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1. วิสัยทัศนและการนําไปปฏิบตั ิ
1.1 วิ สั ยทัศ นของประเทศไทย ในการนํ าเทคโนโลยี สาร
สนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies
– ICT) ไปใชในการศึกษา คือ เทคโนโลยีการเรียนรูจ ะชวยปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายหลักเพือ่ ชวยเปลี่ยน
สังคมไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรู การประกันโอกาสของผูเ รียนทีจ่ ะเขา
ถึงการเรียนรูต ลอดชีวติ และเชือ่ มโยงสังคมไทยเขากับสังคมโลกเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของความรู
การนําแนวคิดใหมของ ICT เพื่อการศึกษา จะทําใหผเู รียนเรียนรู
ไดอยางอิสระ และสามารถปรับปรุงคุณภาพของชีวิตได โดยการมีโอกาส
ที่จะเขาถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจใหม ยิง่ กวานัน้ แลว จะเปนการเพิม่
โอกาสในการไดรับและเพิ่มพู นความรูความเขาใจและความชื่นชมใน
วัฒนธรรมและสังคมไทย ตลอดทั้งการไดความรูอยางกวางขวางเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมของชนชาติอื่น นอกจากนี้แลว เปนที่คาดกันวา
“ภายในป 2548 ผูเ รียนทุกคนมีโอกาสเขาถึง ICT เพือ่ การเรียนรู โดย
จัดใหมีอยางเพียงพอ และใหสามารถเขาถึงไดในราคาทีเ่ หมาะสม”
ผูเรียนสามารถใช ICT เพื่อเสริมวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม
และในบางครัง้ สามารถชวยปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรียน โรงเรียน
ปรับบทบาทของครูและนักเรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะสนับสนุนการ
ปฏิรูปการศึกษาที่กําลังดําเนินการอยูใ นปจจุบนั
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1.2 การนําไปปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ
ประสบการณจากทั่วโลกแสดงใหเห็นวา เพื่อที่จะใชประโยชน
อยางสูงสุดจากเทคโนโลยีการเรียนรู ปจจัยตาง ๆ ตอไปนี้ ควรจะไดรบั
การแกไข
1) การเขาถึงโครงสราง ICT เปนประจําและสมํ่าเสมอ
นักเรียนและครูตอ งการทีจ่ ะเขาถึงเทคโนโลยีอยางเปนประจํา
เพื่อที่จะพัฒนาทักษะและทัศนคติอันจําเปนตอการมีสว นรวมในสังคมแหง
ความรู
2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ครูและผูเรียนจําเปนตองไดรบั การฝกอบรมและพัฒนา เพื่อ
ประกันวาพวกเขาสามารถใชเทคโนโลยีในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และมี ค วามสามารถที่ จ ะใช ศั ก ยภาพของเทคโนโลยี ใ นการส ง เสริ ม
กระบวนการ เนื้อหา และผลลัพธของการเรียนการสอน เพราะฉะนัน้
จึงเปนเรื่องจําเปนทีจ่ ะตองพัฒนาระดับทักษะของ ICT ในชุมชน เพื่อ
สนับสนุนโครงการเหลานี้
3) การเขาถึงสาระการเรียนรูใ นรูป digital ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
นักเรียนและครูจะตองเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และเครื่องมือ
ที่ใช digital ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ซึ่งเปนการแสดงออกถึงวิถีทางที่เทคโนโลยี
นั้นจะเพิ่มพูนคุณคาใหกบั กระบวนการเรียนรู
4) การเปลีย่ นแปลงการจัดการ
ภาวะผูนําเปนศูนยกลางของการนําเทคโนโลยีการเรียนรูไ ปสู
การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากร การฝกอบรม การ
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พัฒนา การจัดวางแผนผังหองเรียน และกระบวนการเขาสูก ารเรียนการ
สอน จําเปนตองใชวิธีใหมทั้งหมด เพื่อนําไปสูก ารเปลีย่ นแปลงในความ
สัมพันธระหวางนักเรียนและครู การวางแผนนั้นจําเปนตองมีทง้ั ในระดับ
ระบบและระดับทองถิ่น เพือ่ ประกันการเขาถึงอยางเพียงพอตอโครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรทัว่ ไป ยุทธศาสตรการ
นําแผนและการสื่อสารไปปฏิบัติจําเปนตองประกันวาแผนนั้นเปนที่เขาใจ
และมีประสิทธิภาพ
2. การนําวิสยั ทัศนสกู ารปฏิบตั ิ – แผนหลัก TLT 2010
รายงานเทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553 (Thai Learning
Technologies 2010) ฉบับนี้ พัฒนาขึน้ โดยทํารวมกันกับผูเกี่ยวของหลัก
หลายฝาย ซึ่งบุคคลเหลานี้ควรจะมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนทั้งใน
ระดับสวนกลางและระดับภูมภิ าค แผนนีจ้ ะครอบคลุมตัง้ แตโครงสรางพืน้ ฐาน
เนือ้ หา ซอฟตแวร การฝกอบรม การจัดการ และคาใชจา ยในการดําเนินงาน
โดยแผนนี้พัฒนาขึ้นจาก (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา (National ICT for Education Masterplan)
ในการนําวิสัยทัศนไปปฏิบตั ิ มีปจ จัยหลายประการทีเ่ กีย่ วของกับ
สภาพแวดลอมของไทยที่จําเปนตองนํามาพิจารณา ปจจัยเหลานี้ เชน
ความจํากัดและการกระจายของโครงสรางพืน้ ฐาน ICT ซึ่งจะมีผลกระทบ
ตอโครงการทีพ่ ฒ
ั นาและการขยายผล
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แผนเทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553
ขั้นที่ 1 - ป 2544-2546 พัฒนานโยบาย วางแผน และยุทธศาสตรของ
โครงการ
ขั้นที่ 2 - ป 2546-2549 การกระจายเทคโนโลยีการเรียนรู
ขั้นที่ 3 - ป 2549-2553 การนําไปใชในสภาพปกติ
โครงสราง ซอฟตแวรและ
การพัฒนา
การเปลีย่ นแปลง
พื้นฐาน
เนื้อหา
ทรัพยากรมนุษย
การจัดการ

การจัดหา
คอมพิวเตอร
และอุปกรณ
สวนเสริม

พัฒนา
วิชาชีพ
เรียนรูก ารใชเทคโนโลยี

ผูเรียน

โรงเรียน
นํารอง

เรียนรูเ กีย่ วกับเทคโนโลยี
หองเรียนโลก
และหองพักครู
การพัฒนา
เนือ้ หาและ
สือ่ ตาง ๆ

ชุมชนหลักสูตร
ออนไลน

ศูนยการเรียน
รูข องชุมชน

การศึกษา
ทางไกล
เสนทางสูก าร
ศึกษาและ
การฝกอบรม
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3. ขอเสนอแนะเพือ่ ใหบรรลุวสิ ยั ทัศน
3.1 ยุทธศาสตรสาหรั
ํ บหนวยนโยบายและรัฐบาล
1) ควรจะจัดตัง้ ใหมคี ณะกรรมการทีป่ รึกษาเกีย่ วกับเทคโนโลยี
การเรียนรูเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่มีหนาที่รับผิดชอบตอการพัฒนา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษาของประเทศ
โดยอาศัยคําแนะนําทีร่ ะบุไวในรายงานฉบับนี้ และตามนโยบายการศึกษา
ของไทย
2) รัฐบาลควรจัดสัมมนาผูเกี่ยวของหลักในระดับชาติ เพื่อ
พิจารณาขอบเขตของทางเลือกในการนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูไปใชใน
โรงเรียนของไทย ระหวาง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2553 ผลการสัมมนา
ครั้งนี้ควรจะนํามาสูก ารปรับปรุงรายงานฉบับนี้
3) ควรมีโครงการนํารอง เพื่อตรวจสอบความเปนไปได และ
การพัฒนารูปแบบเพือ่ แกปญ
 หาความตองการดานเครือขายและโครงสราง
พื้นฐาน
4) โครงการขยายผลงานวิจยั ตาง ๆ ควรเรงดําเนินการ รวมทัง้
การเขาถึงการวิจยั ระดับนานาชาติ และมีการสรุปผลงานวิจยั ออกมาเปน
ภาษาไทย เกีย่ วกับการใชประโยชนของเทคโนโลยีในแตละกลุม ของหลักสูตร
สาระการเรียนรูอ กี ดวย
5) โครงการวิจยั และประเมินผล ทีเ่ กีย่ วกับการใชประโยชนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารควรจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ใหเปนประโยชนแก
การวางแผน การนําแผนไปปฏิบตั ิ และการฝกหัดครู
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6) ควรถือเปนพันธกิจที่จะตองดํ าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา
benchmarking อยางตอเนื่อง ในการนําเทคโนโลยีไปปฏิบตั ิ ทัง้ ในรูปที่
เปนทางการและไมเปนทางการ
3.2 ยุทธศาสตรดา นโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบเครือขาย และ
ฮารดแวร
1) ควรมีการสํารวจคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อ
ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน การจัดซือ้ และการสนับสนุน
2) เปาหมายปจจุบนั และกําหนดเวลาในการสนับสนุนคอมพิวเตอร
และอุปกรณตาง ๆ แกนักเรียนและครู ควรไดรบั การสํารวจตรวจสอบใน
ตอนเริ่มตนขั้นที่ 1 ของแผนเทคโนโลยีการเรียนรู ป 2553 (TLT 2010)
3) เพือ่ การเขาถึงคอมพิวเตอรของครู ควรมีการจัดตัง้ โปรแกรม
การสนับสนุนดานเทคนิคเชือ่ มโยงกับโปรแกรมการฝกทักษะ ICT และมี
การสนับสนุนคอมพิวเตอรเครือขายในทองถิน่ และมีการเชือ่ มโยงกับ WAN
4) ในการพัฒนาแผนเพือ่ เชือ่ มโยงเครือขายโรงเรียน ขอเสนอ
แนะของคณะกรรมการประสานงานการเรียนรูและการปฏิรูปการศึกษา
ควรจะศึกษาศักยภาพในภาพรวมของโรงเรียนและภาคการศึกษาทั้งหมด
ในการเขาถึงบริการโทรคมนาคม ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
อยางมีประสิทธิภาพ
5) กระบวนการจัดซื้อสิ นคาและบริ การที่ เกี่ ยวของกั บแผน
เทคโนโลยีการเรียนรู ป 2553 (TLT 2010) ควรจะเดินตามหลักการซึง่
พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการจัดซื้อของรัฐบาลออสเตรเลีย ดังตอไปนี้
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หลักการในการจัดซือ้ สินคาและบริการทีเ่ กีย่ วของ สรุปไดดงั นี้
ก. เนนความคุม คาของเงิน
•! ใชยท
ุ ธศาสตรในการจัดซือ้
•! ใหวางแผนการจัดซื้อภายในกรอบของวัตถุประสงคและ
วิธีการ และควรจะลดการตัดสินใจแบบเรงดวน
•! ใหวิจัยตลาด
•! ใหรักษาและพัฒนาตลาดทีม
่ คี วามแขงขัน
•! ใหจัดตั้งมาตรฐานการประเมินผลที่เหมาะสม เชน ให
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะ หลักการทางการคา ภาระบริการตอชุมชน
คาใชจายตลอดอายุการใชงาน และการสนับสนุนของผูใ หบริการ
•! ใหเจรจากับผูเ สนอราคา เพื่อขจัดขอสงสัย เงือ
่ นไขการ
ทําสัญญา และระยะเวลาของสัญญา
•! ทํางานเปนหุนสวนกับผูเสนอบริการ
•! ใหใชงานในหนาที่เปนตัวกําหนด โดยมีจด
ุ เนนทีก่ ารนํา
ไปใช และผลทีค่ าดวาจะไดรบั ตามความตองการของผูใ ชอยางแจมชัด
ข. ใหมีการแขงขันแบบเปดกวางและยุตธิ รรม
•! ประกันใหมีการเสนอราคาแบบเปดกวางและแบบแขงขัน
สาธารณชนทราบในกระบวนการ รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเสนอทุกรายมี
โอกาสที่จะทําธุรกิจกับรัฐบาลได
•! ใหมีการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมการจัดซือ
้
•! ให รวมเกณฑในการประเมินผลและวิธีการจัดซื้อในการ
ประกาศใหมีการเสนอการประมูล ซึ่งจะทํ าใหผูเสนอราคาเขาใจความ
ตองการและเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด
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ใหมีการประชุมกอนเสนอราคา เพื่ออธิบายและปรึกษา
หารือในลักษณะตาง ๆ กับผูเสนอ รวมทั้งลักษณะเฉพาะของสัญญา
วิธีการประเมินผล และกระบวนการจัดซือ้
•! ใหมีกระบวนการตัดสินใจอยางโปรงใส
•! ใหมีการจัดพิมพคม
ู อื กระบวนการจัดซือ้
•! ใหมีเจาหนาที่ที่มีความรูคอยตอบขอซักถามของผูเสนอ
ราคา
•! ใหมีการเก็บประวัติการจั ดซื้ ออยางเปนระบบ ซึ่งจะมี
ประโยชนตอ การตรวจสอบ
•! ใหผูเสนอราคาทุกรายไดรบ
ั ขอมูลเดียวกัน
•! ลั ก ษณะของที่ ซื้ อ ควรเป ด กว า งเป น ลั ก ษณะทั่ ว ไป
ไมลําเอียงเขาขางผูเ สนอราคารายใดรายหนึง่
ค. ความซือ่ สัตยและการตรวจสอบไดทางวิชาชีพ
•! มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจจัดซื้อ และในการใช
งบประมาณของรัฐ
•! มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับตาง ๆ ในกระบวนการ
ตัดสินใจการจัดซือ้
•! ใหปฏิบต
ั ติ อ ผูเ สนอราคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน
•! ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการ
การจัดซือ้ แหงชาติ
•! ใหรักษากระบวนการและขอมูลเปนความลับ
•! ไม รับของขวั ญ หรื อ ผลตอบแทนจากผูเสนอราคารายใด
รายหนึ่ง ซึ่งอาจจะทําใหความซือ่ สัตยสจุ ริตในกระบวนการจัดซือ้ ลดลง
•!
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ใหหลีกเลีย่ งความขัดแยงทางผลประโยชน
•! ให ใ ช เ จ า หน า ที่ ที่ ไ ด รั บการฝ ก มาอย างดี มาดํ าเนิ นงาน
และประสานงานการจัดซือ้ ระหวางหนวยงานตาง ๆ
•! ให เ จ า หน า ที่ ผู  ดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อ มี ค วามเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณเกี่ยวกับการจัดซื้อที่กําลังดําเนินการอยู
•! ใหมีการฝกอบรมทักษะในกระบวนจัดซือ
้ อยางตอเนือ่ ง
•! กํ าหนดกระบวนการเพื่ อ ประกั น จรรยาบรรณของการ
ดําเนินการ
ง. การจัดการกับความเสีย่ ง
•! วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงแตเนิ่น ๆ และพัฒนา
แผนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น
•! ให ม อบความรั บ ผิ ด ชอบต อ คณะ ที่สามารถจัดการกับ
ความเสี่ยงไดดีที่สุด
•! คาใชจายที่เกิดขึ้นก็ควรจะสอดคลองกับความสําคัญของ
การจัดซือ้
•! ในขั้นตอนของกระบวนการผูซื้อและผูเสนอราคาตองมี
ความเสี่ยง เพราะวาผลที่เกิดขึ้นจะกระทบตอคาใชจายของโครงการ
กระบวนการจัดสงสิง่ ของและการยอมรับของผูใ ชอปุ กรณเหลานัน้
•! การจั ด ซื้ อ ของรั ฐ บาลควรจะพั ฒ นาแผนการจั ด การกั บ
ความเสีย่ ง
จ. ความรับผิดชอบ
•! แผนการจั ด ซื้ อ ของหน ว ยงานต อ งรวมกรอบของความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจการจัดซือ้ ทีส่ ําคัญ
•!
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การจัดซื้อขนาดใหญทุกครั้ง ตองไดรับการยอมรับโดย
Accredited Purchasing Unit (APU)
•! รายงานการจัดซื้อของ APU ตองพิมพเปนประจําทุกป
•! ตองเก็บรักษาบันทึกเกีย
่ วกับการตรวจสอบการจัดซือ้
•! ระบบการจั ดซื้ อแบบอัตโนมัติ ควรจัดใหมีเพื่อประกัน
การบํารุงรักษา
•! สัญญาการจัดซือ
้ ตาง ๆ ควรบงบอกความรับผิดชอบที่
สัมพันธกัน เชน การจัดการโครงการ
ฉ. ความสะดวก
•! ใหบงบอกลักษณะของสิ่งของแบบทั่ว ๆ ไป และเปดเผย
•! ใหใชเงือ
่ นไขและขอความทีเ่ ปนมาตรฐาน
•! ลดค าใชจายในการเสนอของผูเสนอราคา โดยการใช
เอกสารแบบงาย ๆ
•! สงเสริมใหใชคณะทํางานที่ดําเนินการเปนระยะ รวมทัง้
การใชสัญญาจางที่มีลักษณะเดียวกันเมื่อมีความเหมาะสม
•! ใหมก
ี ารโฆษณาขอกําหนดเฉพาะของสินคาอยางมีเหตุผล
ตอสาธารณชน
•! ใหลดขัน
้ ตอนของการปฏิบตั ิงานในการจัดซือ้
ช. แหลงอุตสาหกรรมภายในทองถิน่
•! ให ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายของรั ฐ บาล และนโยบายการ
พัฒนาอุตสาหกรรม
•! พัฒนาความเปนหุนสวนกับผูเสนอราคา
•! ใหขอมูลแกแหลงบริการในทองถิ่นที่มีโอกาสเสนอราคา
•!
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เสาะหาโอกาสเพื่อแหลงอุตสาหกรรมในทองถิ่นเขามา
ประกวดราคา ถาหากมีการประกวดราคาเมือ่ มีการจัดซือ้ ขนาดใหญ
•! ประกั นว าปฏิ บัติ การจัดซื้อ ตลอดทั้งกระบวนการและ
ขอกําหนด ไมทําใหการเสนอราคาในทองถิน่ เสียเปรียบ และการกําหนด
ลักษณะของสินคาก็ควรจะเปดกวาง
•! ให แ จ ง ภาคอุ ต สาหกรรมล ว งหน า เกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ
ขนาดใหญ โดยสงแผนการจัดซือ้ ใหทราบลวงหนา และมีการแลกเปลีย่ น
ขอมูลซึ่งกันและกัน
•! ใหสงเสริมคานิยมโดยซื้อสิ่งของในทองถิ่น ถาหากวา
เปนการแขงขันและเปนตัวแทนทีค่ มุ คาเงินในการจัดซือ้
•! ถาเปนไปไดใหโอกาสแกบริษัทซึ่งมีนวัตกรรมและมีวิจัย
เปนพื้นฐาน รวมทัง้ มีศักยภาพในการสงออก
•! สนับสนุนบริษัทที่เสนอราคาสินคาและบริการในลักษณะ
แขงขัน โดยประกันคุณภาพ
•! สนับสนุนธุรกิจซึ่งมีฐานอยูในประเทศ เพื่อกระตุนการ
จางงานในภูมภิ าค
•! สรางความสัมพันธอน
ั ดีกบั ผูเ สนอราคาและหนวยงานทาง
อุตสาหกรรม
•! ใหขอ
 มูลปอนกลับแกผเู สนอราคาในทองถิ่น เพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการแขงขัน
•!
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ผลของการเสนอเปนทางการนัน้ อาจจะมีดงั นี้
1) Standing Offer เปนการตกลงที่จะใหบริการสงสินคาและ
บริการชั่วระยะเวลาหนึ่ง ตามเงื่อนไขที่กํ าหนดและราคาที่ตกลงกันไว
โดยไมมีขอผูกพันวาตองซือ้ สินคาในจํานวนใดจํานวนหนึง่
2) Period Contract เปนสัญญาที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึง่ เปน
สัญญาสงสินคาหรือบริการในจํ านวนหรือปริมาณที่จํากัด สําหรับระยะ
เวลาทีก่ ําหนด
ผู  เ สนออาจจะออกแบบการเสนอเป น Panel Contract
Arrangement ซึ่งเปนขอตกลงที่ใชกันบอย ๆ ประกอบดวย ผูใ หบริการ
ในสินคาหรือบริการประเภทเดียวกันหลาย ๆ คนรวมกัน
เมื่อซื้อคอมพิวเตอรฮารดแวร ก็ควรจะพิจารณาคาใชจา ยของการ
บริหารจัดการทัง้ หมด นอกเหนือไปจากราคาซือ้ ในตอนเริม่ ตนแลว ก็ควร
จะพิจารณาคาขนสง คาติดตั้ง และเครือขาย รวมทัง้ คาใชจา ยหมุนเวียน
ซึ่งเกี่ยวของกับการบํารุงรักษาอีกดวย
รูปแบบการจัดซื้อฮารดแวรซึ่งประสบผลสําเร็จในหลาย ๆ รัฐ
ในออสเตรเลีย ก็คือ การจัดใหมกี ารเสนอราคาคอมพิวเตอรในสวนกลาง
ซึ่งรวมทั้งใหเสนอราคาเครื่องที่ปรับปรุงคุณภาพอีกดวย โรงเรียนและ
ผูจัดบริการการศึกษาก็จะสามารถซื้ออุปกรณเหลานี้ไดดวยตนเอง โดย
ผานทางสัญญาที่ไดจัดทําแลวของสวนกลาง
การกํ าหนดลักษณะเฉพาะของเครื่อง โดยผูเสนอราคาควรจะ
รวมทั้งการจัดสง การใหบริการเครือขาย การรับประกันเปนเวลา 3 ป
และการเปดใหมีการเสนอใหมูลคาเพิ่ม เชน การลงทุนในทองถิน่ การ
สนับสนุนงานวิจัย และการฝกอบรมเจาหนาทีใ่ นใบเสนอราคาดวย การ
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เสนอราคาขนาดใหญ ผูเสนอราคาควรจะสงเสริมใหมกี ารจัดตัง้ เครือขาย
ของผูใ หบริการและเจาหนาทีบ่ ริการทีส่ ามารถสนับสนุนอุปกรณ ที่จัดซื้อใน
สวนกลางไดอีกดวย
6) การจัดซื้อขนาดใหญและขนาดกลาง ควรดําเนินการผาน
ขั้นตอน 5 ขัน้ โดยการเสนอเปนทางการ ซึ่งประกอบดวย
•! แผนการจัดซือ
้
•! การเตรียมเอกสารเสนอราคา
•! กระบวนการเชื้อเชิญใหเสนอราคา
•! การประเมินผล การคัดเลือก และการใหสัญญาจาง
•! การบริหารสัญญาจาง
7) รัฐบาลไทยควรจะพัฒนาขอเสนอแนะในการจัดซื้อ โดยมี
พื้นฐานอยูบนคุณภาพ ความคุมคาเงิน มูลคาเพิ่ม และถาหากเปนไปได
ควรจะเปนการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศดวย
8) รัฐบาลไทยควรนํากระบวนการจัดซือ้ มาปฏิบตั ใิ หสอดคลอง
กับนโยบายในการสนับสนุนหนวยปฏิบตั ใิ นระดับโรงเรียน
9) รัฐบาลไทยควรจะพัฒนาและนําโปรแกรมการจัดหาฮารดแวร
ไปปฏิบัติ ซึ่งควรจะใชประโยชนจากการดําเนินการในภาพรวมทั้งหมด
ของรัฐบาลไทย โดยการสนับสนุนและกระตุน ใหผจู ดั ทําโทรทัศนในทองถิน่
เปนผูรเิ ริม่ โครงการและเปนผูต ดั สินใจในเรือ่ งนีด้ ว ย
10) ควรจะดําเนินการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตัง้ โครงการ
คอมพิวเตอรเหลือใชเพื่อการศึกษาในประเทศไทย เพือ่ ประเมินปญหาที่
เกีย่ วของ เชน แหลงทีม่ า แหลงซอมบํารุง และการแจกจายอุปกรณเหลานี้
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11) เพื่อการเขาถึงคอมพิวเตอรของครู ควรจะจัดตั้งโครงการ
เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรใหแกครู รวมทั้งซอฟตแวรและระบบเครือขาย
ทั้งในที่ทํางานและทีบ่ า น
12) รั ฐบาลไทยควรจะพั ฒนารูปแบบและลักษณะการจัดวาง
อุปกรณคอมพิวเตอร สําหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมทั้ง
แผนผังหองเรียน การซอมบํารุง การเชือ่ มโยงกับสายและความปลอดภัย
13) เปาหมายของโครงการเครื อขายควรจะมี พื้นฐานอยู บน
benchmarks ในระดับนานาชาติทท่ี ําไดดที ส่ี ดุ รวมทัง้ การพิจารณาระบบ
ที่ใหความคุม คาในการลงทุนดวย
14) ในการที่สถานศึกษา ครู อาจารยและผูเ รียนจะรับบริการ
จากเครือขายนั้น ควรจะคํานึงถึงความสามารถที่จะใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับผูเกี่ยวของทางการศึกษา โดยผานทาง World Wide Web ได
เมื่อสามารถโยงโรงเรียนเขาดวยกันแลว โอกาสทีจ่ ะปรับกระบวน
การดําเนินงานหรือการจัดตัง้ บริการใหมกเ็ กิดขึน้ ได ตัวอยางเชน
•!
การจัดซือ้ ทางอิเล็กทรอนิกส เชน การสัง่ ของหรือการจาย
เงิน
•!
การขยายหลักสูตร ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะทํ าได
โดยการถายโอนผลการเรียนของนักเรียนระหวางสถานศึกษาได
•!
การจัดการสัมมนาทางวีดทิ ศั นระหวางจุดตาง ๆ ใชทั้งใน
การสอนนักเรียนและการฝกอบรมครูประจําการ
•!
บูรณาการบริการทางการศึกษาและการฝกอบรมเขากับผู
ใหบริการของรัฐโดยรวมได
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ระบบเชนนีจ้ ะเปนหนทางไปสูก ารถายโอนขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
ศึกษาไปยังสาธารณชน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรทางการศึกษา
แหงชาติของรัฐบาลโดยใชอิเล็กทรอนิกส เปนการสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสและยุทธศาสตรการคาทางดานอิเล็กทรอนิกสได
อีกดวย
15) การนําเทคโนโลยีไปใชในการดําเนินงานของหนวยงาน ซึง่
พัฒนาเพื่อภาคการศึกษาก็ควรจะสอดคลองกับยุทธศาสตรทางดานการคา
ดานธุรกิจ และการบริหารงานของรัฐบาล โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสดวย
16) ควรจะมี ก ารพั ฒ นาคู  มื อ ในการเชื่ อ มโยงโรงเรี ย นของ
ประเทศไทยเขาดวยกัน และควรมีผูรูระดับมืออาชีพใหความชวยเหลือ
โรงเรียนในการทําแผนและวางระบบ LAN ทัง้ นีค้ วรพัฒนาขึ้นจากบทเรียน
ที่ไดจากโรงเรียนผูน ําการใช ICT ของประเทศไทย
ในขณะที่ ห  อ งเรี ย นของไทยเพิ่ ม การเรี ย นรู  ข องนั ก เรี ย นเป น
ศูนยกลางมากขึ้น เพราะฉะนัน้ ครูอาจจะตองมีการเคลือ่ นยายอุปกรณ
ตาง ๆ บางบางครัง้ บางคราว เพือ่ ใหเหมาะกับกิจกรรมการเรียนรูท วี่ างแผน
ไว ในขณะทีค่ อมพิวเตอรนน้ั เปนอุปกรณกลางในการเรียนรู ครูบางคน
ก็ ค งอาจจะตองการเคลื่อนคอมพิวเตอรไปในที่ตาง ๆ ใหเหมาะกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ประสบการณที่ ACOT (Apple Classroom of Tomorrow) ทีร่ ฐั
วิคตอเรีย ในโรงเรียนนํารอง แสดงใหเห็นวา การจัดวางอุปกรณตา ง ๆ
ในหองเรียนมักจะไมเหมาะกับคอมพิวเตอรเปนบางครัง้ บางคราว Dwyer
(1995) ไดบรรยายถึงวิธกี ารทีจ่ ะเชือ่ มโยงกับปจจัยอืน่ เชน เครื่องตกแตง
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ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจจะเปนผลเสียตอการเรียนการสอนได เมือ่ นําเทคโนโลยี
เขามาเพิม่ กับหองเรียนแบบเกา
หองเรียนหลายหองถูกจัดเปนแบบเกา แมวา การเรียนรูร ว มกันจะ
เปนเปาหมายหลัก แตก็มีความพยายามเพียงนอยนิดที่จะทําให
เกิ ด พื้ น ที่ ที่เ อื้ อ ตอ การเรี ยนรูรวมกัน ของผูเรี ยน ในหองเรียน
ขนาดเล็ก 2 หอง โตะของนักเรียน ซึ่งแตละโตะมีคอมพิวเตอร
หันไปทางดานหนาของหองเรียน ในหองเรียนพวกนี้ ครูก็จะ
ดําเนินการสอนนักเรียนหนาชัน้ กําหนดงานใหนกั เรียนทํา และ
เดินรอบหองเพื่อตอบคําถาม ในหองเรียนขนาดใหญอกี 2 หอง
มีโตะคอมพิวเตอรจัดไวรอบ ๆ หองเรียน เพราะวาสะดวกตอการ
เสียบปลั๊กเขากับกระแสไฟฟา และโตะของนักเรียนก็จัดเปนรูป
วงกลม การสอนนักเรียนทัง้ หอง จะรวมโตะนักเรียนเขาเปน 2 แถว
หันหนาไปทางหนาชั้น การทํ างานของนักเรียนบางทีก็ขัดโดย
นักเรียนบางคนเดินไปรอบหอง เทคโนโลยีที่ใชไมจําเปนจะตอง
เพิ่มความยืดหยุนทางกายภาพหรือทางการจัดระบบ แตวา อาจจะ
กอใหเกิดปญหาอยางตรงขาม การขาดความยืดหยุน ทางกายภาพ
ภายในหองเรียน อาจจะไมเปนแรงจูงใจตอการเปลีย่ นวิธกี ารสอน
ก็ได
17) ควรจะมีการพัฒนาวิชาชีพเพื่อชวยโรงเรียนในการวางแผน
และการวางระบบ LAN
18) คูม อื ในการวางระบบ LAN และการพัฒนาวิชาชีพ ควรจะมี
พืน้ ฐานจากประสบการณโรงเรียนนํารองของประเทศไทย
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19) เกี่ ยวกั บการกาวกระโดดในการเชื่ อ มโยงหอ งเรียนดวย
เทคโนโลยี ควรจะพิจารณาคําถามตอไปนี้ เมือ่ คิดทีจ่ ะใชทางเลือกทีม่ อี ยู
และที่มาใหมสาหรั
ํ บเชือ่ มโยงโรงเรียนและมหาวิทยาลัย คือ
•! เมื่ อ มี ก ารเชื่ อ มโยงโรงเรี ย นและมหาวิ ท ยาลั ย
ตองการจะใหบรรลุเปาหมายอะไร?
•! การกาวกระโดดเปนไปไดหรือไม? ตัวอยางเชน มี
ความจํ าเปนหรือไมสํ าหรับโรงเรียนที่จะตองใหบริการนักเรียนและการ
บริหารของครูทโ่ี รงเรียนโดยตรง
•! ข อ มู ล ข า วสารทั้ ง หลายของนั ก เรี ย นที่ เ ก็ บ ไว ที่ส  ว น
กลาง จะเก็บไวโดยผานอินเทอรเน็ตทีอ่ น่ื ไดหรือไม?
•! มี ค วามจํ าเป น หรื อ ไม ที่ จ ะต อ งมี เ ครื อ ข า ยเดี ย ว
สําหรับศูนยการเรียนรูข องประเทศไทย?
•! อินเทอรเน็ต และ Virtual Private Networks (VPNs)
จะใชเพื่อประโยชนนไ้ี ดหรือไมถา หากจําเปน?
•! ในสวนทีเ่ กีย
่ วกับขัน้ ตอนตาง ๆ จะมีประโยชนหรือไม
ในการที่จะใหประเทศนี้จัดเครือขายการเรียนรูขึ้นมาโดยเฉพาะ ถาหาก
ทําอยางนั้น จะทําไดเมื่อไร?
•! มี ป ระโยชน ห รือไมในการที่จะเปนเจาของหรือการ
เชาเครือขายเหลานี้?
20) ข อ เสนอของหน ว ยงานควบคุ มคลื่ นความถี่ สํ าหรั บภาค
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและการแพทย โดยไมตองมีใบอนุญาตควรจะ
นํามาใชในประเทศไทย
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21) เปาหมายที่ชัดเจนของโครงการเครือขายควรจะกําหนดขึน้
โดยมีพนื้ ฐานอยูบ น benchmarks ของหนวยปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ระดับนานาชาติ
รวมทัง้ ใหพจิ ารณาความคุม คาของระบบ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกสวนควร
จะเกีย่ วของในการเลือกระบบเทคโนโลยี รวมทัง้ โครงการนํารองดวย
3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (การใช ICT เพือ่ การ
ศึกษาและการฝกอบรมสูการเรียนรูตลอดชีวิต)
1) รัฐบาลไทยควรจะขยายโครงการกองทุนหมูบ า น โดยรวม
การจัดใหมีโครงการซึ่งจะกระตุน และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเพือ่ การ
เรียนรูตลอดชีวิตดวย
2) รัฐบาลไทยควรจะขยายโครงการกองทุนหมูบาน ใหรวม
เอาเปาหมายการสนับสนุนใหมกี ารบูรณาการ ICT อยางเหมาะสมเขากับ
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหเปนศูนยกลางในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดวยระบบโทรคมนาคมและเพื่อการเรียนรูแลกเปลี่ยนในโครงการอื่น ๆ
ของหมูบ า นได
3) รัฐบาลไทยควรจะจัดตัง้ และมีสว นรวมในการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับ
การศึกษา บันทึก และเผยแพรรปู แบบในการกระตุน และสนับสนุนการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเชื่อมรวมกันในระบบเครือขาย
เสมือน (Virtual Gateway) ของไทย ควรจะรวมเอาสาขาและโครงสราง
ซึ่งสนับสนุนการเรียนรูต ลอดชีวติ ทัว่ ประเทศเขามาไวดว ย
5) รั ฐบาลไทยควรจะประเมินรูปแบบความเปนไปไดในการ
ขยายอุปกรณการศึกษาใหแกผูเรียนโดยใชเกณฑมาตรฐาน รวมทัง้ การ
เขาถึงของผูเรียน ของอุปกรณทางกายภาพ ทักษะของเจาหนาที่เพื่อ
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สนั บ สนุ น ผู  เ รี ยน ระบบการบริหารและคาใชจายทั้งสวนบุคคล และ
คาใชจา ยของรัฐ รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนยอเิ ล็กทรอนิกสของชุมชนเปนโครงการ
นํารอง เพื่อเปนยุทธศาสตรในการใหและใชอปุ กรณอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูต ลอดชีวติ
6) รัฐบาลควรจะพัฒนาและรักษาเว็บไซตทแ่ี สดงตําแหนงศูนย
การเรียนรูท ว่ั ประเทศไทย
7) จากการศึ ก ษารู ปแบบการศึกษาทางไกลในประเทศไทย
ขอเสนอใหพจิ ารณาภาพที่ 2 กรอบแนวคิดสําหรับการเลือกเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อการเรี ยนรูแบบยืดหยุนและโปรแกรมการศึกษาทางไกล
โดยพิจารณาเกณฑเหลานีเ้ พือ่ การตัดสินใจ
ลักษณะของผูเรียน : การเลือกที่จะผสมผสานของเทคโนโลยี
ควรจะพิจารณาจากรูปแบบการเรียนรูแ ละคุณลักษณะอืน่ ๆ ของผูเ รียนดวย
ความพรอม : เปนสิ่งสําคัญสําหรับเทคโนโลยีที่เลือกแลวในการ
จัดตัง้ ใหทางานได
ํ
เปนอยางดีในสภาพแวดลอมของชุมชน รวมทัง้ เจาหนาที่
ประจํ าที่มีทักษะควรจะมีจํานวนเพียงพอที่จะสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
เหลานี้อยางเชื่อถือได
การเขาถึง : เทคโนโลยีที่เลือกควรจะใหใชไดแกนักเรียนทุกคน
การยอมรับ : ทัศนคติของครูและผูเรียนก็ควรจะเห็นชอบตอ
การใชเทคโนโลยีที่เลือกแลว ครูและนักเรียนจําเปนตองมีทักษะ และได
รับการฝกในการใชเทคโนโลยีเหลานีเ้ พือ่ ทีจ่ ะใหเกิดประสิทธิภาพ
ความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจ : ควรจะพิจารณาความคุม คาและ
ความเกี่ยวพันกับความประหยัด เพราะขนาดควรจะเปนเกณฑอกี ขอหนึง่
ในการเลือกเทคโนโลยีสาหรั
ํ บการศึกษาทางไกล
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ความเทีย่ งตรง : เทคโนโลยีจะตองมีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและเนื้อหาซึ่งเปนศูนยของวิชาที่เรียน
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ภาพที่ 2
กรอบความคิดในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในระดับการเรียนรูรายวิชา
การจัดหาได

การเขาถึง

บริบทของสถาบัน
ลักษณะของสถาบัน

การยอมรับ

การประหยัดทางเศรษฐกิจ

การเลือกผสม
ผสานเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม

วัตถุประสงคของรายวิชา

การประเมินผล

บริบทของการเรียน
คุณลักษณะของ
ผูเ รียน

ยุทธศาสตรการสอน

เนือ้ หาสาระ
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8) เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียน และบริบทของการเรียนรู
โปรแกรมการพัฒนาทักษะ ICT ก็ควรจะจัดทําขึน้ โดยรวมทัง้ การสอน
แบบออนไลน ซึ่งสามารถเขาถึงผูเรียนทั้งในรูปแบบการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมทัง้ ผูใ หญ ซึง่ ตองกลับมาเรียนรู
ใหมอีกดวย
9) รัฐบาลไทยควรจะศึกษา จัดทําโครงการนํารองและนําวิธี
การเรียนรูที่จะใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตมาใชกบั ผูเ รียนโดยผาน
ทางการศึกษาทางไกลทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
10) รัฐบาลไทยควรจะศึกษาถึงประสิทธิภาพและผลประโยชน
ทางการศึกษา อันอาจจะเปนไปไดโดย
•!
พัฒนาโปรแกรมความรวมมือออนไลน ในการ
พัฒนาคอรสแวรสําหรับการศึกษาทางไกล
•!
พัฒนาเนื้อหาสาระแบบ “หยิบมาผสม” (pick
and mix) ซึ่งครูน้ันสามารถทีจ่ ะเขาถึงทัง้ เนือ้ หาสาระทีถ่ กู กฎหมายโดย
ไมเสียคาใชจาย และเนื้อหาสาระที่เปนเชิงธุรกิจโดยผานทางการศึกษา
ทางไกลและโดยวิธีออนไลนจาก Digital Library ทั้งนี้ ครูสามารถนํามาใช
ไดเลยหรือนํามาประยุกตใชไดโดยตรง
•!
บูรณาการออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
ผลิตสําหรับโปรแกรมทีม่ อี ยู
•!
วางแผนการใชเนื้อหาสาระการสอนเพื่อจะใหใช
ไดเปนเวลาหลายป
11) เวลาสถานีโทรทัศนไมไดใชในการออกอากาศ ควรจะนํามา
ใชในโปรแกรมโทรทัศนเพื่อการศึกษา รวมทัง้ การศึกษาทางไกล การสอน
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ในหองเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีการ
เรียนรู
12) ครู แ ละนั ก เรี ย นในการเรี ย นการสอนแบบเดิ ม สามารถ
เขาถึงเนื้อหาสาระการศึกษาทางไกลได โดยผานหองสมุดดิจทิ ลั
13) รัฐบาลไทยควรจะศึกษารูปแบบเพื่อเผยแพร การสอนและ
การสนับสนุน โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐานใหแกนักเรียน “โรงเรียน
เสมือน” ที่จะบูรณาการเขาไปในการศึกษาทางไกลในสวนทองถิน่ หรือใน
บางกรณีจดั เปนโรงเรียนทางไกลไดดว ย
•!
มีความเปนไปไดที่โรงเรียนจะทําหนาที่เปนศูนย
การสอนการศึกษาทางไกล ถาหากวาโรงเรียนมีความสามารถทีจ่ ะทํา
เชนนัน้ ได
•!
ใหทางเลือกในการจัดหาบริการเทคนิคและหอง
สมุดแกนกั เรียนการศึกษาทางไกล
•!
มีโครงสรางที่จัดใหแกครู ผูชวยครู และผูปก
ครองที่รับผิดชอบตอการสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง
และมีโอกาสพบผูเ ชีย่ วชาญได
14) รัฐบาลไทยควรจะพัฒนาแผนยุทธศาสตรการศึกษาทางไกล
สําหรับประเทศไทย ซึง่ มีลักษณะเปนการประสานการจัดการในระดับชาติ
และโครงสรางสนับสนุน ซึง่ มีขอ ผูกพันวาควรจะสามารถใชเทคโนโลยีและ
เทคนิ ค การศึ ก ษาทางไกลในการให บ ริ ก ารการเรี ย นการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในกรอบงบประมาณทีม่ อี ยู
15) หน า ที่ ห ลั ก ของโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การและการ
สนับสนุน ควรจะมีดงั นี้
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ประสานงานการวางแผน การพัฒนาและการนํา
โปรแกรมการศึกษาทางไกลไปปฏิบตั ิอยางมีประสิทธิภาพ
•!
มีภาวะผูนําดานการศึกษาทางไกลและการเรียน
การสอนทีย่ ดื หยุน
•!
มีการวางแผนการศึกษาทางไกลและการจัดการ
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
•!
จัดการและรักษาโครงสรางพื้นฐานดานเทคนิค
สําหรับการศึกษาทางไกลใหมีการเรียนการสอนแบบยืดหยุน
•!
ปรับปรุงการเขาถึงการศึกษาทางไกลสํ าหรับผู
เรียนทุกคน
•!
จัดระบบการบริหารและการใหบริการมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล
•!
สนับสนุนความตองการของผูเ รียน
•!
ประเมินผลเพือ่ การปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง
16) รัฐบาลไทยควรจะจัดตัง้ e-learning (ระบบการจัดการและ
การเรียนการสอนแบบออนไลน) เพื่อประโยชนสํ าหรับผูใหบริการการ
ศึกษาและการฝกอบรม
•!

3.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาเนือ้ หาสาระเพือ่ การเรียนรูท มี่ คี ณ
ุ ภาพ
1) มาตรฐานคุ ณ ภาพควรจะจัดตั้งขึ้นเพื่อใชเปนเกณฑการ
คัดเลือกและออกแบบเนือ้ หาสาระการเรียนรูท างดิจทิ ลั ทัง้ นี้ เพื่อใหเกิด
ประโยชนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
2) ควรจัดทํ าเว็บไซตการเชื่อมรวมกันในระบบเครือขายของ
การศึกษาและการฝกอบรม เพื่อทําหนาที่เปนจุดเขาจุดเดียวของขอมูล
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และบริการออนไลนที่เกี่ยวกับการศึกษาและการฝกอบรมและยังจะเปนที่
อางอิงสําหรับการพิมพกับผูเกี่ยวของทั้งหลายในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
การสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเนือ้ หาสาระออนไลนดว ย
ตั ว อย า งของการเชื่ อ มร ว มกั น ในระบบเครื อ ข า ยการเรี ยนรู 
จากหลาย ๆ ประเทศทั่ วโลกมี อ ยู  แ ล ว เช น SOF Website
(www.sofweb.vic.edu) ซึ่ ง ตั้ ง ขึ้ น ในป 2538 เพื่ อ ช ว ยโรงเรี ย น
ในรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย ในการนําการปฏิรปู การศึกษาไปปฏิบตั ิรวม
ทั้งการแจกจายเทคโนโลยีการเรียนรู เว็บไซตเปนสิ่งที่ใชอยางมากมาย
ทางการศึกษาออสเตรเลีย นอกเหนือจากจะใหเปนขอมูลสําหรับการพิมพ
แลวการเชื่อมรวมกันในระบบเครือขาย หรือ Gateways นี้ ก็ยงั ทําหนาที่
เปนจุดรวบรวมในการเชื่อมโยงแหลงทรัพยากรที่มีคุณภาพกับบุคคลที่
สามารถออนไลนไดอีกดวย ซึ่งอาจจะเรียกวา "ศูนยความรูเสมือน"
(Virtual Resource Centre) ได
3) ควรจะจั ด ตั้ ง ศู น ย ค วามรู  เ สมื อ นของการศึ ก ษาและการ
ฝกอบรม
4) ควรจะพัฒนาความสามารถในการผลิตเนื้อหาออนไลนเปน
หลายภาษา และการจัดทําเนื้อหาสาระภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย
เพื่อใชในประเทศไทยไดอีกดวย
5) ความรูจากหนวยงานทางดานวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร
ของประเทศไทย ควรจะจัดมีไวใน World Wide Web เพือ่ ประโยชนของ
นักเรียน ครู และสาธารณชนทัว่ ไป เพื่อวัตถุประสงคทางการศึกษาและ
เปนการสงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมไทยสูประเทศอื่นไดอีกดวย
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6) กลุมอภิปรายออนไลน ควรจะใชเพือ่ สนับสนุนการอภิปราย
ป ญ หาสาธารณะที่ เ กี่ ย วกั บ การนํ าการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ ซึ่ ง ต อ ง
ทํางานเปนทีมและเปนโครงการตอเนื่อง
7 ) การแลกเปลี่ ย นความรู  อ อนไลน ค วรจะจั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูและสรางความรูเพื่อสนับสนุนการนําการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสูก ารปฏิบตั ิ
8) ควรจัดตัง้ โปรแกรมกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ ปนเครือขาย
สําหรับนักเรียน ดวยการสนับสนุนครูทเ่ี กีย่ วของ
9) รูปแบบในการพัฒนาซอฟตแวรควรจะกําหนดไววา
•!
สงเสริมการสรางสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล
ฉบับภาษาไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
•!
ใชการออกแบบโดยผูใชเปนศูนยกลางและมีการ
ทดสอบโดยผูใชอยางถี่ถวน
•!
ใช ป ระโยชน จ ากความสามารถในการพั ฒ นา
ซ
อ
ฟ
ต
แวรของโรงเรียน มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมซอฟตแวรในทองถิ่น
•!
เสาะหาโอกาสที่จะปรับปรุงและขยายใหมไปใน
ตลาดอืน่
10) มาตรฐานดานเทคนิคสํ าหรับการผลิตซอฟตแวรทางการ
ศึกษาและเนื้อหาออนไลนควรจะไดรบั การพัฒนาและนํามาบังคับใช
11) ในการพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษานั้น
รัฐบาลไทยควรจะ
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กําหนดเปาหมายของรายการซึ่งสนองตอบยุทธ
ศาสตรความตองการ เชน การขาดแคลนครู การพัฒนาครู และรายการ
ซึ่งถายทอดไปยังถิน่ ทีอ่ ยูห า งไกล
•!
ส ง เสริ มใหมีการผลิตรายการในทองถิ่นและให
ป

อ
ขอมูลจากทองถิ่นเขาสูการผลิตในสวนกลาง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
อยางสูงสุดและเกิดความเปนเจาของเนือ้ หารวมกัน
•!
จั ด ทํ ารูปแบบรายการใหอ อกมาเผยแพรในรูป
แบบที่หลากหลาย เชน ซีดรี อม วีดิโอคาสเซ็ท หรือ อินเทอรเน็ต เพื่อให
มีการเขาถึงสูงและสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปได
•!
สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรียนโดยใช
เทคโนโลยีใหม เชน email, discussion group และ Internet chat
sessions เปนตน
•!
สนั บ สนุ นรายการที่ใชเนื้ อหาการเรียนรูดิจิทัล
แ
บ
บ
ปฏิสัมพันธ ตลอดทั้งเนื้อหาที่เปนสิ่งพิมพและเผยแพรผานอินเทอรเน็ต
•!
ใชโครงสรางพื้นฐานทางโทรทัศนเพื่อการศึกษา
สําหรับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาใน
ระบบ เปนตน
•!
ศึกษาการใชเทคโนโลยีวิธีใหม เพื่อใหเกิดความ
ยืดหยุนสูงสุดในการใหบริการการเรียนการสอนและการดูโปรแกรมราย
การตาง ๆ
•!

น
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วิทยุใชเพื่อการศึกษาเปนเวลาหลายปและก็ยังเปนเทคโนโลยีที่
เขาถึงไดงาย คาใชจา ยถูก และครอบคลุมพืน้ ทีไ่ ดมาก สามารถใชในวิทยุ
โรงเรียน การสนับสนุนการฝกอบรมครูและการศึกษาผูใหญ และการ
รณรงคเพื่อการศึกษาพื้นฐานไดอีกดวย
เมื่อใชประกอบกับการสอน สิ่งพิมพ และการฟงเปนกลุม ในระดับ
ทองถิ่นและการประชุมพบปะหนากัน วิทยุนส้ี ามารถใชไดหลายประเทศ
ใชสอนไดหลาย ๆ วิชา ทัง้ ในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยและอังกฤษ อินโดนีเซีย และสเปน ก็ใชวิทยุสาหรั
ํ บการ
ศึกษาทางไกลดวย โปรแกรมเชนนีส้ ามารถบันทึกไดงา ย และสามารถใช
อีกไดเมื่อตองการ
วิทยุเหนือกวาเทคโนโลยีการเรียนรูอื่น ๆ เพราะวาใชกระแส
ไฟฟานอย สามารถใชกบั พลังแสงอาทิตยและเครือ่ งรับวิทยุชนิดมือหมุน
รายการการศึกษาสามารถรับไดแมพื้นที่หางไกล โดยเสียคาใชจา ยนอย
มาก
เพราะวารายการทางวิทยุสามารถรับไดดว ยอุปกรณราคาถูก และ
ในวงกวาง และในขณะทีท่ ํางานอืน่ ไปดวยนัน้ รายการวิทยุสามารถชวย
ไดในวงกวาง โดยรวมถึงการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูต ลอดชีวติ
12) วิทยุเพื่อการศึกษาควรนํามาใชตอไปโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาในพืน้ ทีห่ า ง
ไกล ซึ่งมีขีดจํากัดในการเขาถึงโครงสรางพืน้ ฐาน นอกเหนือไปจากการใช
รายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาของรัฐแลว ควรพิจารณาใชราย
การผ า นหอกระจายเสี ยงส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ค รอบคลุ มได มาก ๆ
โปรแกรมของรายการทีอ่ อกอากาศโดยบริษทั กระจายเสียงของออสเตรเลีย
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เปนบรรษัทแหงชาติ ก็ใชในการสอนหลายวิชาของมหาวิทยาลัยเปดดวย
สิ่งนี้จะมีประโยชนมากในกรณีที่โปรแกรมเชนนั้นมุงที่จะนําไปสูสาธารณ
ชนโดยทั่วไปและในพื้นที่ท่ีไมสามารถเขาถึงรายการโทรทัศนศกึ ษาทีม่ อี ยู
ในปจจุบนั ได
อาจเป นไปได ที่ว  าระบบการกระจายเสี ยงที่มีอยูทั้งของรัฐและ
เอกชนมี ค วามสามารถที่ จ ะใช ส อนรายการทางการศึ ก ษา โดยการ
สนับสนุนคาใชจายเพียงเล็กนอยหรือแทบไมมีเลยจากรัฐบาลไทย ตัว
อยางเชนในตอนดึก ๆ หรือตอนเชาตรู รายการที่ออกอากาศในเวลาเชน
นี้อาจจะบันทึกและอาจจะนํามาทบทวนเรียนในเวลาที่สะดวกของผูเรียน
ได รายการเพื่อการศึกษาทางโทรทัศนสามารถสงขาวสารความรูที่เห็นวา
เปนประโยชนตอการบริหารในทองถิ่น เกี่ยวกับความสําคัญของการเรียน
รูต ลอดชีวติ และการปฏิรปู การศึกษาของประเทศไทยโดยทัว่ ไปไดอกี ดวย
13) บริการกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ควรจะนํ ามาใชสํ าหรับโปรแกรมการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับ
เปาหมายซึง่ เปนประชาชนทัว่ ไป
14) ควรจะมีการทบทวนการดํ าเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศของโรงเรียน และรูปแบบของระบบนีจ้ ะเปนประโยชน
สํ าหรับกระบวนการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เอื้อตอการสนับสนุนเพือ่ ขยายการจัดการและการบริหารโรงเรียนทัง้ ระบบ
3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพ
1) รั ฐ บาลไทยควรสนั บ สนุ น โรงเรี ยนนํ ารอ ง (Navigator
schools) ในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีการเรียนรูอ ยางเปนระบบ เพื่อ
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ใหสามารถนํ าไปเปนแนวทางในการพั ฒนาแผนการใชเทคโนโลยีการ
เรียนรูไ ปใชในโรงเรียนอืน่ ๆ ตอไป
2) รัฐบาลไทยควรจะดําเนินการพัฒนาเนื้อหาสาระและพัฒนา
โปรแกรมตอไปนี้ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนอื่น ๆ ในการพัฒนาแผน
เทคโนโลยีการเรียนรูข องตน
•!
จัดหาคูม อื แหลงทรัพยากรสําคัญ เพื่อชวยในแต
ละขัน้ ของการนําแผนเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรูไ ปปฏิบตั ิ
•!
เชื่ อ มโยงการสนั บ สนุ น ออนไลน ใ ห กั บ กลุ  ม ผู 
ตองการใช โดยเฉพาะกลุม อภิปราย
•!
จัดเนื้อหาสาระทั้งออนไลนและสิ่งพิมพเพื่อชวย
โรงเรียนในการพัฒนาแผนเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู
•!
จัดโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อชวยโรงเรียน
ในการวางแผนเทคโนโลยีการเรียนรู
•!
จัดใหมีเจาหนาที่ประจําเขตพื้นที่เพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีการเรียนรู
3) ควรจัดการพัฒนาวิชาชีพใหครู เพือ่ ชวยโรงเรียนในการจัด
ทําแผนและพัฒนาระบบ LAN ในโรงเรียน
4) คูมือการใช LAN และการพัฒนาวิชาชีพ ควรจะมีพน้ื ฐาน
มาจากประสบการณของโรงเรียนนํารองของประเทศไทย
3.6 ยุทธศาสตรการจัดตัง้ องคกร
1) โครงสรางขององคกร ประกอบดวย 4 หนวยงาน ไดแก
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หนวยงาน ICT มีหนาทีร่ บั ผิดชอบดานการจัด
การสารสนเทศ การนําไปใชในหนวยงานตาง ๆ โครงสรางพืน้ ฐาน และ
การจัดซื้อ ICT สําหรับสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและการอาชีวศึกษา
•!
หนวยงานโครงการเทคโนโลยีการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาตนแบบและบริหารจัดการ การพัฒนาและการนําแผนเทคโนโลยีการ
เรียนรูสูการปฏิบัติในโรงเรียน
•!
หนวยงานโครงการการเรียนรูแ บบยืดหยุน เพื่อ
พั ฒ นาต น แบบและการบริ ห ารจั ด การการพั ฒ นาและการนํ าแผน
เทคโนโลยีการเรียนรูจ ากการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสูก ารอาชีวศึกษา
•!
หนวยงานการเรียนรูต ลอดชีวติ เพือ่ เปนตนแบบ
และการบริหารจัดการแผนเทคโนโลยีการเรียนรูส าหรั
ํ บการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2) หัวหนาหนวยงานทัง้ 4 สวน รายงานตรงตอผูบ ริหารระดับ
สูงที่สอดรับตามโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ และควรจะมีสายงาน
การบริหารซึง่ ประกอบดวย
•!
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO –
Chief Information Officer) หรือผูจ ดั การทัว่ ไปของหนวยงาน ICT ขึน้
ตรงตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
•!
หัวหนาหนวยงานเทคโนโลยีการเรียนรูรายงาน
ตรงตออธิบดีผูดูแลดานเนื้อหาและหลักสูตรโรงเรียน
•!
หั วหนาหนวยงานโครงการการเรี ยนรูแบบยืด
หยุนรายงานตรงตอรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการผูรับผิดชอบดูแลดานอา
ชีวศึกษา
•!
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3) ผูบ ริหารภายในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่
รับผิดชอบและมีอํ านาจที่จะควบคุมและประสานโครงการเทคโนโลยีการ
เรียนรูข องกระทรวง
4) โครงสรางสนับสนุนการนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูไปปฏิบัติ
ควรจะมีศูนยปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5) ควรจัดตัง้ หนวยงานเทคโนโลยีการเรียนรู เพื่อแสวงหาและ
พัฒนาตนแบบเพื่อการนํ าแผนเทคโนโลยีการเรียนรูสํ าหรับโรงเรียนไป
ปฏิบตั ิ
6) กระทรวงศึกษาธิการควรจะจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบ
การประสานงานอยางเหมาะสมกับหนวยงานที่รับผิดชอบตอการศึกษา
และฝกอบรมภายในประเทศไทยและหนวยงานอื่น ซึ่งรับผิดชอบตอ
e-Government, e-Society, e-Commerce และ e-Industry ของ
ประเทศไทย เชน
•!
หน ว ยงานด า นการศึ ก ษาและฝ ก อบรมของรั ฐ
บาลและของเอกชนทุกระดับ
•!
คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัย
•!
หนวยงานซึ่งมีอยูและที่จะตั้งขึ้นใหมซึ่งเกี่ยวของ
กับ e-Thailand
7) ความรวมมือเหลานี้มีวัตถุประสงคที่จะรวบรวม ประเมิน
และเผยแพรขอมูลความรู ตลอดจนเนื้อหาวิชาเพื่อสงเสริมและริเริ่มการ
พัฒนาความรวมมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรียนรู ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่ซาซ
ํ้ อน
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8) ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนเทคโนโลยีการเรียน
รู TLT 2010
9) รัฐบาลไทยควรจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแบบ
ประสานกัน (หรือ e-Thailand) เพือ่ แกปญ
 หาดานการมีสว นรวมของ
ประเทศไทยในสังคมโลกยุคสารสนเทศ
10) โครงการริเริ่ม e-Thailand ควรจะรวมการจัดตัง้ โครงการ
Universal Service สําหรับประเทศไทยดวย
11) โครงการริ เ ริ่ ม e-Thailand ควรจะรวมโครงการ
e-Education ซึง่ จะแกปญ
 หาการใช ICT ในมิติของการศึกษา ทัง้ การ
ศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
12) โครงการ e-Thailand และ e-Education ควรไดรบั การ
พั ฒนาโดยมี ทัศ นะที่ จะเชื่อมโยงกับระดับภูมิภาคและโครงสรางพื้นฐาน
ระดับสากล และโครงการเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
4. การจัดการการเปลี่ยนแปลง
4.1 หลักการ
ถาหากโรงเรียนจะนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูเขาไปใชในหองเรียน
โรงเรียนจะตองแกปญ
 หาทีเ่ กีย่ วของหลายประการ เชน ปญหาเกี่ยวกับ
การเขาใจรวมกันในเรื่องการเรียนการสอน ปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู รูปแบบการสอนในแตละวิชา การขจัดปญหาความไมเขาใจ และ
ปญหาประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีปญหาเฉพาะที่เกี่ยวกับการบูรณา
การเทคโนโลยีเขาไปในการเรียนการสอน ซึ่งจะเกี่ยวของกับปญหาวา
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เทคโนโลยี จ ะใช อ ย า งไรจึ ง จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ในการเรี ย นรู  ข อง
นักเรียน ปญหาซอฟตแวรและฮารดแวรที่ตองการ วิธีสอนที่ควรจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีปญ
 หาทีเ่ กีย่ วกับการสนับสนุนครูและนักเรียนใน
การยอมรับวิธกี ารใหมดงั กลาวเขามาใชในโรงเรียน และปญหาที่เกี่ยวกับ
ประเภทของคอมพิวเตอรที่จะซื้อ ความจําเปนทีจ่ ะตองมี LAN ปญหา
ความปลอดภัย การสนับสนุนดานเทคนิคและการจัดการในการซือ้ การ
ยกระดับคุณภาพของอุปกรณและซอฟตแวรเปนตน นอกเหนือจากการ
ปรับโครงสรางการเรียนการสอนและการบริหารแลว ก็มีปญหาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค วัฒนธรรมของโรงเรียน กระบวนการและการเปลีย่ นแปลง
ในความเชื่อของครู นักเรียน และผูปกครอง เปนตน
การแกปญหาเหลานี้จาเป
ํ นตองใชยุทธศาสตรผสม รวมทัง้ การ
ศึกษารายงานการวิจัยที่เปนปจจุบัน และการศึกษาวารูปแบบไหนที่
ใชไดผลดีในทีอ่ นื่ และทีใ่ ชไมไดผล การสรางเครือขายของประชาชน
เพื่อรวมพลังใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยวิธีการความรวมมือ การ
พิจารณาลักษณะของโรงเรียน นักเรียน ครู ชุมชน การสรางวิสยั ทัศน
รวมกัน และการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับการสอนและการเรียนเปนประจํา
การวิจัยในหองเรียน เพือ่ จะเขาถึงวัฒนธรรมของโรงเรียน เปนตน
4.2 รูปแบบของการจัดการการเปลีย่ นแปลง
การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่จะนําเทคโนโลยีการเรียนรูมาใชใน
โรงเรียนนั้น จําเปนจะตองมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ระบบและระดับโรงเรียน
ดวยการสนับสนุนจากโครงสรางของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ความรูเกี่ยวกับ
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เรื่องการนํ าเทคโนโลยีมาใชในโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงในระบบ
ในโรงเรียน และการฝกอบรมครูนน้ั มีบทเรียนจากตางประเทศ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงองคกร จากรายงาน Egan 1988 ไดใหรูปแบบของ
การเปลี่ยนแปลงองคกรไว 3 ขั้นตอนคือ
1) ประเมินภาพลักษณปจ จุบนั ขององคกร เพือ่ พิจารณาวาสิง่ ใดดี
สิง่ ใดไมดี และชีบ้ ง โอกาสทีย่ งั ไมไดใช ความตองการทีไ่ มไดรบั การตอบสนอง
และความทาทายทีย่ งั ไมไดดาเนิ
ํ นการ
2) สรางภาพลักษณที่ตองการ โดยบรรยายวาองคกรนั้นจะมี
ลักษณะอยางไร เมื่อการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว
3) วางแผนและนําแผนไปปฏิบตั ิ ซึง่ จะทําใหระบบนัน้ เคลือ่ นจาก
ภาพปจจุบันไปสูภาพลักษณใหม
ขอเสนอโดยสรุปของรายงานฉบับนี้ มีดงั นี้
1) การสรางภาพลักษณ : วิสัยทัศนทต่ี อ งการในอนาคต
ในการเลือกทิศทางนัน้ ผูน าจะต
ํ องพัฒนาภาพในความคิดเกีย่ วกับ
องคกรที่ปรารถนาในอนาคต ภาพในมโนทัศนนี้จะเรียกวา “วิสัยทัศน”
อาจจะคลุมเครือเหมือนกับความฝน หรืออาจจะชัดเจนเหมือนกับเปาหมาย
ภารกิจ แตจดุ สําคัญก็คอื วาวิสยั ทัศนนนั้ จะตองแสดงใหเห็นภาพทีเ่ ปนไปได
นาเชื่อถือ และเปนที่จูงใจขององคกรและเงื่อนไขนั้นตองดีกวาในหลายๆ
ทางกวาทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั
การพั ฒ นาวิ สั ย ทั ศ น ข องโรงเรี ย นจึ ง รวมเอาเทคโนโลยี เ ข า ไว
เปนจุ ดเริ่มตนสํ าคัญในการวางแผนกระบวนการเทคโนโลยีการเรียนรู
โครงการ ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow) มีบทบาทสําคัญ
ในเทคโนโลยีการเรียนรูของรัฐวิคตอเรียในการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
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โครงการนี้ทํ าใหครูใหญ เจาหนาที่โครงการ และครูอาวุโสเห็นภาพ
โรงเรียนในอนาคตได และก็ยงั มีเวลาคิดทบทวนถึงแผนการตาง ๆ ทีจ่ ะ
นํ ามาเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของตน ในกิจกรรมนี้ หลักการการเปลี่ยน
แปลงที่ใชในโรงเรียนนํ ารองและผลสําเร็จที่เกิดการเรียนรูจากโรงเรียนนี้
จะชวยทํ าใหเห็นภาพโรงเรียนและการเรียนรูในอนาคต และองคกรใน
อนาคตที่มีเทคโนโลยีอยูดวยชัดเจนยิ่งขึ้น
2) ภาวะผูน ํา
Egan (1988) เนนความสําคัญของการเลือกบุคคลที่ถูกตอง ให
มาดําเนินการการเปลีย่ นแปลง :
บุคคลผูนี้อาจจะเปนบุคคลที่มีตาแหน
ํ
งสูงสุดในองคกรหรือไมก็ได
การจัดการการเปลี่ยนแปลงควรจะใหอยูในมือคนที่มีความรอบรู
มีจิตสํ านึก มีความผูกพันและตอบสนองอยางดีกับการแตงตั้ง
ผูจัดการการเปลีย่ นแปลงหรือทีมการเปลีย่ นแปลง มีการใหขอ มูล
แกสวนที่เหลือขององคกรวาบุคคลนี้หรือทีมงานนี้เปนผูที่รูวาเรา
รูสึกอยางไรกับการเปลีย่ นแปลง
ไดเคยเสนอแนะไวแลววาทีมโครงการเทคโนโลยีการเรียนรูควร
จะจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เขามามีบทบาทผูจ ดั การการเปลีย่ นแปลงในระดับประเทศ
ภาวะผูนําในระดับโรงเรียนก็มีความสําคัญพอ ๆ กับการนําวิธกี ารเรียน
การสอนแบบใหมซ่ึงใชเทคโนโลยีไปปฏิบตั ิ
3) หาทางกระตุนที่ไดผลสูงสุด
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โรงเรี ยนคงเผชิ ญกับ ปญ หาเหมือ นๆ กันหลายปญหาเมื่อนํ า
เทคโนโลยีไปปฏิบัติ การที่โรงเรียนจัดทําความผิดซํากั
้ บทีโ่ รงเรียนอืน่ ทํา
ไปแลวก็เปนไปได ทํานองเดียวกันก็ควรจะหลีกเลี่ยงการกระทําทีซ่ าซ
้ํ อน
อยางไมจําเปน ฉะนัน้ จึงจําเปนที่จะตองเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางฝาย
ตาง ๆ เรียนรูจากโรงเรียนนํารองและโรงเรียนอืน่ เทคโนโลยีนน้ั จะใหวธิ ี
การทีค่ ุมคาใชจา ยในการเขาถึงและตระหนักในความรู ตัวอยางเชน
•!
สิ่งพิมพ เปนวิธีการที่จะสื่อขอความที่มีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการของรัฐวิคตอเรียไดพมิ พเอกสารคูม ือการนําเทคโนโลยี
การเรียนรูไ ปปฏิบตั แิ จกจายอยางแพรหลาย
•!
ซีดีรอมและอินเทอรเน็ตเปนวิธีการที่มคี าใชจายถูกและ
แบงปนเอกสารขอมูล วีดทิ ศั นใชกนั อยางแพรหลาย ตัวอยางเชน การเรียนรู
กับโปรแกรมอินเทอรเน็ต
•!
ชวงเวลาซึ่งไมไดใชของโทรทัศน จะมีคาใชจายในการ
ก
ร
ะ
จ
า
วีดทิ ศั นทวั่ ประเทศ
4.3 การสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงระบบ
The Concerns-Based Adoption Model จะใหกรอบที่มีประสิทธิ
ภาพในการมองภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล โดยเนนที่
ความสําคัญของบทบาทแตละบุคคล เชน ในการเปลีย่ นแปลง Havelock
and Zlotolow (1995) ไดใหรปู แบบซึง่ ปรากฏแลวเหมาะทีจ่ ะใชกบั บริบท
ของโรงเรี ย น และรู ป แบบนี้ ลั ก ษณะที่ บุ ค คลก า วไปสู  ก ารยอมรั บ
นวัตกรรมใหมนน้ั มี 6 ขั้นตอนคือ

ย
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1.! ขัน้ ตระหนัก หมายถึง บุคคลใหความสนใจโดยไมจําเปนตอง
ไดรับการกระตุนเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม
2.! ขัน้ ความสนใจ เปนขั้นทีห่ าขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับนวัตกรรม
ทั ศ นคติ ที่ เ ป ด กวางเกี่ยวกับนวัตกรรม และขั้ นนี้ ยัง ไม ไ ดตัดสินใจวา
นวัตกรรมนัน้ จะเหมาะกับสภาพการณโดยเฉพาะหรือไม
3.! ขั้ นการประเมินผล เปนระยะซึ่งลองคิดดูในสมองเกี่ยวกับ
นวัตกรรมอยางนี้ เปนขัน้ ตอนกอนทีน่ ําไปสูก ารตัดสินใจ เราเรียกขัน้ ตอน
นี้วา พฤติกรรมการทดลอง
4.! ขั้ นการทดลองหรือการลองดู นวัตกรรมจะถูกนํามาปฏิบัติ
ในระดับขนาดเล็กกอนเพื่อดูวาใชไดผลหรือไมในแตละสถานการณ
5.! ขัน้ การยอมรับ ผลจากการทดลองนํามาชัง่ นํ้าหนักและตัดสิน
ใจจะรับหรือไมรบั นวัตกรรมนัน้ ๆ
6.! ขัน้ การบูรณาการ การยอมรับอยางแทจริงจะพิจารณาจากวา
การยอมรับนั้นไดนํ ามาใชในชีวิตประจํ าวันและบูรณาการเขาไปในชีวิต
การทํางานของแตละบุคคลหรือไม
การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของแตละบุคคล เปนศูนยรวมของ
ความกาวหนาของขั้นตอนการยอมรับนวัตกรรม โดยสัดสวนของบุคลากร
ก็จะมีกลุม ทีเ่ รียกวากลุม ยอมรับตัง้ แตตน บางคนก็จะเปนผูต ดิ ตามเบือ้ งตน
บางคนก็จะเปนผูตอตานการเปลี่ยนแปลง ตองรับรูวาครูเปนรายบุคคล
และผูนําทางการศึกษาเปนรายบุคคล ก็จะอยูใ นขัน้ ตางๆ กันในวัฏจักร
การยอมรับนวัตกรรม จึงขอเสนอแนะวากระทรวงศึกษาธิการควรจะใช

เทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553

39

ยุ ทธวิ ธีหลายดานเพื่อสนับสนุนความกาวหนาในการเปลี่ยนแปลงตาม
ขั้นตอนทั้ง 6 ขัน้ นี้
1) ขั้นตระหนัก (Awareness)
ในการกอใหเกิดการตางกันนั้นมีความจํ าเปนในการที่ใหบุคคล
นั้ น ได เ ห็ น ความจํ าเป น ของการเปลี่ ย นแปลงและได เ ห็ น รู ป แบบของ
ประสิทธิภาพในการยอมรับเทคโนโลยี เปาหมายแรกก็คอื การสรางความ
อยากรูอยากเห็น ซึง่ เปนการจูงใจใหหาขอมูลเพิม่ เติม ขาวสารเกีย่ วกับ
ความเชื่อ ความสนใจ การเขาใจงาย และผลประโยชนตอบแทนก็ควรจะ
ไดรับรูดวย เชน ขอความควรจะเปนวา เทคโนโลยีการเรียนรูเ พือ่ การ
ปรับปรุงการเรียนรูข องนักเรียน เปนตน โปรแกรมการปฏิบตั ิงานควรมี
การสงเสริมเทคโนโลยีการเรียนรู โดยทีเ่ สนอการประชุมสัมมนา การดู
วีดิโอ และการกระตุนเตือนใหผูนํ าทุกระดับขององคการไดตระหนักถึง
เทคโนโลยีการเรียนรู วิธีการ ทีด่ ีจะสงเสริมการตระหนักคือการสงเสริม
โดยกลุมเพื่อน ซึ่งไดยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหมนี้แลว และผูซึ่งสามารถบอกไดวาจะมีประโยชนอยางไร และ
บอกถึงกระบวนการในการทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้
2) กาวหนาไปสูข น้ั ความสนใจ (Progress to Interest)
เมื่อกระตุนเตือนใหเกิดความตระหนัก เพื่อใหเกิดความสนใจ ก็
ตองกระตุนบุคคลใหเขาหาหรือพบกับผูนําในดานนวัตกรรม ถาหากสนใจ
คนเหลานี้ก็จะพบหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆ ในกรณีที่ครูใหญและ
ครู ก็คงจะตองหาขอมูลจากครูใหญและครูอื่นๆ การอภิปรายกลุม ก็จะเปน
วิธีการที่จะสนองความตองการดานขอมูลและโอกาสที่จะแสดงขอสงสัย
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และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกตอนวัตกรรม การอภิปรายกลุม อาจจะนํามาใช
ในการสนับสนุนบุคคลใหลองเสี่ยงดูบางก็ได
โปรแกรมการปฏิบัติอาจจะมีทานที่เขตพื้นที่การศึกษาอธิบายให
ครูใหญและครูฟง จัดใหมกี ารสัมมนาในโรงเรียนนํารอง สัมมนาครูปฏิบตั กิ าร
และสื่ อ สารระหว า งกลุ  ม ครู ใ หญ แ ละครู เ ครื อ ข า ย ขณะเดี ย วกั น การ
สนับสนุนโดยเพือ่ นครูกเ็ ปนวิธกี ารทีม่ อี ทิ ธิพลในการโนมนาวจิตใจได
3) กาวไปสูขั้นประเมินผล (Progress to Evaluation)
การกระตุนเตือนใหบุคคลมาถึงขั้ นการสนใจและกาวไปในขั้ น
ประเมินผลนั้น บุคคลจํ าเปนตองใชสมองคิด โดยมองทางเลือกตางๆ
บุคคลนั้นตองการขอมูล ตองการประสบการณ ซึง่ จะทําใหเขามองเห็นวา
นวัตกรรมนั้นสามารถนํ ามาใชในสถานการณของตนเองได การสาธิต
นวัตกรรมภายใตเงื่อนไขที่คลายกับโรงเรียนของตนใหดูนั้น ก็เปนสิง่ ทีด่ ี
ถาบุคคลไดเห็นวานวัตกรรมนัน้ มีประโยชนกบั เขา ก็มแี นวโนมทีจ่ ะตัดสิน
ใจลองเสี่ยงทดลองนวัตกรรมนั้นดู โปรแกรมการปฏิบตั ินน้ั ประกอบดวย
ใหมีการปฏิบัติของโรงเรียนนํารอง ใหมโี ครงการหองเรียนโลก และใหมี
เครือขายภาวะผูน ําทีใ่ ชนอ้ี ยูด ว ย
4) กาวไปสูขั้นทดลองทํา (Move to Trialling)
เมื่อกระตุนใหบุคคลประเมินผลแลว กาวเขาสูขั้นทดลองทํา การ
ฝกอบรมก็จําเปนที่จะชวยใหบุคคลนั้นปฏิบัติใหมได และดําเนินกิจกรรม
ใหมได โอกาสทีจ่ ะลมเหลวก็อาจจะเปนไปไดในขัน้ นี้ ดังนัน้ การสนับสนุน
และการใหกํ าลังใจอยางเต็มที่จึงจํ าเปน บุคคลตองไดรับการกระตุนให
ประเมินประสบการณของตน ผลทีอ่ อกมานัน้ อาจจะไมเห็นในปจจุบนั
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ฉะนั้น ภาระงานของครูทุกระดับคอนขางจะหนักอยูตลอดเวลา
ฉะนั้นเปนเรื่องยากในการทีจ่ ะดําเนินการโปรแกรมทีม่ อี ยู พอ ๆ กับทีจ่ ะ
ทดลองทําสิง่ ใหม เมือ่ ครูมภี าระหนักเชนนีก้ จ็ ําเปนทีจ่ ะไดรบั การชวยเหลือ
จัดใหมกี ารสัมมนา จัดใหมคี มู อื จัดใหมกี ารปรึกษาหารือ และอะไรทํานองนี้
จะกอใหเกิดความแตกตางระหวางการรับนวัตกรรมใหม หรือการไมยอมรับ
ไปเลยก็ได
โปรแกรมการปฏิบัติควรประกอบดวยการปรึกษาหารือในระดับ
เขต การปฏิบัติในโรงเรียนนํารอง การวางแผน ประชุมวางแผนรวมกัน
เครือขายครูและครูใหญ กระตุนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน
และในเครือขาย ศึกษาคูม อื การวางแผนเทคโนโลยีการเรียนรู เนนการ
สนับสนุนแกโรงเรียนและแกครู รวมทัง้ ครูใหญในการดําเนินงานนี้
5) ขั้นการยอมรับ (Adoption)
สงเสริมใหบุคลากรทําการประเมินและกาวเขาสูขั้นยอมรับแลว
ก็จํ าเปนตองมีการฝกอบรมและการใหกํ าลังใจ ผูรับนวัตกรรมอาจจะ
ประสบความยุงยากในการลองดูหรือการนํ าไปปฏิบัติในสถานที่ของตน
ดังนั้นโครงสรางการสนับสนุนจึงจํ าเปนที่จะชวยแกปญหาเหลานี้ และ
ปญหาทีไ่ มคาดหวังจะใหเกิดขึน้ ก็ได
โปรแกรมการปฏิ บั ติ ค วรจะรวมจั ด ให มี เ ครื อ ข า ยครู แ ละผู  นํ า
จัดใหมีท่ีปรึกษาระดับหองเรียน ที่ปรึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผูน ํา
เครือขาย และเครือขายออนไลน รวมทั้งบุคคลซึ่งไดปฏิบัติมาแลว และ
ควรจะมีการสํารวจโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพแกผทู เ่ี คยเกีย่ วของมาแลว
เพื่อที่จะพิจารณาวาควรจะสนับสนุนอยางไรบาง
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6) ขั้นการบูรณาการ (Integration)
เมื่ อ กระตุ  น ให บุ ค คลยอมรั บ นวั ต กรรมแล ว ก็ ค วรจะก า วถึ ง
ขั้นบูรณาการ บุคคลควรรับการสนับสนุนใหบรู ณาการทักษะใหมเขาไปใน
พฤติกรรมประจําวัน ใหมวี าระการฝกปฏิบตั ิ ใหมกี ารเตือนใจและอธิบาย
ใหฟง และตามมาดวยคําถามเกี่ยวกับความถี่ของการใชและการไมใช
บทบาทของผูนําในการเปลีย่ นแปลงองคกรนัน้ มีความสําคัญอยางยิง่
แผนปฏิ บัติ ควรจะรวมการกระตุนเตือนใหทีมผูนํ าในโรงเรียน
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ครู ใ หญ เพื่ อ จั ด ทํ าโครงสรางภายในที่ ใชสงเสริม
สนับสนุนนวัตกรรม เชน ใหมที มี ออกแบบ ทีมเสนอแนะ ใหมกี ารสอบถาม
ผูท่ีเกีย่ วของเปนการติดตามงาน มีการศึกษาโรงเรียนนํารอง ใหมชี ว่ั โมง
การติดตามงาน เครือขายของครูปฏิบัติการและภาวะผูนําควรจะเสนอ
ความคิดในเรือ่ งนี้
4.4 ปจจัยในการปฏิบตั ิ
1) ความสําคัญของการตัดสินใจในระดับพืน้ ที่
ในระหวางโปรแกรมหองเรียนสําหรับอนาคต Classroom of the
future ครูใหญของรัฐวิคตอเรียมีเสรีภาพในฐานะผูนําทางการศึกษาและมี
ความยื ด หยุ  น ที่ จ ะปรั บ ความสํ าคั ญ ของโรงเรี ย นเพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงที่ปรารถนา ครูใหญมเี จตนาทีจ่ ะเปลีย่ นและมีความสามารถ
ที่จะใชทรัพยากรทีจ่ ําเปนได
2) การสื่อสาร
การสื่อสารภายในโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชนในวงกวางเปน
สิ่งจําเปนอยางยิง่
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3) รูปแบบของภาพอนาคตที่ปรารถนา
เทคโนโลยี แ ละทั ก ษะทางคอมพิ ว เตอร ข องครู จ ะไม ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนได ในทํานองเดียวกันโปรแกรมการพัฒนา
วิชาชีพ ซึ่งเนนการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีของครู ก็จะไมเปลีย่ นแปลง
การปฏิบัติกับเทคโนโลยีได ตัวอยาง ในฝรั่งเศส กลางทศวรรษที่ 1980
ครูเปนจํานวนพันๆ ไดรบั การสอนการใชเทคโนโลยีเปนจํานวนหลายพัน
ชั่วโมง มีจดุ เนนอยูท ท่ี กั ษะการเรียนรูใ น word processing, spreadsheet
และ database คอมพิวเตอรจานวนหลายพั
ํ
นเครือ่ งสงเขาไปไวในหองเรียน
แตการปฏิบตั ิในหองเรียนไมมกี ารเปลีย่ นแปลงใด ๆ ครูไมไดบรู ณาการ
เทคโนโลยีเขาไปในการเรียนการสอน ครูยงั พึง่ อยูก บั เทคนิคการสอนทัง้ ชั้น
และไมเขาใจการบูรณาการเทคโนโลยีเขาไปในหองเรียน ซึง่ ตองนําไปสู
โรงเรียนนํารอง
4) ใช ห ลั ก การการจั ดการโครงการ โครงการเทคโนโลยี
การเรียนรู ก็ควรจะมีพื้นฐานอยูบนการวางแผนโครงการพัฒนากอนที่
โครงการจะเริ่ ม ต น รายละเอี ย ดของแผนก็ ค วรจะพู ด ถึ ง ขอบเขต
ทรัพยากร วัตถุประสงค จุดหมายหลัก เกณฑของความสําเร็จ และ
ยุทธศาสตรในการนํ ารอง ปญหาในดานคุณภาพและตัวถวง ในระดับ
โรงเรียน แผนเทคโนโลยีการเรียนรูจ ําเปนอยางยิง่
โครงการนํ ารองเปนเครื่องมือที่สําคัญ โครงการดังกลาวควรจะ
เรียกวา การนําไปปฏิบัติขั้นตอนที่ 1 มากกวาทีจ่ ะเรียกวา นํารอง เพราะ
โครงการนํารองมักจะมองวาเปนการทดลอง
5) การยอมรับกระตุน โดยโครงการนํารอง
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การสอนในหองเรียน ACOT เปลี่ยนไปสูการสอนเปนทีม การ
เรียนแบบรวมมือ และโครงการสหวิทยาการได นักเรียนมีสว นเกีย่ วของ
ทัง้ ในการสอนและการเรียนบทเรียนใหม ซึ่งพวกเขาและครูรว มกันวางแผน
กลุมแรกของครู ACOT มาจนถึงขั้นนี้หลังจากใชเวลามากกวา 1 ป
กลุมที่ 2 มาถึงขัน้ นีห้ ลายเดือนตอมา ทัง้ นีเ้ ปนเพราะวากลุม ที่ 2 มี
ผูเชี่ยวชาญในระดับทองถิ่นและสภาพแวดลอมที่สนับสนุนกระตุนใหเกิด
การเจริญเติบโต โรงเรียนนํารองใชประโยชนจากแนวความคิดนํารองจาก
2 ระดับคือ กลุมของครูผนู ํา เชน บทบาทในระดับนํารองภายในโรงเรียน
สํ าหรับครูอื่นๆ และกลุมโรงเรียนที่ใชนํ ารองสําหรับโรงเรียนอื่นพรอม
วิธกี ารที่หลากหลายที่จะเปลีย่ นโดยการใชเทคโนโลยี
6) การประเมินผลและการวิจัย
การประเมิ น ผล เป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ในการพั ฒ นาวิ ช าชี พ ด า น
เทคโนโลยีการเรียนรู ซึ่งประสานโดยโครงการหองเรียนสําหรับอนาคต
Classroom of the future จากขอมูลทีร่ วบรวมได ก็ทําใหเปนไปไดทจ่ี ะ
ติดตามและปรับโครงการในระหวางการปฏิบตั ิการ ตัวอยางเชน รายงาน
การวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิคตอเรีย 12 เดือนหลังจากเริ่ม
โครงการ Classroom of the future ชี้ใหเห็นวาในระยะเวลานัน้ มีปจ จัย
หลายประการซึ่งจํากัดการนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูไปปฏิบัติในโรงเรียน
ปจจัยแบบนี้ก็คือครูขาดเจตนารมณที่วาเทคโนโลยีการเรียนรูจะสามารถ
ปรั บ ปรุ ง การเรี ยนรูข องนักเรียนได ขาดการเขาถึงโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีการเรียนรูใ นหองเรียนเปนประจําวัน ครูมคี วามตองการพัฒนา
ความเชีย่ วชาญในการใช hardware และ software ขอมูลเหลานี้ใช
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ประโยชน สํ าหรั บกระทรวงศึ กษาธิการในการพัฒนาวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในเวลาตอมา
7) ความเชื่อ วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมสนับสนุน
ความเชื่ อ ของครู เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการเรี ยนการสอนจะเป นป จจั ย
ตอตานหรือสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงได ความเชือ่ ของครูจําเปนตองได
รับการทดแทนใหมในความเชื่อที่มีประโยชนและปฏิบัติได โดยอาศัย
ประสบการณในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิบัติแบบใหมจะเกิดขึ้น
เมื่อครูทํางานกับผูบริหารหรือเพื่อนซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ครูและ
ความเชื่อของครู และผูนํา วัฒนธรรมของโรงเรียน และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียน ซึ่งสนับสนุนตอการเปลี่ยนแปลงที่ปรารถนา เปนสายใย
สําคัญในการเชือ่ มโยงการวางยุทธศาสตรตอ การยอมรับโครงการ Classroom
of the future โรงเรียนนํารองไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานที่ เพราะวา
เปนสถานที่ซึ่งผูนําโรงเรียนหรืออาจารยใหญ มีจติ ใจหรือมีเจตนารมณใน
การเรียนรูท เ่ี นนผูเ รียนเปนสําคัญ เจาหนาที่ของโครงการสําหรับโรงเรียน
นํ ารองไดรับเลือกในฐานะเปนครูที่มีประสบการณหรือเคยใชวธิ สี อนแบบ
นักเรียนเปนศูนยกลาง และไดพิสูจนแลววาเปนผูม คี วามสามารถพัฒนา
วิชาชีพและสนับสนุนเพื่อนครูได ครูสนับสนุนในโรงเรียนนํ ารองไดรับ
เลือกวาเปนครูทด่ี เี ลิศ พวกเขาสอนแบบใชนกั เรียนเปนศูนยกลางอยูแ ลว
ไมใชใชคอมพิวเตอรเกงอยางเดียว ครูและผูน ําจากรัฐวิคตอเรียไดรบั การ
คัดเลือกใหเขารวมในโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูร วมทัง้ ใน
การสัมมนา ครูใหญจากโรงเรียนวิคตอเรียไดรบั การกระตุน มาตรฐานใน
การเลือกครูเขารวมในการปฏิบตั งิ านในโรงเรียนนํารอง ซึง่ รวมทัง้ แรงจูงใจ
และนวัตกรรมที่จะใชในหองเรียน การเขาถึงเทคโนโลยีแบบประจํ าวัน
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การนําไปใชในโรงเรียน ทีภ่ าวะผูน ํา และดําเนินการใหสอดคลองกับแผน
และเทคโนโลยีของโรงเรียน ครูใหญไดรบั การสนับสนุนใหไปเยีย่ มครูของ
ตนในระหวางทีป่ ฏิบตั งิ านทีโ่ รงเรียนนํารอง อภิปรายและเขาใจแผนของครู
เกี่ยวกับหองเรียนของตน และสนับสนุนตามทีต่ อ งการทีค่ รูนน้ั จะตองไป
ปฏิบตั ิ
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8) ปรับระบบความรับผิดชอบและการประเมินผล
การวั ดผลสามารถสนั บ สนุ น หรื อ ขั ด ขวางการนํ าเทคโนโลยีไป
ปฏิบตั ิ การปรับใหสอดคลองระหวางการประเมินผลและความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติในหองเรียนจึงมีความจําเปน ครูในโรงเรียนนํารองของรัฐ
วิคตอเรียซึง่ ไดไปเยีย่ มชมโครงการ ACOT ที่สหรัฐอเมริกา สังเกตวา
ทั้งหองเรียนใชเวลาเปนสวนมากของวันไปกับการฝกและปฏิบัติ การ
ทองจํ าแบบฝกหัดเพื่อเตรียมตัวเด็กเพื่อสอบขอสอบของรัฐ กิจกรรม
ทั้งวันใชความรวมมือที่เปนโครงการใชเทคโนโลยี ความกดดันของครูที่
ตองเตรียมเด็กเพือ่ สอบขัน้ มาตรฐานนัน้ คอนขางสูง
9) หลักสูตรและองคกร
ที่ River Oak Elementary School แคนาดา ครูใหญเนนความ
สํ าคั ญ ของหลั ก สู ต ร โดยตั้ ง ข อ สั ง เกตว า ถ า หากปราศจากการปรั บ
หลักสูตรที่ River Oak แลว นักเรียนจะไมพฒ
ั นาความคิดสรางสรรค และ
ทักษะการคิดเชิงตรรก ทักษะความคิดแกปญหา ทักษะการทํางานเปน
ทีม การอานออกเขียนได ทักษะการสื่อสาร และอื่นๆ ทีเ่ ขาสามารถ
แข ง ขั น ได ใ นโลกของงาน โรงเรี ยนมี ค วามจํ าเปนที่จะตองกลายเปน
องคกรการเรี ยนรู  เพื่อใหการปฏิบัติสอดคลองกับการเรียนรูและการ
ประเมินผลสัมฤทธิข์ องการปฏิบตั ทิ พ่ี งึ ปรารถนา ก็ควรจะโยงเขากับแผน
การปฏิบัติงานและกับโบนัสหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง
10) ปรับกระบวนการธุรการ
ประสบการณชี้ใหเห็นวาประสบการณธุรการ เชน การยอมรับ
การเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง จะเปนไดควรจะมากอนการ
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นําเทคโนโลยีมาใช ในภาคธุรกิจเสนอวาการปรับกระบวนการทางธุรการ
ควรจะมากอนระบบซอฟตแวรใหมเขามาใชในองคกร ซึ่งจะสามารถลด
เวลาไดถึงรอยละ 50 และลดคาใชจา ยของโครงการไดถงึ รอยละ 60 และ
ยิ่ ง กว า นั้ น ยั ง ลดการเสี่ ย งต อ ความล ม เหลวอี ก ด ว ย ในรั ฐ วิ ค ตอเรี ย
โปรแกรมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรือ School of the future
นํามาปฏิบัติทั่วทั้งระบบ กอนทีจ่ ะนําโปรแกรมเปลีย่ นระบบการเรียนการ
สอนโดยใช ICT หรือ Classroom of the future มาปฏิบตั ิ ในสวนที่
เกี่ยวของกับเวลาของการเปลี่ยนแปลง สํานักงานการประเมินเทคโนโลยี
ของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดตั้งขอสังเกตวาการนําเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช
เวลามากกวาที่หลายๆ คนคาดคิด เมือ่ นําโครงการขนาดใหญไปปฏิบตั ิ
4.5 การประเมินผลและการวิจัย
การประเมิ น ผลเป นป จจั ยจํ าเปนในการปรับปรุงการศึ กษาทั้ ง
ระบบ วัตถุประสงคของการประเมินผลก็เพื่อทราบกระบวนการการนํา
โครงการไปปฏิบตั ิ ซึ่งจะสามารถปรับปรุงโครงการได บางทีเราก็เรียกวา
การประเมินผลระหวางโครงการ และการประเมินผลวาโครงการนัน้ มีผล
ตอการเรียนรูของนักเรียนหรือไม เรียกวาการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ ตัวอยางของการประเมินผลระหวางโครงการ พบตัวบงชี้ที่แสดง
ถึงการไมยอมรับเทคโนโลยีโดยครู เชน การที่ครูไมสนใจเทคโนโลยีการ
เรียนรู การขาดความเชีย่ วชาญในการใชเทคโนโลยี การขาดการเขาถึง
แหลงความรูแ ละทรัพยากร การขาดความสอดคลองกับโปรแกรมอืน่ ๆ
ของโรงเรียน เปนตน แมวา จะมีขอ คิดเห็นโดยทัว่ ไปวาการประเมินผลนัน้
เปนผลเสียตอการยอมรับเทคโนโลยีการเรียนรู แตก็มีความจําเปนที่จะ
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เสาะหาปจจัยสํ าคัญในระดับบริบทของทองถิ่น ผลกระทบก็จะเปนจุด
สํ าคัญที่มีผลตอเทคโนโลยีการเรียนรูตอกระบวนการเรียนรูและผลการ
เรียนของนักเรียน ในแงของกระบวนการการประเมินผล การเขาถึง
เทคโนโลยีในวงกวางนั้นเปนการสงเสริมการเขาถึงการเรียนรูอยางลึกซึ้ง
ของนักเรียนหรือไม ในแงของผลการเรียนการประเมินผล ก็อาจจะ
พิ จ ารณาถึ ง ทั ก ษะของเทคโนโลยี ก ารเรี ย นรู  ม ากพอๆ กั บ ทั ก ษะใน
วงกวางในการจัดการความรูเ หลานัน้
การประเมินผลที่ประสบผลสําเร็จตองสรางความเชีย่ วชาญใหเกิด
ขึ้นแกบุคคลที่เกี่ยวของในวงกวาง การดําเนินการประเมินผลจะขึน้ อยูก บั
การนํ าวิธีการวิจัยและประเมินผลที่เหมาะสมมาใช ตลอดทั้งการเขาใจ
ความรูอ ยางกวางขวางทีเ่ กีย่ วกับการเรียนรูข องนักเรียนในสภาพแวดลอม
ที่มีเทคโนโลยีหลากหลาย ความสํ าคัญก็อยูที่วาความเชี่ยวชาญควรจะ
พัฒนาโดยวิธีการฝกอบรมสําหรับบุคคล และโดยการติดตามพัฒนาการ
กับประเทศอื่นๆ และการพัฒนาความเชีย่ วชาญแกบคุ คลทีม่ จี ติ ปญญาสูง
เพื่อออกแบบการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการยอมรับและผลกระทบของ
เทคโนโลยีการเรียนรูใ นสังคมไทยและในสถาบันอืน่ ๆ ในหลายกรณี เรื่อง
นี้อาจจะทําเปนหุนสวนกับมหาวิทยาลัย แตหุนสวนเชนนี้จะทํางานไดดี
ถาหากวามีกลุมผูเ ชีย่ วชาญการประเมินผลจากสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการรวมดวย การมีสวนรวมในการ
ศึกษาระดับนานาชาติ เชน The Second Information Technology in
Education Study ก็จะชวยพัฒนาการและสรางกรอบการทํางานการ
ประเมิ นผลวิจัยที่ดีขึ้น นอกเหนื อ จากการดํ าเนินโปรแกรมที่เนนการ
ประเมินแลว ก็มคี วามจําเปนทีจ่ ะวางแผนใหมกี ารวิจยั ในลักษณะพืน้ ฐาน
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การวิจัยตอไปอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนวิถีทางที่เทคโนโลยีมีผลกระทบตอ
การเรียนรูของนักเรียนในบริบทของไทย ผลจากการวิจัยและประเมิน
โปรแกรมในระดับทองถิ่น ควรจะโยงกับสิง่ ทีค่ น พบในบริบทอืน่ ๆ เพื่อให
การเขาใจผลกระทบการเรียนรูข องนักเรียนดียง่ิ ขึน้
4.6 การนําโครงการโรงเรียนนํารองของไทยไปปฏิบตั ิ
ปจจัยที่นํ าไปสูความสํ าเร็ จของโครงการโรงเรียนนํ าร องในรัฐ
วิคตอเรียคือ
•!
มีจดุ เนนอยูท ก่ี ารเรียนการสอน
•!
มีการกํ าหนดวิสัยทัศนรวมกัน มีการวางแผนและการ
พัฒนาแผนเพือ่ นําไปสูก ารปฏิบตั ริ ว มกัน
•!
การใชมาตรฐานระดับนานาชาติเพือ่ วัดความสําเร็จ
•!
มีความจํ าเปนที่จะตองใชการพัฒนาที่มีคุณภาพ การ
พัฒนาวิชาชีพทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและใชเวลานาน
•!
สรางเครือขายระหวางโรงเรียนเพือ่ แลกเปลีย่ นการปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ทีส่ ดุ
•!
มีการจางเจาหนาทีโ่ ครงการโรงเรียนนํารอง ผูซ งึ่ เอาใจใส
ในการสนับสนุนโปรแกรม
•!
การวิจยั ทีเ่ นนการปฏิบตั ิ
•!
มีความรับผิดชอบอยูใ นระดับสูง
โรงเรียนนํารองของประเทศไทยควรจะมีลักษณะดังกลาวแลวอยู
ในโครงการดวย รู ปแบบการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยควรจะมี
ลักษณะดังตอไปนี้

เทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553

51

เพิม่ ความยืดหยุน ในการจัดการการเรียน ยกตัวอยาง เชน
จัดคาบการเรียนเปนกลุม หรือ block เพือ่ ใหมเี วลามากขึน้ สําหรับการทํา
โครงการหรือบางรายการอาจจะตองการการเรียนการสอนแบบสหวิทยาการ
•!
ทะลาย "กําแพงของหองเรียน" ลง ในสวนที่เกี่ยวกับ
เวลา ซึ่งจะสามารถทําใหเขาถึงทีบ่ า น เขาถึงแหลงเรียนรูด จิ ทิ ลั ของโรง
เรียนและนอกโรงเรียนได และสวนทีเ่ กีย่ วกับการจัดกลุม ของโรงเรียน ซึง่
จะสามารถทําใหใชทีมของครูดําเนินการได
•!
สงเสริมวิสัยทัศนการมองการณไกล การมุง ความสําเร็จ
สูง เอาใจใสตองานและหนาที่ มีประสบการณและความรูใ นชีวิตโดยการ
ใหกํ าลังใจ เพิ่มความสามารถสนับสนุนและใหรางวัลแกครูและผูนําใน
โรงเรี ยนในการพัฒนาคุ ณภาพเหลานั้ น และนํ าสิ่ ง เหลานั้นเขาไปใน
โครงการของโรงเรียนได
•!
สงเสริมการศึกษาคนควาและมีความทะเยอทะยานที่จะ
เขาใจโดยการเพิม่ การใชวธิ กี ารคนพบแบบนําทาง (guided discovery)
และเทคนิคการเรียนรูแ บบโครงงาน (projected – based learning)
•!
สร างเครือขายตรงและเห็นไดชัดในการเขาถึงระหวาง
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และเทคโนโลยี
•!
ปรับการเรี ยนการสอนภายในหองเรี ยนของครูและนัก
เรียนใหเขากัน โดยทัง้ ครูและนักเรียนเปนผูเ รียนรูไ ปดวยกัน
•!
เพิ่มพลังของหองเรียนใหเกิดการตื่นเตนในการคนพบ
การสืบเสาะอยางมีโครงสรางและการปฏิบตั งิ าน
•!
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เสริมสรางความเชื่อมโยงกับชุมชนและใหมีงานการเรียน
รูในสภาพจริง เกิดโอกาสใหมสําหรับครอบครัวและชุมชนในการสนับสนุน
และปฏิสัมพันธกบั การเรียนรูก บั นักเรียน
•!
สงเสริมและกระตุน เตือนบูรณาการทางวิทยาศาสตร และ
ใ
ห
นักเรียนมีสว นรวมโดยตรงในโครงการ ซึง่ จะเสริมสรางความเขาใจในศิลปะ
หรือวัฒนธรรมของประเทศไดอยางลึกซึง้
•!
สง เสริ ม และให ร างวั ล แก ก ารทํ างานซึ่ ง มี ค วามอดทน
ความเสียสละ ความซือ่ สัตยสจุ ริต ทัง้ ในวาจาและจิตใจ
•!

นักเรียนของประเทศไทยจะเปนบุคคลที่มีความสามารถและใช
เทคโนโลยีเปนประจํา ใชมากในการเรียนรู การคนควา และการแสดงออก
ดังนัน้ จึงมีความจําเปนทีว่ า พวกเขาตองเขาถึงเทคโนโลยีได สภาพแวดลอม
ของโรงเรียนตองมีคอมพิวเตอรในหองเรียน สามารถเขาถึงไดในฐานะ
เครื่องมือของการเรียนรู การศึกษาคนควา และการแสดงออก ไมควรจะ
แยกคอมพิ ว เตอร ไ ว ใ นห อ งแล็ ปคอมพิ ว เตอร ซึ่งจะอยูหางไกลจาก
หองเรียนปกติของนักเรียน
4.7 ขอเสนอแนะ
1) โครงการการประเมิ นผลอย างเป นระบบควรจั ด ตั้ งขึ้ นเพื่อ
ติ ด ตามการยอมรับและผลกระทบของแผนเทคโนโลยีการเรียนรู TLT
2010 โดยมีจดุ มุง หมายทีจ่ ะใหขอมูลซึ่งจะสามารถนํามาปรับปรุงโครงการ
ในขณะที่กําลังดําเนินการปฏิบตั ิตอไปได
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2) รัฐบาลไทยควรจัดตั้งโรงเรียนนํารองซึง่ จะเปนตนแบบในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
3) รั ฐ บาลไทยควรจั ด ตั้ ง โรงเรี ยนนํ ารอ งเพื่อ เปน ผูนํ าในการ
พัฒนาโปรแกรมการสัมมนา
4) รั ฐบาลไทยควรจั ดตั้งโรงเรียนนํ ารองใหเปนฐานฝกปฏิบัติ
การพัฒนาวิชาชีพของครูทว่ั ประเทศ
5) ผูนําในการสัมมนาและโปรแกรมการปฏิบตั ิ ควรใชประโยชน
จากบทเรียนของโครงการ ACOT และโปรแกรมการปฏิบตั ิในโครงการ
โรงเรียนนํารอง
5. กาวไปสูวิสัยทัศน ยุทธศาสตรเพื่อการริเริ่ม
ยุทธศาสตรเพื่อการริเริ่ม ซึ่งสนับสนุนความกาวหนาในการนํา
แผนเทคโนโลยีการเรียนรู TLT 2010 ไปปฏิบตั ิ บางโปรแกรมก็เปนโครงการ
สรางความสามารถ บางโปรแกรมก็ออกแบบไวเพื่อเปนโครงการนํารอง
และผูนํานวัตกรรม สวนโครงการอืน่ ๆ นั้นกําหนดไวเพื่อเชื่อมโยงกับ
โครงการ ICT ที่มีอยูในปจจุบัน ขอเสนอนีไ้ มไดครอบคลุมรายการทัง้
หมด ที่ออกแบบไวเพื่อแกไขความตองการในการนําเทคโนโลยีการเรียนรู
ไปใช ยุทธศาสตรที่เสนอนี้จะใหพื้นฐานเพื่อการอภิปรายและวางแผน
สํ าหรับขั้นตอนการนําเทคโนโลยีทางการศึกษาไปปฏิบตั ิของประเทศไทย
แตละยุทธศาสตรนน้ั จะเกีย่ วพันกับปจจัยสําคัญ 4 ประการหรือมากกวา
เพื่อใหการปฏิบัติประสบผลสําเร็จ คือ
•!
โครงสรางพืน้ ฐาน ICT
•!
เนื้อหาและซอฟตแวร
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การเปลีย่ นแปลงการจัดการ

5.1 โครงการโรงเรียนนํารอง
โครงการโรงเรี ยนนํ ารอ งซึ่งจะเปนตนแบบที่ ดี ในการปฏิบัติใน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับลักษณะการเรียนการสอนที่
ชี้บงเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย ควรจะจัดตัง้ ขึน้ โรงเรียนเหลานีค้ วรจะ
ทําหนาที่เปนผูนําการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแกโรงเรียน
อื่ น ๆ ทั่วทั้งประเทศโดยใหครูเหลานั้นมีโอกาสฝกปฏิบัติวิชาชีพใน
โรงเรียนเหลานี้ ขณะเดียวกันก็เปนที่สําหรับสัมมนาผูนําทางการศึกษา
ประสบการณจาก ACOT, Navigator Discovery และ Technology
Focus Schools ควรจะนํามาใชเพื่อพัฒนาโรงเรียนนํารองของไทย
5.2 การศึกษาทางไกล
แผนยุทธศาสตรสําหรับการศึกษาทางไกลในประเทศไทย ควรได
รับการพัฒนาเพือ่ ใหสามารถผลิต การจัดการ โครงสรางการจัดการและการ
สนับสนุนแบบประสานงานสําหรับการศึ ก ษาทางไกลใหเ กิดขึ้น โดยมี
หนวยงานทีจ่ ะใชเทคโนโลยีและเทคนิคการศึกษาทางไกลทีด่ ที ส่ี ดุ เพื่อให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการการศึกษาทางไกลที่มีอยู
แผนยุทธศาสตรควรจะรวมการพัฒนาเนื้อหาสาระในทองถิ่น ควรจะ
บูรณาการการออกแบบเนื้อหาสาระและเชื่อมโยงกับเนือ้ หาสาระเกาที่มีอยู
แลว ตลอดทั้งการรับเนือ้ หาสาระทีม่ จี าหน
ํ ายในทองตลาดและนานาชาติ
เขามาใชดว ย การเขาถึงเนือ้ หาเหลานี้ควรจะจัดไวใหโดยผานชองทางการ
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ศึกษาและการฝกอบรม ควรจะไดพิจารณาการใชชั่วโมงเวลากระจายเสียง
และแพร ภ าพของโทรทั ศ น ที่ไ มไดใชเพื่อ โปรแกรมการศึ ก ษาทางไกล
รวมทั้ ง การใช ใ นห อ งเรี ย นและการใช ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีทางการเรียนรูอ กี ดวย ครูและนักเรียนในโรงเรียนปกติกค็ วรจะ
สามารถเขาถึงเนื้อหาสาระของการศึกษาทางไกลนี้ดวย
5.3 ชุมชนหลักสูตรออนไลน
การพัฒนาวิชาชีพเพื่อปรับปรุงการนํา ICT ไปใชในหองเรียนจะมี
ประโยชน มากเมื่อมีจุดเนนอยูที่เทคนิคการเรียนการสอนและหลักสูตร
มากกวาจะเนนทักษะการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เนือ้ หาจํานวนมากยังมี
อยู  ใ นอิ น เทอร เ น็ ต แต ค รู จ ะรั บ ประโยชน จ ากการช ว ยเหลื อ อย า งมี
ประสิทธิภาพ จากกิจกรรมและปจจัยทั้งหลายที่มีอยูในทองถิ่นหรือการ
จัดการขอมูลทีด่ ี
โครงการนี้จะเกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาสาระ ซึง่ สนับสนุนการฝก
อบรมสําหรับครูในการเขาถึงและการใชดจิ ทิ ัล โดยเฉพาะอยางยิง่ เนือ้ หา
ออนไลน จะใชในการวางแผนและการสอนตามหลักสูตร
เนื้ อ หาสนับสนุนซึ่งจัดในลักษณะสาขาวิชาและเลือกที่จะจัดให
โดยใชยุทธศาสตรทางเทคโนโลยีและทักษะก็จะเปนสิ่งปฏิบัติที่ดีที่ใชใน
หองเรียนและเพิม่ ความมัน่ ใจในการใช ICT ของครูอกี ดวย รูปแบบทีไ่ ดรบั
การพิสจู นแลวในเรือ่ งนีซ้ ง่ึ ไดรบั การปรับปรุงแลวทีจ่ ะไปใชในหองเรียนโดย
การสื่อสารระหวางเพื่อนครู การชีบ้ ง สาขาวิชาการเรียน ซึง่ มีจดุ เนนอยูท ่ี
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู วิชาตางๆ ซึง่ มีสว นพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วของกับ
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สมาคมวิชาชีพครู ก็นาจะเปนแหลงที่เขาถึงที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญใน
การศึกษาการเรียนรูซ งึ่ จะสามารถใหความชวยเหลือในโครงการตาง ๆ ได
กลไกที่เหมาะสมควรจะถูกกําหนดขึ้นเพื่อจะเสนอสาขาวิชาที่จะ
รวบรวมและรักษาใหเปนแหลงดิจิทัลอยางในปจจุบัน ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต
กิจกรรมการทํางานรวมกัน และวิชาการเรียนรูท เ่ี ปนปญหาและทีจ่ ะนํามา
ใชออนไลน โครงการนีจ้ ะสนับสนุนกิจกรรม โครงการการทํางานรวมกัน
การคมนาคม และการตรวจสอบแหลงความรู โครงการนีจ้ ะชวยพัฒนา
และปรับอินเทอรเน็ตออนไลนไปไดในตัว และเพิม่ แหลงความรูด า นวิชา
การ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อแกปญหาความตองการ ICT เพื่อการเรียนรู
ในแตละสาขาวิชา โดยการใชขนาดที่ปรับใหเหมาะสมในแตละสาขาวิชา
ซึ่งจะใชเวลาทีค่ อ นขางมาก แตกเ็ ปนการคํ้าประกันในคุณภาพของแหลง
เรียนรูแ ละใชเทคโนโลยีหลายประการ และจะเกีย่ วของกับหลักสูตรโดยตรง
เนือ้ หาสาระและกิจกรรมควรจะพิมพออนไลน และถาจะทําซําเป
้ น
รูป CDROM master เพื่อเผยแพรใหแกครูซึ่งเขาถึงออนไลนไดนอย
คณะทํางานจะประกันวาองคกรที่มีเกี่ยวของและสมาคมวิชาชีพครูตองมา
เกี่ยวของในการรักษาแหลงความรูแ ละสนับสนุนบริการเหลานี้ ความรวม
มือกับสมาคมวิชาชีพครูและสมาคมการศึกษาตาง ๆ ฝกครูฝกก็นาจะ
จัดใหมีขึ้นในแตละเขตพื้ นที่การศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ
5.4 ศูนยการเรียนรูชุมชน
รู ป แบบขยายอุ ป กรณ ก ารเรี ย นไปยั ง ผู  เ รี ย น รวมทั้ ง ศู น ย
โทรคมนาคมนํารองในฐานะทีเ่ ปนศูนยการเรียนรูส ําหรับชุมชนก็ควรจะได
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รั บการประเมิ นในแง ของการเข าถึงของผูเรียน อุปกรณอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ทักษะของเจาหนาทีใ่ นการชวยเหลือผูเ รียน ระบบการ
บริหาร รวมทัง้ คาใชจา ยสวนบุคคลและของรัฐ ควรจะมีเว็บไซตแสดงให
เห็นศูนยการเรียนรูดานเทคนิคตั้งอยูทั่วประเทศ และควรจะรักษาขอมูล
เหลานีไ้ วในการเชือ่ มรวมกันระหวางเครือขายการศึกษาและฝกอบรม
5.5 การเชื่อมรวมกันระหวางเครือขายการศึกษาและฝก
อบรมเว็บไซต (Education and Training Gateway a website)
การเชื่อมรวมกันระหวางเครือขายการศึกษาและฝกอบรม (web
site) ควรจะจัดตั้งขึ้นเพื่อใหเปนจุดเขาสูขอมูลสารสนเทศออนไลนและ
ใหบริการซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาและการฝกอบรมและใหเปนฐานสํ าหรับ
ผูเกีย่ วของในการปฏิรปู และสนับสนุนการแลกเปลีย่ นเนือ้ หาสาระออนไลน
(TLT Gateway) ควรจะโยงกับศูนยขอมูลเสมือนสําหรับการศึกษาและ
การฝกอบรมของไทย โดยใช Digital Library และใหเปนทางเขาถึงหลัก
ของการพัฒนา Gateway Development โดยความชวยเหลือของ
ธนาคารโลกใหกับประเทศไทย
5.6 การพัฒนาเนื้อหาสาระสื่อประสม
ควรจะพัฒนาความสามารถในการผลิ ต เนื้อ หาสาระการเรียนรู
หลายภาษา และควรคัดเนื้อหาสาระความรูภาษาตางประเทศเพื่อใชใน
ประเทศไทย และควรจะกําหนดมาตรฐานเพื่อการผลิตเนื้อหาซอฟตแวร
และเนื้อหาออนไลน ใหเปนสวนหนึ่งของโครงการนี้ การพัฒนาเนือ้ หา
มัลติมเี ดียควรจะรวมมือระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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กระทรวงศึกษาธิการ ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
และภาคเอกชน
5.7 เครือขายเพื่อการศึกษาในไทย
มี ค วามจํ าเป นที่ จะต อ งศึ กษาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อ สารภายในบริบทของประเทศไทย การศึกษานี้ควร
พิจารณาทางเลือก รวมทัง้ WAN และ/หรือวิธีการอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถ
เชื่ อ มต อ กั บอิ น เทอร เ น็ ตเข าสู โ รงเรี ย นและศู น ย ก ารเรี ย นรู  ไ ด ควร
พิจารณาคาใชจายและผลตอบแทนในหลาย ๆ รูปแบบในการเชื่อม
โรงเรียนเขากับเครือขายและ ระบบ LAN อืน่ ๆ ภายในโรงเรียน ตลอดทั้ง
ซอฟตแวรเพื่อเครือขายนี้ดวย
5.8 การจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
มี ค วามจํ าเป น ที่ ต  อ งขยายจํ านวนคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ
ประกอบเขาไปในโรงเรียนของไทย ควรพิจารณาถึงประเภทของอุปกรณ
ที่ จั ด ให ห รื อ จั ด ซื้ อ โดยโรงเรี ย น ควรจะมี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล และ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการแจกจายอายุและลักษณะของคอมพิวเตอร
และอุปกรณประกอบในโรงเรียนของไทย โรงเรียนอื่นๆ และองคกรที่
เกี่ยวของ รวมทั้งหนวยงานที่ไมใชโรงเรียนก็อาจทําหนาที่เปนศูนยการ
เรียนรูได สิ่งนี้มีความจําเปนในการวางแผนการขยายคอมพิวเตอรไปสู
โรงเรียน
5.9 การสนับสนุนดานเทคนิค
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โปรแกรมการสนับสนุนดานเทคนิคในการโยงทักษะ ICT เขาไป
สนับสนุนคอมพิวเตอรฮารดแวร WAN และการเชือ่ มโยงกับ WAN ควร
จะไดรับการพัฒนารูปแบบในการจัดการการสนับสนุนในระดับทีเ่ หมาะสม
ของเจ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น การสรรหาและการฝ ก อบรมควรจะได รับการ
พิจารณา ผูจัดหาอุปกรณควรจะกําหนดใหค้ําประกันการจัดหาการติดตัง้
และการสนับสนุนคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ตลอดระยะเวลาที่
คํ้าประกัน ทางเลือกควรจะขยายถึงการใหบริการเหลานี้เลยไกลไปกวา
ระยะของการประกันดวย
5.10 การพัฒนาวิชาชีพและโปรแกรมการฝกอบรม
โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพ “เทคโนโลยีการเรียนรู” ควรจะจัดตัง้
ขึน้ ซึ่งควรจะสรางจากแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ ในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย
ของไทย และใชประโยชนจากการประยุกตใชแนวปฏิบัติในรอบโลกอีก
ดวย โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพควรจะมีจุดเนนอยูที่การสอนการใช
เทคโนโลยีรวมทัง้ การใชโปรแกรมอืน่ ๆ เชน การฝกปฏิบตั ซิ ง่ึ จะทําใหครู
มีโอกาสในการเรียนรู การปรับปรุงใหมีการเรียนรูของครูระดับประถม
ศึกษาก็จะทําใหครูสามารถปรับปรุงการศึกษาขั้นพื้นฐานได
โปรแกรมนี้ควรออกแบบใหขยายไดเมื่อเกิดความตองการมากขึ้น
ในปแรก ๆ ของโปรแกรมนี้ผูไดรับคัดเลือกเขามามีสวนรวมควรจะไดรับ
เลือกและมีจดุ เนนอยูท เ่ี คยใชเทคโนโลยีใหมๆ มาแลว โปรแกรมเหลานี้
จําเปนตองมีการสนับสนุนและมีการสอนแนะแกครูผซู งึ่ นําเทคโนโลยีใหม ๆ
นี้มาใชในการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพควรจะออกแบบไวเพื่อ
สร างเครื อ ขายของครูผูใชคอมพิวเตอรใหมีโปรแกรมฝกอบรมหลายๆ
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โปรแกรมจัดใหเหมาะกับความเกี่ยวของของครูและระยะของการยอมรับ
เทคโนโลยี จัดใหมกี ารพัฒนาวิชาชีพแกคณาจารยอยางตอเนือ่ ง กระตุน
เตือนใหมีการเผยแพรแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีไปปฏิบตั ิทง้ั ในระดับโรงเรียนและระดับหองเรียน
5.11 ยุทธศาสตรการจัดทรัพยากรสําหรับโครงการ ICT
ควรนํ าขนาดของการศึกษาทั้งระบบของไทยมาเกี่ยวของในการ
เจรจากับผูเสนอขายคอมพิวเตอร โดยวิธีการเสนอราคา ขอแนะนําในการ
จัดซือ้ ควรจะจัดทําขึน้ และควรจะมีพนื้ ฐานอยูบ นความตองการดานคุณภาพ
ความคุมคาเงิน มูลคาเพิ่ม และถาหากเปนไปไดก็ควรมีสวนชวยเสริม
อุตสาหกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมในทองถิน่ กระบวนการควรจะไดรบั
การพัฒนาเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการบริจาคคอมพิวเตอรเหลือใชจาก
ภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานรัฐบาลเพื่อการศึกษา ผลศึกษาความเปน
ไดในการใชอุปกรณที่มีราคาตํ่ าและอุ ปกรณแบบกระเปาสํ าหรับใชใน
โรงเรียน
ถาหากงบประมาณมีมากพอ โปรแกรมก็ควรจะจัดทําไวสาหรั
ํ บให
ครูเขาถึงคอมพิวเตอร ไดท้ังที่ทํางานและทีบ่ า น
5.12 การวิจัยและประเมินผล มุงไปสูการปรับปรุงอยาง
ตอเนือ่ ง
โครงการวิ จัยและประเมิ นผลซึ่งจะสนับสนุนการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่องในการใชเทคโนโลยีการศึกษาควรจัดทํ าขึ้น นอกจากนั้นแลว
ควรจะสนั บ สนุ น การนํ าการวิ จั ย ประยุ ก ต ใ นระดั บ โรงเรี ย นและ
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มหาวิทยาลัยไปใชในการวางแผนและการปฏิบัติอีกดวย การประเมินผล
เทคโนโลยีการเรียนรูร ะดับทองถิน่ เขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
อี ก ด ว ย บางสวนของโปรแกรมนี้ควรมีจุดเนนอยูที่วาอะไรเกิดขึ้นกับ
โรงเรียนนํารอง บางสวนก็มองดูวา อะไรเกิดขึน้ กับโรงเรียนตัวแทน สวน
ภาคอืน่ ๆ มีจุดเนนอยูท่ีกระบวนการซึง่ โรงเรียนอืน่ แนะนําแนวความคิด
นํารองไปปฏิบัติ สวนประกอบที่จําเปนของโครงการก็คือการพัฒนาและ
การปรั บวิธีการประเมิ นผลกระทบของเทคโนโลยี การเรี ยนรูตอทั กษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ความสามารถที่จะใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศในการเรียนรูและการเขาถึงเพื่อนนักเรียนไดรับนํ ามาใชถายโยง
และตีความขอมูลตาง ๆ
6. บทสรุปขั้นตอนสําหรับการนําไปปฏิบตั ิ
ขอเสนอแนะวาแผนเทคโนโลยีเพือ่ การเรียนรู (TLT 2010) ควร
จะบูรณาการในรูปของขัน้ ตาง ๆ เวลาของแตละขัน้ จะขึน้ อยูก บั การจัดหา
งบประมาณและทรัพยากรมนุษย ในบางกรณีอาจจะเหลือ่ มลํ้ากันก็ได
6.1 ขัน้ ตอนที่ 1 ป 2544 - 2546 การพัฒนานโยบายและการ
พัฒนาโครงการนํารอง
ในระหวางขั้นตอนนี้ นโยบายและแผนแมบทควรไดรบั การพัฒนา
โดยปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของหลัก แผนและวิสัยทัศนควรไดรับการ
สงเสริมและสือ่ สารใหถงึ กันกับทุกภาคสวนของการปฏิรปู การศึกษา การ
ปฏิรูปเหลานี้เกิดขึ้นในทุกสวนของพืน้ ที่ รวมทัง้ หลักสูตร การประเมินผล
การสอน การเรียนรู ความรับผิดชอบและโครงสรางองคกร
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กิ จกรรมในระหวางขั้นตอนนี้ค วรจะรวมถึ งการพั ฒนาโครงการ
ตามขั้นตอนที่ 1 ใหเปนทีท่ ราบทัว่ กัน การจัดตัง้ เครือขายการศึกษา การ
นําโครงการนํารองมาใช โครงการการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพครู การ
เริ่มตนกระบวนการจัดหาและการพัฒนาเนือ้ หาดิจทิ ลั กระบวนการปฏิรูป
เชน โครงการความรวมมือออนไลน การแขงขันประกวดเว็บไซต และการ
สนับสนุนเครือขายครู ก็ควรจะจัดตั้งขึ้นเพือ่ ใหทกุ สวนนัน้ มีสว นรวมกับ
การปฏิรปู โดยตรง
ขั้ น ตอนนี้ จะพั ฒ นาจากสิ่งที่ ไดเรี ยนรูจากบทเรียนที่ประสบผล
สําเร็จมาแลวและการนําไปปฏิบตั ิในทีอ่ น่ื ๆ ทั่วโลก ทีป่ รึกษาอาจจะชวย
ในกระบวนการนี้ได แตวาตองสรางความสามารถใหกับเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของไทย ผูนําโรงเรียน ครู และนักเรียน ใหมปี ระสบการณ
ในการใชเทคโนโลยีการเรียนรูโดยตรง และสามารถที่จะสงเสริม
โครงการ ICT ตาง ๆ รวมทัง้ ยุทธศาสตรทป่ี ระสบผลสําเร็จใหเกิด
ขึ้นในระดับรากหญา ทีมงานควรจะจัดตั้งขึ้นในสถาบันการศึกษา
เพื่ อ ประสานงานกระบวนการนํ าเทคโนโลยี การเรี ยนรูไปปฏิบัติ
ทีมงานตองมีความเขาใจในบทบาท ICT ทางการศึกษาอยางลึกซึง้
ตลอดจนลักษณะอืน่ ๆ ของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการการ
เปลี่ ย นแปลง การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย และการเรี ย นรู  ที่ เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
6.2 ขัน้ ตอนที่ 2 ป 2546 – 2549 การกระจายฮารดแวร
ซอฟตแวร และโปรแกรมการฝกอบรม

เทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553

63

ควรสนับสนุนทรัพยากรและโปรแกรมการฝกอบรมใหแกผนู ําทาง
การศึกษาและคณะครูในทุกลักษณะของเทคโนโลยีการเรียนรู โปรแกรม
เหลานี้ควรมีอยางหลากหลาย เพื่อจะใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความตองการโดยบุคคล โปรแกรมเหลานี้ควรไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ของผูนําทุกระดับ ในขณะทีส่ ง เสริมใหทกุ คนรูส กึ วาเปนเจาของและมีสว น
รวมในการปฏิรูปเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและใหอํานาจแกบุคคลผู
ซึ่งเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ตองมีการอบรมทักษะทาง
คอมพิวเตอร โปรแกรมที่ประสบผลสํ าเร็จจะขึ้นอยูกับการพัฒนาความ
สามารถของครูใหสามารถบูรณาการเทคโนโลยีเขาไปในการเรียนการ
สอน เครื อขายความรวมมือควรจะไดรับการพัฒนาเพื่อเผยแพรการ
ปฏิบัติที่ประสบผลสําเร็จและไดรับการสนับสนุนกันและกัน เปาหมายที่
สําคัญควรจะทําใหสําเร็จภายในสิน้ ขัน้ ตอนที่ 2
6.3 ขัน้ ตอนที่ 3 ป 2549 - 2553 การนําไปปฏิบตั ิ ฝงราก
และเริม่ วัฏจักรใหม
เมื่อไดรบั โครงสรางพืน้ ฐาน การฝกอบรม และเนื้อหา ครูและ
ผูเรียนรูก็ควรจะสามารถนําเทคโนโลยีเหลานีเ้ ขาไปบูรณาการในการเรียน
การสอนเปนปกติได สถาบันการศึกษาและบุคลากรก็ควรจะสามารถ
ประยุกตวิ ธี การใหมๆ ในระหวางกระบวนการนี้ และสามารถบรรลุ
เปาหมายตามขัน้ ตอนที่ 2 ได
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โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิรูปการศึกษาไทย
ภายใตความชวยเหลือจากสํานักงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และวิชาการแหงเครือขายรัฐออสเตรเลีย (AusAID)
(AusAID’s Project of Capacity Building of Thai Education
Reform: CABTER)

ความเปนมา
สํานักงานความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการแหงเครือรัฐออส
เตรเลี ย (AusAID) ไดใ หค วามชว ยเหลื อ ทางวิ ชาการ (technical
assistance) ในสาขาตาง ๆ แกรฐั บาลไทยผานกรมวิเทศสหการมาโดย
ตลอด สําหรับความชวยเหลือประจําป 2544–45 นัน้ ประเทศไทยได
เสนอขอรับความชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียเพือ่ เสริมสรางศักยภาพ
ของบุคลากรไทยในการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเงินภาย
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพือ่ รองรับการปฏิรปู
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ตระหนักดีวาการ
พัฒนาองคความรูและการเตรียมความพรอมแกผูบริหารการศึกษา ครู
และอาจารย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา เปนตัว
แปรสํ าคั ญ ในการผลั ก ดั นให ก ารปฏิรูปการศึกษาไทยตามสาระบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ประสบความสําเร็จ จึงเห็นควรที่จะเสนอขอความ
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ชวยเหลือทางวิชาการภายใตโครงการดังกลาวและไดรับการอนุมัติจาก
สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย และกรมวิเทศสหการ เมื่อวันที่ 30
มีนาคม 2544
วัตถุประสงค
1. ศึ ก ษาวิ จัย แนวทางและแผนยุ ท ธศาสตร ก ารดํ าเนินงานการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย และจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกรัฐบาลไทย
ภายใต ป ระสบการณ แ ละความสํ าเร็ จในการปฏิรูปการศึกษาของออส
เตรเลีย ซึง่ ไดเริม่ ดําเนินการมาตัง้ แต ค.ศ. 1980
2. แสดงหายุทธศาสตรและแนวทางการใหความชวยเหลือทาง
วิชาการจากออสเตรเลียเพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการปฏิรปู การศึกษา
ไทยใน 3 ประเด็น คือ
2.1 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ไปสูสถานศึกษา และการปฏิรปู ระบบการเงิน (School Autonomy and
Financing)
2.2 การรั บรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality Assurance and Program Evaluation
in Higher Education)
2.3 การพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(Educational Technologies)
3. สรางนวัตกรรมการปฏิรปู การศึกษา โดยเฉพาะการนํานโยบาย
และแผนงานไปสูก ารปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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4. พัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อการปฏิรูปการศึกษาระหวาง
ประเทศไทยและออสเตรเลีย
ลักษณะกิจกรรมและระยะเวลาการดําเนินงาน
ระยะที่ 1 (มิถนุ ายน – กันยายน 2544)
การดําเนินการจะแบงเปนโครงการยอย (Module) จํานวน 3
โครงการ โดยจําแนกตามประเด็นการปฏิรปู การศึกษาทีก่ าหนดไว
ํ
ในวัตถุ
ประสงค ทัง้ นี้ ในแตละโครงการจะเนนการศึกษาวิจยั เพือ่
1.! พัฒนาองคความรูเ กีย่ วกับประเด็นการปฏิรปู การศึกษาทัง้ 3
ประเด็น
2.! จั ด ทํ าข อ เสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อเสนอใหรัฐบาลไทยและหนวย
งานที่เกี่ยวของพิจารณา
3.! จั ด ทํ าข อ เสนอแนะแกรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อใหความชวย
เหลือแกรฐั บาลไทยในการปฏิรปู การศึกษา
4.! ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการฝกอบรม ศึกษาดูงาน
และการฝกงานบุคลากรเพือ่ สนับสนุนการปฏิรปู การศึกษาไทย
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ระยะที่ 2 (มกราคม – ธันวาคม 2545)*
1. วางแผน พัฒนาหลักสูตร และกําหนดรูปแบบการฝกอบรม
การศึ ก ษาดู ง าน และการฝ กงานใหกับบุ ค ลากรชาวไทยเกี่ยวกับการ
ปฎิรูปการศึกษาทัง้ ในและตางประเทศ
2. ดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ทีก่ ําหนดในแผนการใหความชวยเหลือ
จากรัฐบาลออสเตรเลีย
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
AusAID ไดมอบหมายให Thailand Australian Capacity
Building Facility (CBF) โดยมี Dr. Mark Johnston เปนผูบ ริหารโครง
การฯ ในประเทศไทย และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการบริหารโครงการฯ เปนไปตามความตองการของรัฐบาลไทย
งบประมาณ
โครงการดังกลาวเปดความชวยเหลือแบบใหเปลาแกรัฐบาลไทย
ทั้งนี้ สํานักงานฯ จะสนับสนุนงบประมาณบางสวนที่ใชจายในประเทศ
ไทย อาทิ การจัดหาสํานักงานใหแกคณะผูเ ชีย่ วชาญ การประชุมสัมมนา
ฯลฯ
* สถานเอกอัครราชทูตฯ และกรมวิเทศสหการ จะพิจารณาขอเสนอการ
ดําเนินงานในระยะที่ 2 ภายหลังเสร็จสิน้ การดําเนินงานระยะที่ 1 เสร็จสิน้
แลว
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ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
1. องคความรูและพัฒนาการของการกระจายอํานาจการศึกษาไป
สูโรงเรียนและการปฏิรูปการเงิน การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ
ภาพระดับอุดมศึกษา และการสงเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. แนวทางและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยที่มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมแกบุคลากรเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษาไทยตามสาระบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ
4. กรอบความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลออสเตรเลียเพือ่
สงเสริมการปฏิรปู การศึกษาไทยทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
5. การเสริ ม สร า งความสัมพั นธที่ยั่งยืนระหวางประเทศไทย
และออสเตรเลีย โดยเฉพาะการพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา
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เกีย่ วกับผูเชี่ยวชาญออสเตรเลีย
1.! Dr. John Gilbert Ainley : รองผูอานวยการและหั
ํ
วหนาสวน
วิจัยนโยบาย สภาวิจยั ทางการศึกษาออสเตรเลีย (Australian
Council for Educational Research : ACER)
2.! Phillip Arthur : ผูจัดการอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญดานการออก
แบบการจัดการ และยุทธศาสตรในทางปฏิบัติ รวมทัง้ การพัฒนา
ระบบการบริการและการพัฒนาการใชเทคโนโลยี
3.! Pamela Margaret Machin : ผูจัดการทั่วไปของศูนยประสาน
หลักสูตร (Curriculum Coorperation)
4.! Bruce Alexander Rigby : ผูจัดการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงการศึกษา การจางงานและการฝกอบรม มลรัฐวิคตอเรีย
ออสเตรเลีย
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