แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2550 – 2554
ในชวง ป 2550 - 2554 กระทรวงศึกษาธิการกําหนดทิศทางการพัฒนาดาน ICT ไวดงั นี้
วิสัยทัศน
ผูเรียน ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ใชประโยชนจาก ICT ในการเขาถึง
บริการทางการศึกษา ไดเต็มศักยภาพ อยางมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐาน สากล
พันธกิจ
1. การใช ICT พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนรู
2. การใช ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา
3. การผลิตและพัฒนาคุณภาพผูจบการศึกษาดาน ICT เพื่อการพัฒนาประเทศ
เปาประสงค
1. การเรียนรูในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เปนการเรียนรูโดยใช ICT เปนฐาน
(ICT - based Learning) ที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ:
1.1 มีสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Contents) เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
หลากหลายและเพียงพอ ทั้งในลักษณะ e-Book, e-Library, Courseware, LMS และ e- Content Center และ
ในลักษณะอืน่ ที่สอดรับกับความตองการและจําเปนในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูของผูสอน
การจัดการเรียนรูและการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรูของผูเรียน
1.2 มีโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสงเสริมการเรียนรู ที่มีสมรรถนะสูง ทั่วถึง พอเพียงและ
มีคุณภาพ
1.3 การจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู ทั้งในสถานศึกษาและในสังคมชุมชนเปน
การเรียนรูที่ใช ICT เปนฐาน
2. การบริหารจัดการและการใหบริการทางการศึกษา ของหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา เปนการบริหารจัดการที่ใช ICT เปนฐานที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล:
2.1 มีโครงสรางพื้นฐานดาน ICT เพื่อการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตาม
มาตรฐานของแตละหนวยงาน โดยมีเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง มีระบบคอมพิวเตอร มี Software
รวมทั้งบุคลากรที่มีทักษะดาน ICT อยางพอเพียง
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2.2 หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนา จัดหา และใชระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ (Office Automation) ระบบบริหาร (Back Office) อยางครบวงจร
2.3 หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ใชระบบการใหบริการ (Front Office)
ตามลักษณะงานของหนวยงานและใหบริการผานระบบ อิเล็กทรอนิกส
3. ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน ICT ที่มีคุณภาพ เพียงพอ สอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศ และในทุกพื้นที่ใช ICT เพื่อการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวติ อยางตอเนื่อง
3.1 สถานศึกษา มีความพรอมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน ICT ทั้งดาน
หลักสูตร เครื่องมือ อุปกรณ และผูสอน รวมทั้งใหการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพดาน ICT
3.2 ผูสําเร็จการศึกษาดาน ICT มีคุณภาพ มีจริยธรรมตามมาตรฐานหลักสูตร มี
ปริมาณเพียงพอกับการพัฒนาประเทศ
3.3 บุคลากรดาน ICT ไดรับการพัฒนาและมีทกั ษะตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
มีความมั่นคงในวิชาชีพและไดรับการรับรองสมรรถนะดาน ICT ตามมาตรฐานสากล
3.4 ประชาชนไดรบั การพัฒนาทักษะพื้นฐานและใช ICT ในการพัฒนาการเรียนรู
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง
เปาหมาย ภายในป 2554
1. สถานศึกษาทุกแหง ทุกระดับจัดการเรียนการสอน โดยใช ICT เปนฐาน (ICT- based
Learning) และเปนศูนยการเรียนรูโดยใชเครือขายภายในและเครือขายภายนอกที่มคี วามเร็วสูง โทรทัศน
การศึกษาและสื่อ ICT อื่นๆ ตามมาตรฐานที่กําหนด
2. การจัดการศึกษาทางไกลครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีศูนยบริการการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน
ในทุกจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และทุกตําบล
3. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา รอยละ 80 ใช ICT เพื่อการบริหารจัดการ ได
ตามมาตรฐานที่กําหนด
4. มีหนวยงานหรือองคกรบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในทุกระดับ
5. ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา อยางนอยรอยละ 80 มีสมรรถนะทาง ICT ตาม
มาตรฐานที่กําหนด
6. ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ อยางนอยรอยละ 80 มีมาตรฐานสมรรถนะดาน ICT ตาม
มาตรฐานหลักสูตรแตละระดับ และผูสําเร็จการศึกษาดาน ICT ไมนอยกวารอยละ 50 ไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล
7. ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและสาขาเทคโนโลยีกับผูสําเร็จการศึกษาสาขาอื่น
คิดเปนสัดสวน 50 : 50
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8. ประชาชนที่ดอ ยโอกาสและอยูหางไกล รอยละ 90 ไดรับขาวสาร ความรู เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจากแหลงความรูผานสื่อ ICT และรอยละ 70 ของประชากรวัยแรงงานใชสื่อ ICT เพื่อยกระดับ
การศึกษาของตนเอง
ยุทธศาสตรและกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรูดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e - Learning)
กลยุทธที่ 1.1 สรางความรวมมือและสงเสริมการพัฒนาและการใชสื่ออีเล็กทรอนิกส
(e-Contents) เพื่อการเรียนรูที่หลากหลาย โดย
1.1.1 กําหนดนโยบาย แนวทางและมาตรการในการสงเสริมใหครู อาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบุคคลและหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมพัฒนาและผลิตสื่ออีเล็ก
ทรอนิกสเพื่อการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน โดยจัดใหมีหนวยงานกลางรับผิดขอบในการกําหนดนโยบายและการ
สงเสริมการพัฒนาและการผลิตเปนการเฉพาะ
1.1.2 สงเสริมใหผูสอน บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาและใช
สื่ออีเล็กทรอนิกส (e-Contents) เพื่อการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้ง e-Book,
e-Library, Courseware, LMS รวมทั้งการจัดศูนยสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Content Center) และการพัฒนาระบบ
การเรียนรูดว ย ICT (e-Learning System) ในรูปแบบที่หลากหลาย
1.1.3 สงเสริมและรวมมือกับภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศในการผลิต
e - Contents เพื่อการจัดการเรียนรู
1.1.4 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช ICT เปนฐาน (ICT Based
Learning) รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหเด็กและเยาวชนเห็นประโยชนและอยากรูอยากเรียน ICT
1.1.5 กําหนดและควบคุมมาตรฐานการใชสื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนรูของ
สถานศึกษาแตละระดับ
กลยุทธที่ 1.2 เรงรัดการใชโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อการเรียนรูตามความตองการและ
ความจําเปนอยางมีประสิทธิภาพ โดย
1.2.1 จัดหาและใชอนิ เตอรเน็ตความเร็วสูง Free T.V. และคลืน่ ความถี่
โทรคมนาคมอื่น ที่เพียงพอกับความตองการและความจําเปนในการจัดการศึกษา
1.2.2 จัดใหมีระบบคอมพิวเตอรและชุดอุปกรณเพื่อการเรียนการสอน เพื่อจัด
Virtual University, Virtual Classroom และ Virtual Laboratory ชุดอุปกรณเพื่อการจัด Distance Learning
และการจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในแตละระดับ
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1.2.3 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณเพื่อการพัฒนา Software และ ระบบ
e-Contents เพือ่ การจัดการเรียนการสอน
1.2.4 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งผูพฒ
ั นาระบบ ผูดูแลระบบและผูใช ICT เพื่อ
การจัดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีความรูความสามารถดาน ICT ตามมาตรฐานที่กําหนด
1.2.5 กําหนดมาตรฐานและจัดหาโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อการจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานของแตละระดับและประเภทการศึกษา
1.2.6 จัดเครือขายสถานศึกษาและความรวมมือกับชุมชนเพื่อสรางความรวมมือ
ในการพัฒนาและการใช ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 2 การเปนผูน ําในการใช ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ใหบริการทางการศึกษา (e- Management)
กลยุทธที่ 2.1 เรงรัดการใชโครงสรางพื้นฐานดาน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการ
ใหบริการทางการศึกษา (e – Management Infrastructure)
2.1.1 จัดหาระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ ใชบริหารจัดการ
อยางเหมาะสมและคุมคา ทั้งในระดับหนวยงานและสถานศึกษา และจัดหนวยบํารุงรักษา รวมทั้งรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอก ในการใชและบํารุงรักษาระบบ
2.1.2 จัดหาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการบริหารจัดการ จัด Network
Directory ของหนวยงาน จัดสรรและใชเครือขายโทรคมนาคม และการสื่อสารเพื่อการบริหาร การใหบริการ
ทางการศึกษา
2.1.3 จัดหาระบบซอฟตแวร เครื่องมือ อุปกรณ และสนับสนุนการพัฒนา
ซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการและการใหบริการทางการศึกษา
2.1.4 จัดใหมแี ละพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผูดูแลระบบ และนักพัฒนาระบบ ให
มีทักษะการใชเครื่องมือ ICT เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เนนการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ 2.2 มุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารงานภาครัฐ (Back office) สูการ
เปนสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office)
2.2.1 พัฒนาและประสานการใชระบบงานอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานระบบงาน
ที่รัฐบาลกําหนดทั้ง 10 ระบบงาน ประกอบดวย ระบบแผนงาน/โครงการ ระบบงบประมาณการเงินบัญชี
ระบบทรัพยากรมนุษย ระบบงานพัสดุ ระบบงานนิติการ ระบบงานประชาสัมพันธ ระบบงานวิเทศสัมพันธ
ระบบงานสารบรรณ ระบบงานตรวจสอบภายใน ระบบงานผูตรวจราชการ
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2.2.2 พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการทางการศึกษา (e-EMIS) ที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาคลังขอมูลและหองปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการระดับกระทรวง สวนราชการหลัก
หนวยงานทางการศึกษา
2.2.3 พัฒนาและนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มาใชในการบริหาร
จัดการขอมูลเพื่อการบริหารจัดการทางการศึกษา ในทุกระดับ
กลยุทธที่ 2.3 ใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) โดย
2.3.1 เรงพัฒนาซอฟแวรเพื่อการใหบริการ (Front Office) ตามภารกิจของ
หนวยงานในทุกระดับ เชน (Smart Card, e-Registration, e-Counseling, e-Testing, e-Loan ฯลฯ)
2.3.2 พัฒนาและสงเสริมการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการภาครัฐ
(Front Office) เพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษาอยางสะดวก รวดเร็ว และเพิม่ ทางเลือกใหแก
ประชาชน
2.3.3 พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการใหบริการ
ประชาชนตามภารกิจของสํานักงาน
ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT (e - Manpower)
กลยุทธที่ 3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากร ICT ระดับมืออาชีพ (e - Professional ) โดย
3.1.1 เรงผลิตบุคลากรดาน ICT และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ดาน ICT (Quality Instruction & graduates) โดยสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรที่มีคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลที่มีคุณภาพ สรางเครือขายสถานศึกษามุงใหผูเรียน
สามารถประยุกตใชความรูด า น ICT เพื่อพัฒนาความรูและการประกอบอาชีพ ในระดับที่สูงขึ้น
3.1.2 จัดใหมีทุนเพือ่ การศึกษาตอและการพัฒนาทักษะดาน ICT โดยสงเสริม
สนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากร
ดาน ICT ทั้งในประเทศและตางประเทศ (ICT Scholarship & Partnership)
3.1.3 สงเสริม สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยพัฒนาที่เกีย่ วกับการ
ผลิตนวัตกรรมที่สามารถแขงขันไดในระดับสากล (Specialist) ประสานความรวมมือกับองคกรและสถาบัน
การศึกษาชั้นนําทั้งในและตางประเทศ เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ พรอมทั้งประเมินและรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ (Universal licenses)
3.1.4 สงเสริมใหมกี ารแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการและบุคลากรทีม่ ีความชํานาญทั้งใน
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และระดับนานาชาติ รวมทั้งสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรทางดาน ICT
รวมกัน (External partnership/Exchange)
แผนแมบท ICT 2550 – 2554
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กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาสมรรถนะพื้นฐานทรัพยากรบุคคล เพื่อสังคม ICT และสังคมแหง
การเรียนรู (e-Society & Learning Society) โดย
3.2.1 สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางสื่อ ICT ดวยการเรียนรูดวยตนเอง ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหสามารถนําความรูไปใชในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการดํารงตนอยูในสังคม ICT
3.2.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและการฝกอบรมใหครอบคลุมผูเรียนทุกระดับ และ
ประชาชนอยางทั่วถึง (Appropriate Curriculum)
3.2.3 บูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูในสาขาวิชาตางๆ
ตามความสามารถของผูเรียน
3.2.4 สนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมแรงงาน การผลิต
นวัตกรรม และการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (Cooperation) สงเสริมการจัดศูนย ICT ใน
ชุมชน (ICT Community center) เพื่อ สรางโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
3.2.5 เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการการเรียนรูโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใน
รูปแบบตางๆ อยางเปนระบบ และตอเนื่อง
3.2.6 สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสามารถประยุกต
ใชในกระบวนการเรียนรูในชุมชน สรางแรงจูงใจใหมกี ารใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้ง สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

********************************************

แผนแมบท ICT 2550 – 2554
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ยุทธศาสตร เปาประสงค เปาหมาย
กลยุทธ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ แผนงาน/กิจกรรม หนวยงานเจาภาพหลัก

แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2550 - 2554

แผนแมบท ICT 2550 – 2554
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ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรูดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (e - Learning)
การเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เรียนรูโดยใช ICT เปนฐาน (ICT - based
Learning) ที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
เปาหมายรวม :
1. สถานศึกษาทุกแหง ทุกระดับ จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน (ICT-based Learning)
เปนศูนยการเรียนรูโดยใชเครือขายภายในเครือขายภายนอกที่มีความเร็วสูง ใชโทรทัศนการศึกษาและ
สื่อ ICT อื่น ๆ ตามมาตรฐานที่กําหนด
2. จัดการศึกษาทางไกลครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีศูนยบริการการเรียนรู ที่ไดมาตรฐานในทุกจังหวัด
ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และทุกตําบล
เจาภาพ
กลยุทธ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
แผนงาน/กิจกรรม
หลัก
(1) กําหนดนโยบาย มาตรฐานและมาตร การ
สป. สกศ.
กลยุทธที่ 1.1 สรางความ 1.1.1 รอยละของสถานศึกษาที่ใช
ICT เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู สงเสริมใหครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
สพฐ. สอศ.
รวมมือและสงเสริมการ
ไดตามมาตรฐาน
รวมทั้งบุคคลหนวยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมพัฒนา สกอ.
พัฒนาและการใชสื่ออีเล็ก
และผลิตสื่ออีเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนรูที่ได
ทรอนิกส (e-Contents) เพื่อ 1.1.2 รอยละของครู อาจารย ที่
จัดการเรียน การสอนโดยใชสื่อ
มาตรฐาน จัดใหมีหนวยงานกลางรับผิดขอบการ
การเรียนรูที่หลากหลาย
ICT ที่เหมาะสม
กําหนดนโยบายและการสงเสริมการพัฒนาและการผลิต
1.1.3 อัตราการเพิ่มของผูเรียนที่มี เปนการเฉพาะ
การเรียนแบบ e-learning
สป. สกศ.
(2) สงเสริมใหผูสอน บุคลากรทางการศึกษา
สพฐ. สอศ.
และสถานศึกษา พัฒนาและใชสื่ออีเล็กทรอนิกส
สกอ.
(e-Contents) เพื่อการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องตาม
มาตรฐานที่กําหนด ทั้ง e-Book, e-Library,
Courseware, LMS รวมทั้งการจัดศูนยสื่ออิเล็กทรอนิกส
(e-Content center) และการพัฒนาระบบการเรียนรูดวย
ICT (e-Learning System) ในรูปแบบที่หลากหลาย
(3) สงเสริมและรวมมือกับภาคเอกชนทั้งในและ สป. สกศ.
สพฐ. สอศ.
ตางประเทศในการผลิต e - Contents เพื่อการจัดการ
สกอ.
เรียนรู
(4) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใช ICT สป. สกศ.
เปนฐาน (ICT Based Learning) รวมทั้งสรางแรงจูงใจ สพฐ. สอศ.
ใหเด็กและเยาวชนเห็นประโยชนและอยากรูอยากเรียน สกอ.
ICT
(5) กําหนดและควบคุมมาตรฐานการใชสื่อ ICT สพฐ. สอศ.
สกอ.
เพื่อการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาแตละระดับ
เปาประสงค :

แผนแมบท ICT 2550 – 2554
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.2 เรงรัดการ
ใชโครงสรางพื้นฐาน ICT
เพื่อการเรียนรู ตามความ
ตองการและความจําเปน
อยางมีประสิทธิภาพ โดย

เจาภาพ
หลัก
สป. สกศ.
(1) จัดหาและใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง Free
1.2.1 สัดสวนของสถานศึกษา
สพฐ. สอศ.
T.V. และคลื่นความถี่โทรคมนาคมอื่น ที่เพียงพอกับ
ที่มีโครงสราง พื้นฐาน ICT เพื่อ
สกอ.
ความตองการและความจําเปนในการจัดการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนตาม
(2) จัดใหมีระบบคอมพิวเตอรและชุดอุปกรณเพื่อ สป. สกศ.
มาตรฐานที่กําหนด
สพฐ. สอศ.
1.2.2 สัดสวนของสถานศึกษา การเรียนการสอน เพื่อจัด Virtual University, Virtual
สกอ.
Classroom และ Virtual Laboratory ชุดอุปกรณเพื่อ
ที่มีการใชอินเตอรเน็ตเพื่อการ
การจัด Distance Learning และการจัดการศึกษาใน
จัดการเรียน การสอน
1.2.3 สัดสวนของสถานศึกษา รูปแบบอื่นที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการจัดการเรียน
ที่ใช หองเรียนและหองปฏิบัติการ การสอนในแตละระดับ
สป. สกศ.
จําลอง (Virtual Classroom/Lab)
(3) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณเพื่อการพัฒนา
1.2.4 รอยละของผูสอน
Software และ ระบบe-Contents เพื่อการจัดการเรียน สพฐ. สอศ.
สกอ.
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการ
การสอน
สป. สกศ.
พัฒนา
(4) พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งผูพัฒนาระบบ
สพฐ. สอศ.
ผูดูแลระบบและผูใช ICT เพื่อการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่องและมีความรูความสามารถดาน ICT สกอ.
ตามมาตรฐานที่กําหนด
(5) กําหนดมาตรฐานและจัดหาโครงสรางพื้นฐาน สป. สกศ.
ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของแต สพฐ. สอศ.
สกอ.
ละระดับและประเภทการศึกษา
(6) จัดเครือขายสถานศึกษาและความรวมมือกับ สป. สกศ.
สพฐ. สอศ.
ชุมชนเพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาและการใช
สกอ.
ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แผนแมบท ICT 2550 – 2554
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ยุทธศาสตรที่ 2 การเปนผูน ําในการใช ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการ
( e- Management)
เปาประสงคที่
เปาหมายรวม

การบริหารจัดการและการใหบริการทางการศึกษา ของหนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
บริหารจัดการโดยใช ICT เปนฐาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล:
1. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา รอยละ 80 ใช ICT เพื่อการบริหารจัดการและการ
ใหบริการไดตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ประชาชนที่ดอยโอกาสและอยูหางไกล รอยละ 90 ไดรับขอมูล ขาวสาร ความรูเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจากแหลงความรูผานสื่อ ICT และรอยละ 70 ของประชากรวัยแรงงานใชสื่อ ICT เพื่อ
ยกระดับการศึกษาของตนเอง

กลยุทธ
กลยุทธที่ 2.1 เรงรัดการ
ใชโครงสรางพื้นฐานดาน
ICT เพื่อการบริหารจัดการ
และการใหบริการทางการ
ศึกษา (e-Management
Infrastructure)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

แผนงาน/กิจกรรม

2.1.1 สัดสวนของหนวยงานทาง
การศึกษา ใช ICT เพื่อการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบและพัฒนา การ
ใชอยางตอเนื่อง
2.1.2 สัดสวนของสถานศึกษาที่
ใช ICT เพื่อการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบและพัฒนาการใชอยาง
ตอเนื่อง
2.1.3 สัดสวน ของหนวยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาใช ICT เพื่อ
การบริหารจัดการไดตามมาตรฐานที่
กําหนด

(1) จัดหาระบบคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณที่มี
ประสิทธิภาพ ใชบริหารจัดการอยางเหมาะสมและ
คุมคา ทั้งในระดับหนวยงานและสถานศึกษา และจัด
หนวยบํารุงรักษา รวมทั้งรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งภายในและภายนอก ในการใชและ
บํารุงรักษาระบบ
(2) จัดหาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
บริหารจัดการ จัด Network Directory ของหนวยงาน
จัดสรรและใชเครือขายโทรคมนาคม และการสื่อสาร
เพื่อการบริหาร การใหบริการทางการศึกษา
(3) จัดหาระบบซอฟตแวร เครื่องเมือง อุปกรณ
และสนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวรเพื่อการบริหาร
จัดการและการใหบริการกําหนด เนนการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
(4) จัดใหมีและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผูดูแล
ระบบ และนักพัฒนาระบบใหมีทักษะการใชเครื่องมือ
ICT เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เนนการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง

แผนแมบท ICT 2550 – 2554

เจาภาพ
หลัก
สป. สกศ.
สพฐ. สอศ.
สกอ.

สป. สกศ.
สพฐ. สอศ.

สป., สกศ.
สพฐ., สอศ.
สกอ.
สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.
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กลยุทธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

2.2.1 จํานวนหนวยงานและ
กลยุทธที่ 2.2 มุงพัฒนา
สถานศึกษาใช ICT ในการบริหาร
ประสิทธิภาพระบบการ
บริหารงานภาครัฐ (Back จัดการและการใหบริการการศึกษา
office) สูการเปนสํานักงาน อยางครบวงจร
2.2.2 ระดับคุณภาพและประ
อัตโนมัติ (e-Office)
สิทธิ ภาพของระบบขอมูลกลาง

กลยุทธที่ 2.3 ใหบริการ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
( e-Service)

แผนแมบท ICT 2550 – 2554

แผนงาน/กิจกรรม
(1) พัฒนาและสงเสริมการใชระบบงาน
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน ระบบงานที่รัฐบาล
กําหนดทั้ง 10 ระบบ งาน ประกอบดวย ระบบ
แผนงาน/โครงการ ระบบงบประมาณการเงินบัญชี
ระบบทรัพยากรมนุษย ระบบ งานพัสดุ ระบบงานนิติ
การ ระบบงานประชาสัมพันธ ระบบงานวิเทศสัมพันธ
ระบบงานสารบรรณ ระบบ
งานตรวจสอบ
ภายใน ระบบงานผูตรวจราชการ
(2) พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ทางการศึกษา (e-EMIS) ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
คลังขอมูลและหองปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการ
ระดับกระทรวง สวนราชการหลัก หนวยงานทางการ
ศึกษา
(3) พัฒนาและนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) มาใชในการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการทางการศึกษา ในทุกระดับ

(1) เรงพัฒนาซอฟแวรเพื่อการให บริการ (Front
Office) ตามภารกิจของหนวยงานในทุกระดับ
(Smart Card, e-Registration, e-Counseling,
e-Testing, e-Loan ฯลฯ)
(2) พัฒนาและสงเสริมการนําสื่ออิเล็กทรอนิกส
มาใชในการใหบริการภาครัฐ (Front Office) เพื่อให
ไดรับขอมูลขาวสารทางการศึกษาอยางสะดวก
รวดเร็ว และเพิ่มทางเลือกใหแกประชาชน
(3) พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการใหบริการประชาชนตามภารกิจของ
สํานักงาน

เจาภาพ
หลัก
สป., สกศ.,
สพฐ., สอ
ศ., สกอ.

สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.

สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.

สป., สกศ.,
สพฐ., สอ
ศ., สกอ.
สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.
สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.
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ยุทธศาสตรที่ 3

การผลิตและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT (e- Manpower)

เปาประสงคที่

ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน ICT ที่มีคุณภาพ เพียงพอ สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
และในทุกพื้นที่ใช ICT เพื่อการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง :
3.1 ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา อยางนอยรอยละ 80 มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานที่
กําหนด
3.2 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ อยางนอยรอยละ 80 มีมาตรฐานสมรรถนะดาน ICT ตามมาตรฐาน
หลักสูตรแตละระดับ และผูสําเร็จการศึกษาดาน ICT ไมนอยกวารอยละ 50 ไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล
3.3 ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและสาขาเทคโนโลยี กับผูสําเร็จการศึกษาสาขาอื่นคิดเปน
สัดสวน 50 : 50

เปาหมายรวม

กลยุทธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

3.1.1 รอยละ 80 ของผูสําเร็จ
กลยุทธที่ 3.1 ผลิตและ
พัฒนาบุคลากร ICT ระดับ การศึกษาทุกระดับ มีมาตรฐาน
มืออาชีพ (e -Professional ) สมรรถนะดาน ICT
3.1.2 รอยละ 50 ของผูสําเร็จ
โดย
การศึกษาดาน ICT ไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากล
3.1.3 สัดสวน 50 : 50 ของ
ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
และสาขาเทคโนโลยีกับผูสําเร็จ
การศึกษาสาขาอื่น

แผนแมบท ICT 2550 – 2554

แผนงาน/กิจกรรม
(1) เรงผลิตบุคลากรดาน ICT และยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ดาน ICT (Quality
Instruction & graduates) โดยสนับสนุนให
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตร ที่มีคุณภาพ การจัด การ
เรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลที่มี
คุณภาพ สรางเครือขายสถานศึกษามุงใหผูเรียน
สามารถประยุกตใชความรูดาน ICT เพื่อพัฒนาความรู
และการประกอบอาชีพ ในระดับที่สูงขึ้น
(2) จัดใหมีทุนเพื่อการศึกษาตอและการพัฒนา
ทักษะดาน ICT โดยสงเสริมสนับสนุนใหมีความ
รวมมือระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรดาน ICT
ทั้งในประเทศ และตางประเทศ (ICT Scholarship &
Partnership)
(3) สงเสริม สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถ
การวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมที่สามารถ
แขงขันไดในระดับสากล (Specialist) ประสานความ
รวมมือกับองคกรและสถาบัน การศึกษาชั้นนําทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ พรอม
ทั้งประเมินและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Universal
licenses)

เจาภาพ
หลัก
สอศ.,
สกอ.

สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.

สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.
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กลยุทธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กลยุทธที่ 3.1 ผลิตและ
พัฒนาบุคลากร ICT ระดับ
มืออาชีพ (e -Professional )
โดย

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนา
สมรรถนะพื้นฐาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อสังคม
ICT และสังคมแหงการ
เรียนรู (e-Society &
Learning Society) โดย

3.2.1 สัดสวนของครู อาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับ
การพัฒนาทักษะการใช ICT ใน
รอบป
3.2.2 รอยละ 80 ของผูสอนและ
บุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะ
ทาง ICT ตามมาตรฐาน

แผนงาน/กิจกรรม
(4) สงเสริม สนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถ
การวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับการผลิตนวัตกรรมที่สามารถ
แขงขันไดในระดับสากล (Specialist) ประสานความ
รวมมือกับองคกรและสถาบัน การศึกษาชั้นนําทั้งใน
และตางประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ พรอม
ทั้งประเมินและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Universal
licenses)
(5) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลวิชาการและ
บุคลากร ที่มีความชํานาญทั้งในหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และระดับนานาชาติ รวมทั้งสราง
เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบัน การศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อใหสามารถใชทรัพยากรทางดาน ICT
รวมกัน (External partnership /Exchange)

สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.

(1) สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทางสื่อ ICT
ดวยการเรียนรูดวยตนเอง ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหสามารถนํา
ความรูไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดํารงตน
อยูในสังคม ICT
(2) พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูและการฝก อบรมให
ครอบคลุมผูเรียนทุกระดับ และประชาชนอยางทั่วถึง
(Appropriate Curriculum)
(3) บูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับกระบวนการ
เรียนรูในสาขาวิชาตางๆตามความสามารถของผูเรียน

สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.

(4) สนับสนุนใหมีความรวมมือระหวางภาครัฐ และ
เอกชนในอุตสาหกรรมแรงงาน การผลิตนวัตกรรม และการ
ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
(Cooperation)
(5) สงเสริมการจัดศูนย ICT ในชุมชน (ICT
Community center) เพื่อ สรางโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

แผนแมบท ICT 2550 – 2554

เจาภาพ
หลัก

สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.

สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.
สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.
สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.
สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.
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กลยุทธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

กลยุทธที่ 3.2 พัฒนา
สมรรถนะพื้นฐาน
ทรัพยากรบุคคล เพื่อสังคม
ICT และสังคมแหงการ
เรียนรู (e-Society &
Learning Society) โดย

แผนงาน/กิจกรรม
(6) เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการการเรียนรู
โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ อยางเปน
ระบบ และตอเนื่อง
(7) สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสามารถประยุกตใชในกระบวนการเรียนรูใน
ชุมชน สรางแรงจูงใจใหมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมทั้ง สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การ

เจาภาพ
หลัก
สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.
สป., สกศ.,
สพฐ., สอศ.
สกอ.

งบประมาณดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ยุทธศาสตร
ป 2550
ป 2551
ป 2552
ป 2553
ป 2554
2,297,471,200 2,449,186,145 2,288,954,576 1,956,631,437 1,715,488,705
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาส
เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับ
มาตรฐานการเรียนรูดวยสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส (e - Learning)
รวม 11 แผน 642 โครงการ
4,288,101,912 7,022,637,967 5,863,893,566 7,683,858,920 7,434,084,890
ยุทธศาสตรที่ 2 การเปนผูนําใน
การใช ICT เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการใหบริการ
(e-Management)
รวม 10 แผน 663 โครงการ
903,328,961
822,791,993 835,872,833
814,583,352 844,491,792
ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิต
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคล
ดาน ICT (e-Manpower)
รวม 10 แผนงาน 407 โครงการ
รวมงบประมาณ
7,488,902,073 10,294,616,105 8,988,720,975 10,455,073,709 9,994,065,387

แผนแมบท ICT 2550 – 2554
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ยุทธศาสตรที่ 1
การสรางโอกาสเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรูด วยสื่ออิเล็กทรอนิกส
(e - Learning)
เปาประสงค

การเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยเปนการเรียนรูโดยใช ICT เปนฐาน
(ICT – Based Learning) ที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

เปาหมายรวม
1.1. สถานศึกษาทุกแหง ทุกระดับจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน
(ICT-Based Learning) และเปนศูนยการเรียนรู โดยใชเครือขายภายในและเครือขาย
ภายนอกที่มีความเร็วสูง โทรทัศนการศึกษาและสื่อ ICT อื่น ๆ ตามมาตรฐานที่กําหนด
1.2. จัดการศึกษาทางไกลครอบคลุมทุกพื้นที่และมีศูนยบริการการเรียนรูที่ไดมาตรฐานใน
ทุกจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา และทุกตําบล
งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน
กลยุทธ
2550
2551
2552
2553
2554
1.1 สรางความรวมมือและสง เสริม
774,401,160
960,710 810,019,576 614,453,443 567,103,566
การพัฒนาและการใชสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส (e-contents) เพื่อการ
เรียนรูที่หลากหลาย รวม 5 แผน
จํานวน 325 โครงการ
1.2. เรงรัดการใชโครงสรางพื้นฐาน 1,523,070,040 1,488,475,972 1,447,028,000 1,314,721,494 1,127,339,640
ดาน ICT เพื่อการเรียนรูตามความ
ตองการและความจําเปนอยางมี
ประสิทธิภาพ รวม 6 แผน
จํานวน 328 โครงการ
รวม 11 แผน 653 โครงการ
2,297,471,200 2,449,186,145 2,288,954,576 1,956,631,437 1,715,488,705

แผนแมบท ICT 2550 – 2554
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ยุทธศาสตรที่ 2
การเปนผูนาํ ในการใช ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการ
(e-Management)
เปาประสงค

เปาหมาย

การบริหารจัดการและการใหบริการทางการศึกษา ของหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา บริหารจัดการโดยใช ICT เปนฐาน เปนไปยังมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.1. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา รอยละ 80 ใช ICT เพื่อการบริหารจัดการ
และใหบริการไดตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2.2. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา รอยละ 80 ใช ICT เพื่อการบริหารจัดการ
และการใหบริการไดตามมาตรฐานที่กาํ หนด แรงงานใชสื่อ ICT เพื่อยกระดับ
การศึกษาของตนเอง

งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนงาน
กลยุทธ
2550
2551
2552
2553
2554
2.1 เรงรัดการใชโครงสรางพื้นฐาน 3,900,199,712 6,607,771,567 5,505,165,066 7,412,498,520 7,197,295,450
ดาน ICT เพื่อการบริหารจัดการและ
การใหบริการทางการศึกษา
(e-Management Infrastructure)
4 แผนงาน จํานวน 373 โครงการ
2.2 มุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
312,260,700 339,288,400 288,458,000 208,620,100 177,429,440
การบริหารภาครัฐ (Back Office)
สูการเปนสํานักงานอัตโนมัติ
(e-Office) 3 แผนงาน
จํานวน 183 โครงการ
2.3 ใหบริการดวยระบบ
75,641,500 75,578,000
70,270,500
62,740,300
59,360,000
อิเล็กทรอนิกส (e-Service)
3 แผนงาน จํานวน 107 โครงการ
รวม 10 แผน 663 โครงการ
4,288,101,912 7,022,637,967 5,863,893,566 7,683,858,920 7,434,084,890

แผนแมบท ICT 2550 – 2554
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ยุทธศาสตรที่ 3
การผลิตเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT (e-Manpower)
เปาประสงค

ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดาน ICT ที่มีคุณภาพเพียงพอ สอดคลองกังการพัฒนา
ประเทศ และในทุกพื้นทีใ่ ช ICT เพื่อการเรียนรู และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง

เปาหมาย

3.1 ผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาอยางนอยรอยละ 80 มีสมรรถนะทาง ICT ตาม
มาตรฐานที่กําหนด
3.2 ผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับอยางนอยรอยละ 80 มีมาตรฐานสมรรถนะทางดาน ICT
ตามมาตรฐานหลักสูตรแตละระดับและผูสําเร็จการศึกษาไมนอยกวารอยละ 50
ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล
3.3 ผูสําเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและสาขาวิทยาเทคโนโลยีกับผูสําเร็จการศึกษา
สาขาอื่นคิดเปนสัดสวน 50 : 50

งบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผน
กลยุทธ
2550
2551
2552
2553
2554
3.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากร ICT
524,799,951 428,393,751 432,442,651 443,498,850 446,893,050
ระดับมืออาชีพ (e-Professional)
4 แผน จํานวน 194 โครงการ
3.2 พัฒนาสมรรถนะพื้นฐาน
378,528,740 394,398,242 403,430,182 371,084,502 397,598,742
ทรัพยากรบุคคลเพื่อสังคม ICT และ
สังคมแหงการเรียนรู (e-Society &
Learning Society) 6 แผนงาน
จํานวน 215 โครงการ
รวม 10 แผนงาน 409 โครงการ 903,328,961 822,791,993 835,872,833 814,583,352 844,491,792

แผนแมบท ICT 2550 – 2554
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