แบบฟอร์มการจัดชุดโครงการ
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
แผนยุทธศาสตร์ที่ ๕ ICT เพื่อการศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
๑. ชื่อชุดโครงการที่ ๑ โครงการวิจัย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
และการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑.1 กิจกรรม/โครงการ ประกอบด้วย ๑๐ กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 วิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการอิเลกทรอนิกส์ Smart OBEC ในระดับส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
กิจกรรมที่ 2 วิจัยและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการใช้สื่ออิเลกทรอนิกส์ในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 3 วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบแอพพลิเคชั่นสาหรับนักเรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาและปรับปรุงระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart OBEC) ในระดับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กิจกรรมที่ 7 บูรณาการการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับระบบการสอนผ่านทีวี
ดาวเทียมแบบปฏิสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาระบบสื่อ eDLTV
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย(เช่าพื้นที่วางระบบเครือข่าย DMC)
๒.ตัวชี้วัด
๒.1 ครูผู้สอนสามารถนาสื่ออิเล็กทรอนิคส์ที่ สพฐ.จัดทาไปใช้ในการจัดกรเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.2 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ใช้สื่อและนวัตกรรมใน
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้
๒.3 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่สามารถบูรณาการระบบเทลคอนเฟอร์เรนซ์
และระบบทีวีผ่านดาวเทียมเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารอย่างต่อเนื่อง
๒.4 มีสื่อ eDLTV บันทึกการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2559 ครบทุกระดับชั้น
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๓.วิธีดาเนินการ
การวิจัย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ๑๐ โครงการย่อย แต่ละโครงการ มีกระบวนการดาเนินงานใน ๓ วิธีการ ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ – ๓ การวิจัยระบบงานและการพัฒนาสื่อ
๑) จัดทารายละเอียดโครงการวิจัย
๒) ดาเนินการวิจัย
๓) นาผลการวิจัยไปจัดทาแผนพัฒนา ที่ตรงกับสภาพปัญหา
กระบวนการพัฒนา

ส่วนกลางดาเนินงาน

๑. จัดทารายละเอียดโครงการวิจัย

1. แต่งตั้งและจัดประชุมคณะทางานเพื่อวิเคราะห์และจัดทา
รายละเอียดโครงการวิจัย
2. ระดมความคิดเห็นบุคลากรในส่วนกลางและภูมิภาค
๒. ดาเนินการวิจัย
๑. แต่งตั้งและประชุมผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้ดาเนินการวิจัย
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
๒. ดาเนินการตามกระบวนการวิจัย และปรับวิธีการทางาน
ให้เหมาะสม
3. จัดสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและเก็บข้อมูล
4. ตรวจสอบข้อมูล แก้ไข
5. เขียนรายงานการวิจัย
๓. นาผลการวิจัยไปจัดทาแผนพัฒนา ๑. จัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยและรับฟังความคิดเห็น
ที่ตรงกับสภาพปัญหา
๒. นาผลและข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
กิจกรรมที่ ๔ พัฒนาต้นแบบสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบแอพพลิเคชั่นสาหรับนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
กระบวนการพัฒนา
๑. ดาเนินงานเพื่อกาหนดกรอบ และ
แนวทางการดาเนินงาน รายละเอียด
การพัฒนา
๒. จัดจ้างพัฒนาต้นแบบโปรแกรม
สร้างชิ้นงาน (Authoring tool)
ที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง
๓. นาโปรแกรมใช้สร้างชิ้นงาน
(Authoring tool) เพื่อสร้างสื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ไปเผยแพร่ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย

ส่วนกลางดาเนินงาน
๑. สรรหาผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบ
๒. จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญสร้างสื่อต้นแบบ
๑. สร้างต้นแบบโปรแกรมใช้ส ร้างชิ้นงาน (Authoring tool)
ที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๒.จัดทาคู่มืออบรมการใช้โปรแกรมสร้างชิ้นงาน (Authoring
tool) ที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จัดสรรโอนเงินให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
กระบวนการพัฒนา

ส่วนกลางดาเนินงาน

1. การสร้างความตระหนัก สื่อสาร 1. ประชาสัมพันธ์ของโครงการ
และความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๒. การพัฒนาครูและบุคลากรที่
1. แต่งตั้งคณะทางาน
เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาต้นแบบหลักสูตรเทคนิควิธีการสอน การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาวิทยากรแกนนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาครู
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๓. การวางระบบสนับสนุน
1. สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์
ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งใน 2. ขยายผลการใช้งานในโรงเรียนนาร่อง จานวน 50 โรงเรียน
การดาเนินงาน
๔. การกากับติดตามในการ
1. กากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรม
ดาเนินงานในระดับเขตพื้นที่
และเทคโนโลยีดิจิทัล
การศึกษา
2. จัดทาเอกสารต้นแบบหลักสูตรเทคนิควิธีสอนและการใช้
นวัตกรรม
กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาและปรับปรุงระบบสานักงานอิเลกทรอนิกส์ สพฐ. (Smart OBEC) ในระดับส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
กระบวนการพัฒนา
๑. รวบรวมข้อมูลการใช้ระบบที่
พัฒนาในระยะที่ ๑

ส่วนกลางดาเนินงาน

๑. แต่งตั้งคณะทางานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งาน
ทั้งระบบ
๒. จัดประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล
๒. แก้ไขและปรับปรุงระบบ
๑. จัดประชุมคณะทางานดาเนินการตามแผนที่กาหนด
๒. จัดทาคู่มือการใช้งานระบบ Smart OBEC (ส่วนกลาง)
๓. จัดทาคู่มือการใช้งานระบบ Smart OBEC (ส่วนภูมิภาค)
๔. จัดอบรมการใช้งานระบบ Smart OBEC (ส่วนกลาง)
๕. จัดอบรมการใช้งานระบบ Smart OBEC (ส่วนภูมิภาค)
๓. การวางระบบสนับสนุน ส่งเสริม ๑. สพฐ. มีระบบ Smart OBEC ใช้ในการบริหารจัดการภารกิจ
และสร้างความเข้มแข็งในการ
งานของสานักต่าง ๆ ใน สพฐ. จานวน ๒ ระบบ ได้แก่ บริหารงาน
ดาเนินงาน
ทั่วไป ระบบงานพัสดุสานักงาน
๒. นาผลจากการติดตามมาปรับปรุงและพัฒนา
4. การกากับติดตามในการ
1. กากับติดตามในการใช้งานในระดับสพฐ. (ส่วนกลาง)
ดาเนินงานในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
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กิจกรรมที่ ๗ บูรณาการการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีเทเลคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับที่ระบบ การสอนผ่านทีวี
ดาวเทียมแบบปฏิสัมพันธ์
กระบวนการพัฒนา

ส่วนกลางดาเนินงาน

๑. พัฒนาระบบ

๑. เชิญผู้เชีย่ วชาญทั้ง ๒ ระบบ วิเคราะห์การทางานของแต่ละระบบ
เพื่อให้ได้วิธีการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
๒. ออกแบบโปรแกรมและทดลอง
๒. การใช้ระบบ
๑. ใช้โปรแกรมการทางานที่ผู้เชีย่ วชาญออกแบบ
๒. จัดประชุมปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
๒. ปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับการใช้งาน
๓. การพัฒนาและปรับปรุง
มอบหมายผู้เชี่ยวชาญพัฒนาและปรับปรุงตามข้อมูลที่ร่วมกัน
พิจารณา
๔. การวางระบบสนับสนุน ส่งเสริม 1. บารุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์ส่วนกลางที่เกิดการชารุดเสียหาย
และสร้างความเข็มแข็งในการ
แล้วแต่กรณี
ดาเนินงาน
๒. ติดตามการใช้ระบบและการบารุงรักษาของเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ ๘ พัฒนาสื่อ eDLTV
กระบวนการพัฒนา
๑. สารวจ รวบรวมข้อมูล

ส่วนกลางดาเนินงาน

๑. แต่งตั้งคณะทางานจากผู้เกี่ยวข้อง
๒. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ กาหนดแผนในการ
ดาเนินงาน
๒. จัดทาสื่อ eDLTV
๑. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจ
๒. ประสานงาน อานวยความสะดวกและติดตามการจัดทาสื่อ eDLTV
๓. บันทึกสื่อ eDLTV และ
๑. แต่งตั้งคณะทางานตรวจสอบรายละเอียดสื่อให้มีความสมบูรณ์
จัดระบบการเผยแพร่จาก
และถูกต้อง
ส่วนกลางและศูนย์ฯ ทั้ง ๑๘ ศูนย์ ๒. จัดประชุมคณะทางานและเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา
๓. บันทึกสื่อที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบ
4. การวางระบบสนับสนุน ส่งเสริม ๑. จัดทาแนวทาง มาตรฐานการใช้
และสร้างความเข็มแข็งในการ
๒. ขยายผลการใช้
ดาเนินงาน
๓. ดาเนินการอื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
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กิจกรรมที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
กระบวนการพัฒนา
พัฒนาระบบจัดการข้อมูล
สารสนเทศ

ส่วนกลางดาเนินงาน
๑. แต่งตั้งคณะทางานจากผู้เกี่ยวข้อง
๒. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ และทารายละเอียดระบบ

กิจกรรมที่ ๑๐ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย(เช่าพื้นที่วางระบบเครือข่าย DMC)
กระบวนการพัฒนา
เช่าพื้นที่วางระบบเครือข่าย

ส่วนกลางดาเนินงาน
แต่งตั้งคณะทางานจากผู้เกี่ยวข้องและจัดทารายละเอียดเพื่อ
ดาเนินการ

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.๑ ผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้งานระบบและสื่ออีเลกทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนและการ
บริหาร นาไปสู่การสร้างนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า
4.๒ ได้ผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อนาไปส่งเสริม สนับสนุน กาหนดนโยบายและแนวทางที่เหมาะสม
ในการจัดการศึกษาทางไกล
4.3 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ นวัตกรรม ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่มี
ความหลากหลาย
4.๔ ระบบบริหารจัดการอิเลกทรอนิกส์ (Smart OBEC) สามารถรองรับระบบบริหารจัดการ ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถ
พัฒนาให้มีขีดความสามารถครอบคลุมระบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.๕ มีช่องทางการสื่อสารด้วยระบบระบบเทลคอนเฟอร์เรนซ์ที่บูรณาการกับระบบทีวีผ่านดาวเทียม
ทาให้ สพฐ.สามารถประหยัดงบประมาณที่เกี่ยวข้องจัดประชุมชี้แจงและการพัฒนาบุคลากร
4.๖ โรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร รวมทั้งโรงเรียนทั่วไป มีสื่อ eDLTV ที่ตรงหลักสูตร
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนทุกชั้นและทุกกลุ่มสาระ
4.๗ มีระบบที่รองรับการทางานด้านข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

