
04/09/57 

1 

Contents 

2 

3 

4 

5 

1 



04/09/57 

2 

  
 SMART Thailand 2020 

e-Thailand    e-Education

  ICT Master Plan  ICT ,MOE, VEC 

ICT Master Plan VEI5 



04/09/57 

3 

ICT 2020 Framework 

 

www.prachyanun.com Prachyanun Nilsook, 
Ph.D. 

ICT Master Plan 

 

www.prachyanun.com Prachyanun Nilsook, 
Ph.D. 



04/09/57 

4 

 ยุทธศาสตร์ที ่1  การพฒันาก าลงัคนด้าน ICT และบุคคลทัว่ไปให้มคีวามสามารถ
ในการสร้างสรรค์ผลติ และใช้สารสนเทศอย่างมวีจิารณญาณและรู้เท่าทนั 

 ยุทธศาสตร์ที ่2  การบริหารจดัการระบบ ICT ระดบัชาตอิย่างมธีรรมภบิาล 

 ยุทธศาสตร์ที ่3  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 ยุทธศาสตร์ที ่4  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่สนับสนุนการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและการบริการของภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพือ่
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิและรายได้เข้าประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที ่6  การใช้ ICT เพือ่สนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน
อย่างยัง่ยนื 
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e-Government  

e-Commerce 

e-Education 

e-Industry 

e-Society  
 

e-Citizen 

e-Service 

e-Auction  

e-Procurement 

e-Revenue 

e-Custom 

e-Passport 
GFMIS :Government Financial Management 

Information System 

GDX : Government Data Exchange 

ฯลฯ 
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e-Learning / e-Training  

m-Learning 

u-Learning 

EMIS : Educational Management 
Information System 

e-University/e-School/e-Classroom 

e-Library/e-Journal/e-Book 

CAI/WBI/WBT   

Virtual Community 
ฯลฯ 

 

e-Business/e-Market/e-Banking 

ERP : Enterprise Resource Planning 

CRM : Customer Relationship 
Management 

SCM : Supply Chain Management 

SOA : Service Oriented Architecture 

Web Service / Mobile Service 

B2B : B2C ; B2G 

EDI  : Electronic Data Interchange 

Cloud Computing 

ฯลฯ 
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e-Industry 
e-Logistic , e-Investment  
SIPA (Software Industry Promotion 

Agency)  
Software Park 
Wireless/Broadband 
Telecommunication 
Agriculture 
Transportation  
e-Tourism  
Digital Engineering 
CAD/CAM 
Auto CAD    

ฯลฯ 

e-Society  

 Digital Citizens 

 Smart Card, Credit card ,E-Card 

 Social Media , Social Networking 

 Cloud Computing 

 Creative Economy 

 Learning Organization 

 Knowledge Based Society 

 Digital Life Style /I-plot /Mobile Life 

 Web 3.0 

 Virtual Community   

ฯลฯ 
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 1. ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

 2. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

 3. ด้านการเรียนการสอน 

 4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

 5. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 

 6. ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
 

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1.เพิม่สมรรถนะและขดีความสามารถของผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษาในด้านไอซีท ี 

2.พฒันามาตรฐานสาระความรู้ส่ือการเรียนรู้แบบอเิลก็ทรอนิกส์  

3.พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านไอซีท ี 

4.พฒันาระบบไอซีทเีพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
บริการ  

5.ส่งเสริมการวจิัยและพฒันาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมเพือ่การศึกษา  
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21st Century Classroom 
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ช่องทาง 
Online(NEDNet ,VECNet, MOENet),Onair (Satellite ,Radio) ,Offline   

 

องค์ความรู้ (อาชีพ วชิาชีพ)  

ระยะส้ัน ปวช.  ปวส.  ป.ตรี 

digital 

1.- Dltv13 

2- eDLTV 

3- R-radio 

4-e-Learning 

5-E-Office 

6-www 

7-V-COP 

8- IPTV 

สารสนเทศเพือ่การบริหาร 
(สถานศึกษา สอศ. อืน่ๆ ) 

 

 

ภาพ แสดงกรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสอศ. VEC-Learning Model 

เทคโนโลยี  
ICT 

กระบวน 
การเรียนการสอน  

ระบบ 
การศึกษา  

องค์ความรู้ 
อาชีพ/วิชาชีพ 



04/09/57 

12 

Plan 

4M 

Instructional Systems Design (

 

Planning 

 

  กรอบแนวคดิ การออกแบบส่ือการเรียนรู้  

IT-VM Data Center 

ฐานข้อมูล 

นร./นศ. รายบุคคล 

บุคลากร รายบุคคล 

สถานศึกษา 

หลักสูตร 

สื่อการเรียนรู้ 

อื่น ๆ 

Web Server 

Mail Server 

Database 
Server 

edltv Server 

LMS server  

Application 
server  

MOENet 

NEdNet 

VECNet 

Internet UIH 

TOT 

UniNet 

Note Book PC 

Tablet PC 

Computer PC 

ผู้เรียน/
ประชาชน ผู้บริหาร ผู้สอน 

College 1 

College 2 College … 

College 416 สถานศึกษา 

MOENet 
416 แห่ง 

4-8 Mbps 

NEdNet 
416 แห่ง 

100 Mbps 

VECNet 
76 แห่ง 

2 Mbps 

2 
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Context Input Process Product Impact 

สถานศึกษา/ อศจ. /สถาบันฯ /สอ
ศ. 

ระบบICTเพื่อการบริหาร (MIS) 

ระบบICTเพื่อการเรียนรู้(LMS)  

ระบบ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ 
  ( http://edltv.vec.go.th ) 
ระบบ eDLTV offline (AutoRUN) 

ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ RLMS   
( http://rlms.vec.go.th ) 
ระบบห้องเรียนออนไลน์
(http://visual_th.vec.go.th)    

ระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านดาวเทียม ระดับ
อาชีวศึกษา DLTV13 (ช่อง 198 ) 

ระบบวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
- ( http://r-radionetwork.net ) 
- สถานีกระจายเสียงวิทยุ  จ านวน 142 สถานี 

ระบบโทรทัศน์อินเทอร์เนต็อาชีวศึกษา R-IPTV 
 ( http://r-iptv.vec.go.th ) 

ระบบ การจัดการข้อมูลบุคลากร  
 - ระบบข้อมูลรายบุคคล (สอ.กจ1)  1 ระบบ 
 - ระบบข้อมูลพนักงานราชการ(สอ.กจ2)1 ระบบ 
 - ระบบบุคลากรจากสถานศึกษา  1 ระบบ (ศทอ) 

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์แบบ portal 
(http://www.vec.go.th) 

ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์       
(http://eoffice.vec.go.th)  

ระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนราย บุคคลฯ  
(http://bms.vec.go.th ) 

ระบบข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าใหม่
http://stat.vec.go.th ) 

ระบบก าลังคนอาชีวศึกษา V-COP 
(http://www.v-cop.net)  
ระบบติดตามภาวะผู้มีงานท า ผู้ส าเร็จการศึกษา 
http://job.vec.go.th 

ระบบจัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉล่ียสะสม
(GPAX)&GPA (โปรแกรม STD2011) 

นโยบาย/แผน/พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ   
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 - นโยบายรัฐบาล 
 - นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 - นโยบาย สอศ. 

 - แผนการศึกษาแห่งชาติ 
 - แผน ICT กระทรวง ICT  
 - แผน ICT ระทรวงศึกษาธิการ 
 - แผน ICT สอศ.  

 - ยุทธศาสตร์ประเทศ 
 - ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 
 - ยุทธศาสตร์  สอศ.  

ระบบการจัดการข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
 (http://personal.vec.go.th)  

ผู้สอนและหลักสูตรการสอนโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล) DLTV13 

หลักสูตรการสอน ครูผู้สอน สอศ. 
 - หลักสูตรระยะส้ัน 
 - หลักสูตร ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี 

การจัดรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุ142 แห่ง 

 - ครูผู้สอน สอศ. 
 - หลักสูตรระยะส้ัน หลักสูตรรายวิชา 
 - ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 76 แห่ง 

 - ข้อมูลรายบุคคล (สอ.กจ1) 
 - ข้อมูลพนักงานราชการ   (สอ.กจ2) 
 - ข้อมูลบุคลากรจากสถานศึกษา (สถานศึกษา ,
ศทอ.)  

 - ข้อมูล สอศ. 
 - ข้อมูลส านักและหน่วยงานในสังกัด  สอศ.      

 - หนังสือเวียน/บันทึกข้อความ/ค าส่ัง/จดหมาย 
 - ข้อมูลบุคลากรในสังกัด สอศ. 

- ข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคล 
- ข้อมูลสถานศึกษา 

- แผนการรับ/ จ านวนการสมัคร/จ านวนนักเรียน
รับไว้ (โควต้า, ปกติ) 

- ข้อมูลสถานศึกษา/ นักเรียน / แรงงาน / สถาน
ประกอบการ /ต าแหน่งงาน 
- ข้อมูลผู้มีงานท า และส าเร็จการศึกษา 

- ข้อมูล GPAX & GPA ที่จะจบ ระดับ ปวช.  

 - ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในสังกัด สอศ. 

ระบบ ICT 
เพื่อการบริหาร 
และการศึกษา 

สอศ. 

ช่องทาง 
การ

สื่อสาร  

On-line 
Off-line 

On-air 
( 

satellite) 

On-line 

-On-air 
(Radio) 
-on-line 

On-line 

Off-line 

On-line 

On-line 

On-line 

On-line 

On-line 

Off-line 

On-line 

 - สารสนเทศบุคลากรรายบุคคล  
 - สารสนเทศพนักงานราชการรายบุคคล  
 - สารสนเทศบุคลากรในสถานศึกษา 
 - สถิติ บุคลากรอาชีวศึกษา 

- สารสนเทศผ่าน Web portal ส านัก/หน่วย/
ศูนย์ จ านวน 13 เว็บไซต์ ภายใต้เว็บ สอศ. 

- สารสนเทศ หนังสือเวียน บันทึกข้อความ 
ค าส่ัง ออนไลน์ สถิติการใช้ ฯลฯ 

- ส่ือวิดีทัศน์อาชีพและวิชาชีพ1,365เรื่อง 
- ส่ือ power point  
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

- ส่ือโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สด/เทป 
ออกอากาศผ่านดาวเทียม DLTV13ช่อง 198 

- ส่ือบทเรียน e-Learning  30 วิชา 
- ส่ือ e-book  online จ านวน 30 วิชา 

- ส่ือเสียง  online และ on-air 
- ส่ือวีดีทัศน์ online 
- ส่ือถ่ายทอดสด ภาพและเสียงผ่าน TV 
online 

- ส่ือวิดีทัศน์ ผ่าน online และ offline 

1. สารสนเทศนักเรียนนักศึกษารายบุคคล 
2. สารสนเทศสถานศึกษา 

1. สารสนเทศแผนรับ นักเรียน 
2. สถิตินักเรียนสมัคร/รับไว้  

1. สารสนเทศ GPAX & ระดับ ปวช.  
2. รายงานสรุปสถานศึกษาที่ส่ง (แบบ 2) 

- สารสนเทศก าลังคน แรงงาน สอศ.  สถาน   
  ประกอบการ  ความร่วมมือ ต าแหน่งรับสมัคร
งาน  
  ผลรับสมัครงาน สถิติต่างๆ  
- สารสนเทศผู้มีงานท าและส าเร็จการศึกษา 

- สารสนเทศ สถิติ การพัฒนาบุคลากร
อาชีวศึกษา 

 - สนผ. สอศ.  - สป.ศธ.   
 - สถานศึกษา  421 แห่ง 
 - หน่วยงานอื่นๆ ประชาชนทั่วไป 

 - ส านัก/หน่วยงาน/ศูนย์ สังกัด สอศ. 
/ศธ. 
 - นร. ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา 421 
แห่ง  - ส านัก/หน่วย/ศูนย์  สอศ.  
- ผู้บริหาร สถานศึกษา 421 แห่ง 

 - สนผ. สอศ.  - สป.ศธ.  
 - สถานศึกษา  421 แห่ง 

 - สนผ. สอศ.    
 - สถานศึกษา  421 แห่ง 

 - สอศ.  - สป.ศธ.  
 - สถานศึกษา  421 แห่ง 

 - สอศ.  
 - สถานศึกษา  421 แห่ง 
 - นักเรียน ครู ในสถานศึกษา 421 
แห่ง 
 - สถานประกอบการ 
 - แรงงานทั่วประเทศ 

 - นักเรียน ระยะสัน้ ปวช. ปวส. 
 - ครูผู้สอนสถานศึกษา  421 แห่ง 
 - ประชาชนท่ัวไป ท้ังใน
ต่างประเทศ 
 - ผู้ด้วยโอกาสทางการศึกษา 
 - โครงการพระราชด าริฯ 

 - นุคลากรส านัก/หน่วยงาน/ศูนย์  สอ
ศ. 
. ครู ผู้บริหาร สถานศึกษา 421 แห่ง 

 ปรับปรุง / แก้ไข  
ทุกระบบด้วย PDCA 

กฎหมาย /ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง 

จัดท าโดย 
ศทอ. (2556) 

http://edltv.vec.go.th/
http://rlms.vec.go.th/
http://visual_th.vec.go.th/
http://r-radionetwork.net/
http://r-radionetwork.net/
http://r-radionetwork.net/
http://rlms.vec.go.th/
http://rlms.vec.go.th/
http://rlms.vec.go.th/
http://www.vec.go.th/
http://www.vec.go.th/
http://www.vec.go.th/
http://eoffice.vec.go.th/
http://bms.vec.go.th/
http://bms.vec.go.th/
http://www.v-cop.net/
http://www.v-cop.net/
http://www.v-cop.net/
http://job.vec.go.th/
http://job.vec.go.th/
http://personalvec.go.th/
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(Ubiquitous) 

(Mobile) 

(Electronics) 

(Distance)  

 

ล าดับ ประเภทสื่อดิจิตอล 
จ านวนสื่อ (เรื่อง/ตอน) 

รวม 
สถานศึกษา หน่วยงาน สอศ. 

1 e-Book 811 444 1255 

2 e-Learning 854 360 1214 

3 m-Learning 

(eDLTV) 
- 1,365 1365 

4 Video 

(VCD/DVD) 
3,570 1,365 4935 

5 e-Training 

(CD-Training) 
1,161 - 1161 

รวม 6396 เรื่อง 3534 เรื่อง 9930 เรื่อง 

ตาราง  แสดงปริมาณประเภทสื่อดิจิตอลส าหรับการเรียนรู้  สอศ. 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก าลังคนอาชีวศึกษา  (สอศ.) 2556 
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e-Learning server 

e-Learning  System 
http://elearning.vec.go.th 

http://rlms.vec.go.th 

http://edltv.vec.go.th 

http://e-Learning.vec.go.th 

Content 

35 วชิา 

Application 

 

4 
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E-Book Multimedia 30 วชิา 4 

4 E-Book Multimedia 30 วชิา 
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m-Learning 

M-Content M-LMS 
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ระบบ 
 eDLTV 

Php 
MySQL 
joomla 

 

ระยะส้ัน (อาชีพ) 

ปวช.และปวส.(วชิาชีพ) 

 จาก Dltv13 

D 

ระบบ eDLTV เพือ่พฒันาอาชีพ 

Web 
Application 

Content 
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http://edltv.vec.go.th/
http://edltv.vec.go.th/


04/09/57 

22 

ระบบ eDLTV เพือ่พฒันาอาชีพ 3 

ระบบ eDLTV เพือ่พฒันาอาชีพ 3 
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5 

5 
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5 
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บุคลากร มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 

เคร่ืองมือ วสัดุและ
ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ดา้นบริบท 
(context ) 

วิสัยทศัน์ นโยบาย วัตถุประสงค์ 

กลยุทธ์ มาตรการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน ระบบ 
eDLTV 

กระบวนการ  7 ด้าน 

ปัจจยัน าเขา้ 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลผลิต 

(product) ผลลพัธ์ตาม (outcome) ผลลพัธ์ตรง (output) ผลลพัธ์ตาม (outcome) 

น ารูปแบบการบริหารจดัการ ไปใช้ 

ประเมินผลรูปแบบการบริหารจัดการ เรียนรู้ทางไกล โดยใช้ระบบ eDLTV 

น าผลการประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับไปปรับปรุงแก้ไข 

งบประมาณ 

สถานท่ี กลุ่มเป้าหมาย 

1. ดา้น การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบผสมผสาน 

3. ดา้น การพฒันาบุคลากร 

2. ดา้น ระบบบริหารจดัการเรียนรู้ 

4. ดา้น ผลิตเน้ือหา องคค์วามรู้
ดา้นอาชีพและวชิาชีพ 

ป้อนกลบั 

(Feedback) 

6. ดา้น เผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ 

7. ดา้น การประเมินผลโครงการ 

5. ดา้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
สวทช. สอศ. อบต. กศน. ฯลฯ 

                    

ภาพที่ 1  แสดงรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ทางไกลแบบผสมผสาน 

8. ดา้นวจิยัและพฒันา 
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www.dlf.ac.th 

Contents 
Dltv13 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

Ch. Dltv1-15 
On air 

On line 

e-Contents 

วทิยาลยัการอาชีพวงัไกลกงัวล 

http://edltv.vec.go.th http://e-Learning.vec.go.th 

input process output 

e-Contents 

LMS : Moodle 

internet 
internet 

ระบบการเรียนรู้ทางไกล (d-Learning) 

พัฒนาระบบการเรียนรู้ 
edltv แบบ off line 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

TV 

COMPUTER 

Off line 

e-Contents 

off line 

อุปกรณ์ปลายทาง ผูใ้ช ้

internet 

http://edltv.vec.go.th 
 

ตน้ทาง ปลายทาง (สถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ) 

http://e-Learning.edltv.net 

 

http://learners.in.th/file/be
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วนัที่  1 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550     บนัทึกเทปการสอนเพ่ือ on air ผา่นดาวเทยีม 

ระหวา่ง ณ วิทยาลยัการอาชพีวงัไกลกงัวล  จ.ประจวบครีีขนัธป์รับปรุงและพฒันาส่ือการสอนทาง

โทรทศัน์เพ่ือการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2551 จ านวน  5 รายวิชา  

1. เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรง     2. กลศาสตร์ของไหล     3. วิเคราะหว์งจรอเิลก็ทรอนิกส ์                              

4. อุปกรณอ์เิลก็ทรอนิกส ์         5. วงจรไฟฟ้า 1   

 

 

วนัที่  1 - 5 สิงหาคา พ.ศ. 2554 
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การเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ภาพการจัดนิทรรศการ ในวันสถาปนา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระหว่างวันที่ 18 -22 สิงหาคม 2556 ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

5 
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