 1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ความเร็วสูง (Broadband) ที่กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เสมือนการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานทั่วไป โดยให้
ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงภายในปี พ.ศ.2558 และร้อยละ 95 ภายในปี พ.ศ.2563 
 2. มีทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู
เศรษฐกิจฐานบริการและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนไมน้อยกว่า  
ร้อยละ 75 มีความรอบรูเข้าถึง สามารถพัฒนาและใช้ประโยชนจากสารสนเทศได้อย่างงรูเท่าทัน และ
เพ่ิมการจ้างานบุคลากร ICT (ICT Professional) เป็นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ของการจ้างงานทั้งหมด 
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  3. เพ่ิมบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม ICT (โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้มีสัดสวนมูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรม ICT (รวม
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์) ตอ GDP ไมน้อยกว่าร้อยละ 18 
  4. ยกระดับความพรอมด้าน ICT โดยรวมของประเทศไทย โดยให้ประเทศไทยอยูใน  
กลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงที่สุดร้อยละ 25 (Top quartile) ของ Networked Readiness Index 
  5. เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายไดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม) โดยเกิดการจ้างงานแบบใหม่ ๆ ที่เป็นการท างานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  6. ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของ ICT ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาโดย
ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50/ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของ ICT/ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศำสตรท์ี่ 2 พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเท่าทัน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 
   2.5 สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชนจาก ICT เพ่ือการเรียนรูของเด็กและ
เยาวชน เพ่ือสร้างแรงงานในอนาคต ที่มีความรูและทักษะในการใช้ประโยชนจาก ICT โดยสนับสนุน
การแพรกระจายโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่จ าเป็นและเหมาะสมไปยังห้องเรียนในทุกระดับ//และอบรม 
ทักษะในการใช้ ICT รวมถึงการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพ่ือการเรียนรูให้กับบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่องพรอมทั้งก าหนดให้สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตองน า ICT มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น ปรับปรุงเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา เพ่ิมเนื้อหาที่เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชนจาก ICT      
ที่เหมาะสมกับการเรียนรูการด ารงชีวิตและการจ้างงานในศตวรรษที่ 21 โดยให้ความส าคัญกับทักษะ 
3 ประการคือ 

 ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT literacy) 

 การรอบรู เขา้ถึง สามารถพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
           (Information literacy) 

 การรเูทา่ทนัสื่อ (Media literacy) 
และให้มีหลักสูตรหรือเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ ICT ความรูความเข้าใจ และ
ความตระหนักถึงผลกระทบของ ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนทุกระดับ ทั้งนี้ ก าหนดให้ทุกสถาบัน 
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ตองจัดให้มีการทดสอบความรู้ด้าน ICT พ้ืนฐาน (Basic 
ICT literacy) และความรูภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน/นักศึกษาก่อนจบการศึกษาตามหลักสูตร 
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เพ่ือใหน้ักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทุกคนมีความรูและทักษะ
ด้าน ICT และภาษาอังกฤษในระดับท่ีเป็นที่ยอมรับและสามารถเทียบเคียงไดกับมาตรฐานสากล 
  2.7 สร้างโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชนจาก ICT ส าหรับประชาชนทั่วไป 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยใช้ประโยชนจากศูนย์สารสนเทศชุมชน หรือ
ศูนย์ ICT ชุมชน ในการจัดอบรมความรูด้าน ICT ให้แกประชาชนทั่วไปในชุมชน และจัดท าหลักสูตร
และจัดอบรมความรูด้าน ICT รวมถึงการใช้ ICT เพ่ือการท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันให้แก่ผู้สูงอาย ุ
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนาและประยุกต์ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะส าหรับ
ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีไดแก บริการ
ด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข 
  6.3 ส่งเสริมให้มีสื่อดิจิทัลที่สามารถใช้ประโยชนในการด ารงชีวิต และกระบวนการ 
เรียนรูของประชาชน โดยจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารส าหรับโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา การพัฒนาสื่อ
ดิจิทัลในภาษาท้องถิ่น การแปลสื่อหรือหนังสือ การจัดท าสื่อภาษามือส าหรับผู้พิการทางการไดยิน  
พรอมทั้งเร่งก าหนดมาตรฐานของประเทศเรื่องรูปแบบของแฟ้มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุน
การท างานในรูปแบบอาสาสมัคร เพ่ือสร้างสื่อที่เหมาะสมกับชุมชน โดยใช้กลไกการท างานของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการท างานร่วมกันของอาสาสมัคร 
  6.5 ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือสังคมเรียนรูออนไลน์ที่สร้างสรรค์การจัดท าเว็บท่าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย และการรวมกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็ง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู
ระหว่างสถาบันการศึกษา วัด หองสมุด  ศูนยก์ารเรียนรูชุมชน   เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 
แหล่งความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชนกระตุ้นให้เกิดการเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรูและต่อยอด
วิชาการสมัยใหม่จากแนวความคิดหรือความรูที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะน าไปสูสังคมแห่งการ 
เรียนรูตลอดชีวิต การสร้าง ต่อยอด ถ่ายทอด และบูรณาการความรูที่เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง ตระหนัก เข้าใจและเคารพในความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศ 
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2.3 (ร่ำง) แผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2561-2564 
  วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาสังคมการศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัย” 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง และรองรับ
ผู้รับบริการ ทุกคนเข้าถึงโอกาสการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดและให้บริการ
การศึกษาทุกระดับ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ทั่วถึงเท่าเทียมให้สอดคล้อง และรองรับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาศักยภาพของการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
 4. ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ ให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ การวิจัย 
นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกช่องทางการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือให้ผู้รับบริการ ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับเข้าถึงบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามศักยภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในรูปแบบประชารัฐ เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าไปใช้กับหน่วยงานการศึกษาที่สามารถ
ต่อยอดความรู้ให้กับประชาชนและสังคมได้ 
 4. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการศึกษาวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศให้เกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม เพ่ือสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 6. เพ่ิมผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานอาชีพ (Occupation 
Standard) 
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 เป้ำหมำยหลัก 
 1. ผู้รับบริการทุกกลุ่ม ทุกระดับ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกช่องทางได้
ตลอดเวลา 
 2. มีระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้องและทันสมัย สามารถใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา เพ่ือสนับสนุนภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ การบริการและการวิจัย ได้อย่างมีคุณภาพและทันสมัย 
 ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานและสถานศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม  
 
2.4 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2579 

วิสัยทัศน์  
 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่าง  
เป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 
  แผนการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ 
ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมาย
ตามจุดมุ่งหมายวิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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2.5 แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  
  วิสัยทัศน์  
    “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม” 
  ยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ซึ่ งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และ
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในด้านคุณภาพ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่
เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและ
ด้านความเท่าเทียม 
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่าง
คุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
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บทที่ 3 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร 

 
3.1 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา อย่างสร้างสรรค์และบูรณาการในเขตตรวจ
ราชการที่ 15” 
   
3.2 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ มี
ศักยภาพสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 3. ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ สื่อ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพ้ืนที่  
 4. พัฒนาระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 
3.2 เป้ำประสงค์ 
 1. หน่วยงานทางการศึกษามีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่
ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน 
  2. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษามาใช้ ใน
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา  
  3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
  4. มีศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาระดับภาค/จังหวัด เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลกลาง
ดิจิทัล (BigData) ในการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา   
 
3.4 ยุทธศำสตร์ 
  จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน จ านวน        
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ   
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 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา   
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับความสามารถของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การวิจัย และการสร้าง
นวัตกรรม 
  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
  ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของหน่วยงานทางศึกษามีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มคีุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    2.  ร้อยละของสถานศึกษามีระบบอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งที่ มี
ประสิทธิภาพ 
   มำตรกำร : 
  1. จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน 
  2. ปรับปรุงเครือข่ายภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน 
  3. ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
ในการปฏิบัติงานได้ครบทุกหน่วยงาน 
  4. ส่งเสริมให้สถานศึกษา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้มีมาตรฐาน 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  
   ตัวช้ีวัด :  1.  จ านวนระบบฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษา 
      2. จ านวนงานบริการดิจิทัลทางการศึกษาที่อ านวยความสะดวกต่อ
ผู้รับบริการ 
  มำตรกำร : 
   1. พัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อการศึกษาระดับจังหวัด/ภาค 
   2. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาระดับภาค/จังหวัด 
   3. พัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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   4. พัฒนางานบริการดิจิทัลทางการศึกษาที่สามารถอ านวยความสะดวก
ต่อผู้ขอรับบริการตามความเหมาะสม 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยกระดับควำมสำมำรถของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในกำรใช้ 
                    เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
                    ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของผู้บริหาร คร ูและบุคลากรในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
   2. ร้อยละของผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  มำตรกำร : 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการ
พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและบริหารจัดการ 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา
มีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้สอดคล้องกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
      
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  ตัวช้ีวัด :  1. จ านวนผลงานการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ สื่อ งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
    2.  มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ สื่อ งานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถให้บริการและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานได ้
   3. จ านวนช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ สื่อ งานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
    มำตรกำร : 
   1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
    2. ส่งเสริม และพัฒนาระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ สื่อ งานวิจัย 
และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
   3. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   4. ติดตามและประเมินผลการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา งานวิจัย 
และนวัตกรรมไปต่อยอดขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
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3.5 แผนงำน/โครงกำร 
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ  

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา     การศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด/ภาค   
  กิจกรรม 
     1. จัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
     2. ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1. โครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาระดับจังหวัด/ 

และการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ     ระดับภาค 
การศึกษา กิจกรรม 
     1. จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
     2. จัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
     3. จัดหาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
     4. พัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น 
 2. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 กิจกรรม    
     1. พัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
     2. อบรมบุคลากรเครือข่ายการใช้งานระบบคลังข้อมูล 
        ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
     3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ 
 การศึกษา 
     4. ติดตามประเมินผลการใช้ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ 
 การศึกษา 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับความสามารถ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร 

ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ     ทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ กิจกรรม 
การศึกษา     1. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
     2. พัฒนาศักยภาพครู 
     3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 1. โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการศึกษา  การวิจัย และสร้างนวัตกรรม    เพ่ือการศึกษา 
 กิจกรรม 
     1. อบรมให้ความรู้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
     2. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
     3. ประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
 การศึกษา 
 2. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ งานวิจัย  
    และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาระดับ 
    จังหวัด/ระดับภาค 
 กิจกรรม 
     1. รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ งานวิจัย และ 
 นวัตกรรม 
     2. พัฒนาระบบคลังข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ งานวิจัย และ 
 นวัตกรรมนวัตกรรม 
     3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ  
 งานวิจัย และนวัตกรรม 
     4. ติดตามประเมินผลการใช้ระบบคลังข้อมูลองค์ความรู้  
 สื่อ งานวิจัย และนวัตกรรม 
 3. โครงการศึกษาศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนา 
    เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาระดับจังหวัด/ภาค 
 กิจกรรม 
     1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     2. จัดเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่ตามสภาพจริง        
     3. ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล 
     4. จัดท ารายงานการศึกษา และเผยแพร่ 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน/โครงกำร 
 4. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการ 
 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาระดับจังหวัด/ภาค 
 กิจกรรม 
     1. จัดประชุมสัมมนา เสวนาทางวิชาการ 
     2. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
     3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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บทที่ 4 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

 
  แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2562 -2564 ส านักงานศึกษาธิการ   
ภาค 15 มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 15 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ และสอดรับกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพือ่การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561-2564 ดังวิสัยทัศน์ที่ระบุไว้ว่า “พัฒนาสังคม
การศึกษาให้มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” ซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมหน่วยงาน
และสถานศึกษา 
 2. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมทางการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการให้ก้าวสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
 4. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 5. ยุทธศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม  

  ดังนั้น ในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา เขตตรวจราชการที่ 15 ให้เป็นไป
ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2562-
2564 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำอย่ำงสร้ำงสรรค์และบูรณำกำร ในเขตตรวจรำชกำรที่ 15” จึงได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพ   
  1.1 จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน เพ่ือสร้างความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
  1.2 ปรับปรุงเครือข่ายภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และมีการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการใช้งาน 
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   1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาในการปฏิบัติงานได้ครบทุกหน่วยงาน 
  1.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้มีมาตรฐาน 
  2. ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
กำรศึกษำ  
  2.1 พัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค 
  2.2 มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัด 
  2.3 พัฒนาเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
พ้ืนที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และมาตรฐานแอพพลิเคชั่นภาครัฐส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที ่
  2.4. พัฒนางานบริการดิจิทัลทางการศึกษาที่สามารถอ านวยความสะดวกต่อผู้ขอรับ
บริการตามความเหมาะสม 
   3. ยุทธศำสตร์ยกระดับควำมสำมำรถของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ 
  3.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาและ 
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา มีการ
พัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้สอดคล้องกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
  4. ยุทธศำสตร์พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ กำรวิจัย และกำรสร้ำง
นวัตกรรม 
  4.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าวิจัย และพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทุกระดับ 
   4.2 ส่งเสริม และพัฒนาระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้  สื่อ งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาทั้งในระดับภาคและระดับจังหวัด  
  4.3 ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและหลากหลายช่องทาง 
  4.4 ติดตามและประเมินผลการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา งานวิจัย และ
นวัตกรรมไปต่อยอดขยายผลเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษา 
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 กล่าวโดยสรุป เพ่ือให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ในเขตตรวจราชการ   
ที่ 15 เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือสร้างกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพสามารถน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
องค์ความรู้ สื่อ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการพัฒนาในด้านการ
บริหารจัดการท าให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูง 
ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ต่อไป   
 
 

----------------------- 
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ประกาศส านักงานศึกษาธิการภาค 1๕ 
 เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562-2564 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 15  
**************** 

ด้วยส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1๕ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
กำรศึกษำ พ.ศ.2562-2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ ในเขตตรวจรำชกำรที่ 15 โดยก ำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ.2562-2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 ขึ้นในระหว่ำง
วันที่ 4-5 กรกฎำคม 2561 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและมี
ประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ พ.ศ.2562 -2564 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 ดังต่อไปนี้   

1. ที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 

     1) นำงปัทมำ  วีระวำนิช       ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
     2) นำยณรงค์  แผ้วพลสง      ศึกษำธิกำรภำค 15 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
    1) นำยสุทิน  แก้วพนำ รองศึกษำธิกำรภำค 1๕    ประธำนกรรมกำร 
    2) นำยภำนุศร  สิทธิชัย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ      รองประธำนกรรมกำร 
    3) ว่ำที่ ร.ต.ไวโรจน์  สิงหไ์ตรภพ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ   กรรมกำร 
    4) นำงสุทธิพร  สังข์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล  กรรมกำร 
    ๕) นำงสำววำสนำ  ปิยะฤดีวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
    6) นำงศณิชล  เพ็งพิมพ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   กรรมกำร 
    7) นำงสำวเพ็ญพร  ปะระดี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    8) นำยปัญญำ  วันแรก นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ             กรรมกำรและ 
                                              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ในก ำหนดนโยบำย อ ำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน วำงแผนกำรด ำเนินงำน สั่งกำร 
ก ำกับ เร่งรัด ดูแลให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำน 
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๓. คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย 

   1) นำยสุทิน  แก้วพนำ รองศึกษำธิกำรภำค 15     ประธำนกรรมกำร 
   2) นำยภำนุศร  สิทธิชัย ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ             รองประธำนกรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
   3) นำงผ่องศรี  รัตนงำม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน     กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำพูน 
   4) น.ส.ปำนมนัส  โปธำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
   5) น.ส.ดวงมณี  เครื่องร้อน นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร    กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
   6) นำงปำริตำ  ศุภกำรก ำจร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร   กรรมกำร 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง 
   7) น.ส.พิชญำวรันย์  อุตส์กัณฐ์ทรำ นักวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติกำร    กรรมกำร 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง 
   8) นำยอนุเดช  ปุรณะวิทย์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  9) ว่ำที่ ร.ต.ไวโรจน์  สิงห์ไตรภพ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ   กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  10) นำงสุทธิพร  สังข์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล  กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  11) นำงสำววำสนำ  ปิยะฤดีวรรณ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  12) นำงรัชนีภำ  ศรีสว่ำง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  13) นำงสุกัญญำ  นุนพนัสสัก นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15   
  14) นำงศิริพร  วันวำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  14) นำงพันธุ์ทิพย์  โลรำช นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  16) นำงรัตนำภรณ์  เข็มทอง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   กรรมกำร 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  17) นำยศิรชำนนท์  พิกุลทอง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
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  18) นำยจีรศักดิ์  แก้วโก นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  19) นำยตฤณภัทร  มำพิทักษ์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร   กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  20) น.ส.สินีนำฏ  นิลละออง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  21) น.ส.เบญจมำภรณ์  สุริยบูรพกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร   กรรมกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  22) นำงสำวเพ็ญพร  ปะระดี นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 
  23) นำยปัญญำ  วันแรก นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ              กรรมกำรและ 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
   มีหน้ำที่ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ พ.ศ.2562-
2564 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 ให้แล้วเสร็จอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เกิดประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำตำม
นโยบำยและเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และด ำเนินงำนอ่ืน ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 
                                          

4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
   1) น.ส.วำสนำ  ปิยะฤดีวรรณ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร  ประธำนกรรมกำร 
   2) นำยชัยเสน  แจ่มแจ้ง  พนักงำนพิมพ์ ส.3   กรรมกำร 
   3) นำยธเนษฐ  อินทรรัตน์   พนักงำนขับรถ    กรรมกำร 
   4) นำยฐณชำนันท์  จิตสุทธิพันฒน์ นักจัดกำรงำนทั่วไป   กรรมกำร 
   5) นำยปฏิภัทร์  แต้มไว  นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

   มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมสถำนที่ ห้องประชุม โต๊ะ เก้ำอ้ี ส ำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
ส ำหรับกำรรับประทำนอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม รวมทั้งดูแลระบบเครื่องเสียง โสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ ให้
อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน และปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม   ประกอบด้วย 
   1) นำงสุกัญญำ  นุนพนัสสัก  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  ประธำนกรรมกำร 
   2) นำงศิริพร  วันวำ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  กรรมกำร 
   3) นำงนงลักษณ์  วิชัยรัตน์   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  กรรมกำร 
   4) นำงพิไลรัตน์  ต๊ะมำ   นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร  กรรมกำร 
   5) นำงอัญชลี  โพธิ์พำด  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  มีหน้ำที่ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องอำหำร/อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ในระหว่ำงกำร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

/ 6. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน... 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
 นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาค 15 
 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 15 
    
คณะท ำงำน   
 นายภานุศร สิทธิชัย ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.15 
 ว่าที่ ร.ต.ไวโรจน์ สิงห์ไตรภพ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศธภ.15 
 นางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.15 
 น.ส.วาสนา ปิยะฤดีวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ศธภ.15 
 นางผ่องศรี รัตนงาม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.ล าพูน 
 น.ส.ปานมนัส โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศธจ.เชียงใหม่ 
 น.ส.ดวงมณี เครื่องร้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศธจ.เชียงใหม่ 
 นางปาริตา  ศุภการก าจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศธจ.ล าปาง 
 น.ส.พิชญาวรันย์ อุตส์กัณฐ์ทรา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ศธจ.ล าปาง 
 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศธจ.แม่ฮ่องสอน 
 นางรัชนีภา ศรีสว่าง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศธภ.15 
 นางสุกัญญา นุนพนัสสัก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศธภ.15 
 นางศิริพร วันวา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศธภ.15 
 นางพันธุ์ทิพย์ โลราช นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศธภ.15 
 นางรัตนาภรณ์ เข็มทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศธภ.15 
 นายศิรชานนท์ พิกุลทอง นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธภ.15 
 นายจีรศักดิ์ แก้วโก นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธภ.15 
 นายตฤณภัทร มาพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธภ.15 
 น.ส.สินีนาฏ นิลละออง นักวิชาการศึกษาช านาญการ ศธภ.15 
 น.ส.เบญจมาภรณ์ สุริยบูรพกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ช่วยราชการ ศธภ.15 
 น.ส.เพ็ญพร ปะระดี นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศธภ.15 
 นายปัญญา วันแรก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศธภ.15 
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