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นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย
ความหมาย “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา”
พัฒนาการดานนโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
สถานภาพและสถิติที่เกี่ยวของ
สรุปทิศทางการพัฒนาของประเทศที่คัดสรร
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
เอกสารฉบับนีเ้ ปนบทสรุปของรายงานการวิจยั เรือ่ ง นโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย
โดย ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน และคณะ
รายงานวิจัยฉบับนีม้ เี จตนาทีจ่ ะ “คัดสรร” “กลั่นกรอง” องคความรู
ประสบการณทเ่ี กีย่ วของกับการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแนวทาง
การดําเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการศึกษาของตาง
ประเทศ ประมวลรวมและประเมินสถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของประเทศไทย เพือ่ เรียนรูป ระสบการณจากประเทศที่
คัดสรรมาเปนบทเรียน โดยมีกฎหมายการศึกษาแหงชาติเปนกรอบหลัก
ทิศทาง “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” แลวจัดทําเปนขอเสนอนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของประเทศไทย
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ขอขอบคุณคณะผูว จิ ยั
และขอใหเอกสารฉบับนี้เปนเอกสารเพื่อการปรึกษาหารือแกผูที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย โดยเฉพาะผูที่มีสวนไดสวนเสีย เพื่อรวมกันจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศให
มีความชัดเจน และเปนไปไดในทางปฏิบตั ิตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สิงหาคม 2543
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นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย
ขอเสนอจากผลการวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษาไทย

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ
สิงหาคม 2543

นักวิจัย
! พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
! ชุตนิ นั ท แสงหิรัญ ! ศุเรนทร ฐาปนางกูร
! ชัยยุทธ ปญญสวัสดิส์ ทุ ธิ์ ! อมรา รสสุข

ผลงานวิจยั เอกสาร เรื่อง
นโยบายและยุ ท ธศาสตร
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค
สําคัญ คือ เพื่อศึกษา
สํารวจ และประเมินสถานภาพการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศเพื่อการศึกษาของ
ประเทศ วิเคราะหเปรียบ
เทียบ นโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการ
ดําเนินงาน การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึ ก ษาของประเทศ
ทีค่ ดั สรร รวม 7 ประเทศ
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Information & Communications
Technology : ICT
•
•
•
•
•

Computer (hardware, software)
Telecommunications (wireline, wireless)
Broadcasting (satellite TV, CATV)
Information (data, information, knowledge)
Peopleware (Literate users, competent
producers)

ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร
ฮองกง ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา
ตามลําดับ พรอมจัดทํา
ขอเสนอนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ศึกษาที่เหมาะสม เปนไปได และสอดคลองกับสภาพของสถานศึกษา
ผูเ รียน สังคม และชุมชน อันจะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวมของ
ประเทศมากทีส่ ดุ โดยสรุปประเด็นสําคัญ ๆ ไดดงั นี้
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร และ
เครือขายโทรคมนาคมทีเ่ ชือ่ มตอกัน สําหรับใชในการสงและรับขอมูล และ
มัลติมีเดียเกี่ยวกับความรู โดยผานกระบวนการประมวลหรือจัดทําใหอยู
ในรู ปแบบที่ มีความหมายและความสะดวกมาใชประโยชนสําหรับการ
ศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให
คนไทยสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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พั ฒ นาการด า นนโยบายและแผนเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การ
ศึกษา
ป 2539

ป 2542

ป 2543

- นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ
(นโยบาย IT 2000)
- แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2540 –2544)
- แผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2543-2545)
- แผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคน
และสังคม (พ.ศ. 2542-2551)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถือเปนหลักสําคัญ
ในรูปของกฎหมายที่กําหนดใหมีการดําเนินมาตรการภายใตหลักเกณฑ
และเปาหมายเดียวกัน สาระบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ในสวนทีจ่ ะเปนกรอบในการพิจารณาจัดทํานโยบายและมาตร
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานั้น ประกอบดวย 2 สวน
หลักคือ
สวนที่ 1
เปนสวนที่วาดวยสิทธิของบุคคล แนวทางและ
เปาหมายของการจัดการศึกษาในภาพรวมทีเ่ กีย่ วของโดยออม ไดแก
ก) หลักการจัดการศึกษาเปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(มาตรา 8 (1))
ข) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (มาตรา 8 (2))
ค) การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ (มาตรา 15)
- การศึกษาในระบบ
- การศึกษานอกระบบ และ
- การศึกษาตามอัธยาศัย
ง) การจัดการศึกษา ตองจัดใหบุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกัน….
ตองจัดการศึกษาใหบคุ คลซึง่ มีความบกพรองทางรางกาย….. รวมทัง้ จัด
การศึกษาดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
(มาตรา 10)
จ) บิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับการสนับสนุนจากรัฐ
ใหมคี วามรู ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตร
หรือบุคคลซึง่ อยูใ นความดูแล….. (มาตรา 11)
ฉ) การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด….
(มาตรา 22)
ช) รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ… (มาตรา 25)
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สวนที่ 2 สวนสําคัญของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ปรากฏใน
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 – มาตรา 69 ดังนี้
มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและโครงสราง
พืน้ ฐานอืน่ ทีจ่ ําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุ
โทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชนสําหรับการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน
มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และ
พัฒนาแบบเรียนตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผผู ลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทัง้ นี้ โดยเปดใหมกี ารแขงขันโดยเสรี
อยางเปนธรรม
มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะใน
การผลิต รวมทัง้ การใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิ
ภาพ
มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและ
ทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิต
และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย
มาตรา 68 ใหมีการระดมทุน เพือ่ จัดตัง้ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา จากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ได
จากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โทรคมนาคมจากทุกผายที่เกี่ยวของ ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร
ประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษ ในการใช
เทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม
หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจยั
และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหเปนไปตามทีก่ ําหนดในกฎ
กระทรวง
มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมหี นวยงานกลางทําหนาทีพ่ จิ ารณา
เสนอนโยบาย แผน สงเสริม และประสานการวิจยั การพัฒนาและการใช
รวมทัง้ การประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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สถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
1. ความสามารถในการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกของ
เด็กไทย
ในเชิงคุณภาพ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการจัดการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิชาคอมพิวเตอรในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ผานมา อาจจะดูไดจากผลการแขงขันโอลิมปกวิชาการ
สถิติในรอบ 5 ปที่ผานมา (2538-2542) ผลปรากฏวาความสามารถ
ของเด็กไทยใน 5 วิชา คือ คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และ
คอมพิวเตอร เด็กไทยอยูในอันดับทาย ๆ เมื่อเทียบกับจีน ไตหวัน เกาหลี
เวียตนาม และสิงคโปร รูปที่ 1
รูปที่ 1 ความสามารถในการแขงขันโอลิมปกวิชาการ ของ
ประเทศแถบเอเซีย
20
15

2538

2539

2540

จีน

2541

ไตหวัน
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สําหรับในการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก ในป 2542 มี
นักเรียนมัธยมศึกษาจากประเทศตาง ๆ เขารวมการแขงขันและไดรบั
รางวัลทั้งสิ้น 47 ประเทศ ในการแขงขันครัง้ นี้ พบวา ประเทศทีไ่ ดรบั
เหรียญรางวัลมากที่สุดและไดรับคะแนนรวมสูงสุด ไดแก ประเทศ
เวียตนาม ได 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน (คะแนนรวม 1,444 คะแนน)
รองลงมาคือ ประเทศจีน เกาหลี สวนประเทศไทย ได 1 เหรียญทอง
2 เหรียญทองแดง (คะแนน 763 คะแนน) จัดอยูใ นอันดับที่ 15
จาก 47 ประเทศ หากจัดอันดับในกลุมประเทศเพื่อนบานแถบเอเซีย
ประเทศไทยจัดอยูใ นอันดับที่ 4 ดังรูปที่ 2
รูปที่ 2 จํานวนเหรียญรางวัลคอมพิวเตอรโอลิมปกที่ประเทศ
ในแถบเอเซียไดรับ ป 2542

5
4
3
ทองแดง

2

เงิ น

1

ทอง

0
เวี ย ตนาม

จี น

เกาหลี

ไทย

สิ ง คโปร

ไต ห วั น
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ผลการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก ในชวง5 ป ทีผ่ า นมา (25382542) จากเหรียญรางวัลที่ประเทศไทยไดรับ อาจกลาวไดวาในป 2542
เด็กไทยเรามีผลการแขงขันที่ดีขึ้นกวาปกอน ๆ ซึ่งในป 2542 ได 1
เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน ขณะทีป่  2538 ได 3 เหรียญทองแดง
แตไมไดเหรียญเงินและเหรียญทอง
จึงเปนที่หวังวาการจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนอีกระดับหนึ่ง
จะชวยขยายขอบขายการ
เรียนรู
ชวยเปดโอกาสและพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในการเรียนรู
เทคโนโลยีสารสนเทศไดกวางขวางและรวดเร็วขึ้น และมีความสามารถ
ทางวิชาการเปนทีน่ า พอใจกวาทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั
2. การผลิตบุคลากรในระดับอุดมศึกษา
ขอมูลจากการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มีประเด็นที่นาสนใจ คือ
1) บัณฑิตระดับปริญญาดานไอที ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากกวาสาขาอื่น และมีแนวโนมวาจะเพียงพอตอความ
ตองการของตลาด และมีขอนาสังเกตคือ ในเชิงคุณภาพบัณฑิต อาจมี
ปญหาในเรื่องความตองการความรูในวิทยาการใหมและความรูเฉพาะดาน
แตกลไกของมหาวิทยาลัยยังไมเอื้อตอการปรับปรุงหลักสูตร
2) ในหลายรอบปที่ผานมา ผูสําเร็จในสาขาวิศวกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส เขาตลาดแรงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพียงบางสวน
อีกสวนหนึ่งไปประกอบกิจการอื่น เชน ทําธุรกิจเอง ศึกษาตอดานบริหาร
ธุรกิจหรือมุงเขาสูตลาดการเงินการลงทุน ที่ใหผลตอบแทนสูง
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3) การผลิตวิศวกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยที่ผานมา มี
ปริมาณคอนขางนอย ในป 2540 มีเพียง 2 สถาบันที่ผลิตบัณฑิตสาขานี้
โดยตรง ทั้ง ๆ ทีอ่ ตุ สาหกรรมบริการดานโทรคมนาคมมีมูลคานับแสนลาน
และนอกจากนี้ผูจบสาขาอื่นไมสามารถมาทํางานทดแทนกันได (ปจจุบนั
เปดสอนอีกหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ รวมทัง้
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) ซึ่งเปนสถาบันที่เปดสอนในระดับ
สูงกวาปริญญาตรี เปนตน)
3. จํานวนคอมพิวเตอรตอนักเรียนประถม และมัธยม (PC
density)
นโยบาย ไอที 2000 เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ “ระบบ
สารสนเทศโรงเรียน” ไดกําหนดเปาหมายจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ
นักเรียน เปน 1 : 80 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และ 1 : 40
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาพรอมทั้งจัดสรรงบประมาณประจําปอยาง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปน
และตอเชื่อม
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียนทุกแหงเขากับเครือขายอินเทอรเน็ต
ในป 2541 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
(สปช.) ซึง่ มีโรงเรียนในสังกัดทัง้ สิน้ 31,171 โรงเรียน และมีนกั เรียน
5,936,174คน มีคอมพิวเตอรทั้งสิ้น 70,660 เครื่อง1 (ไดรับงบประมาณ
จัดซือ้ จํานวน 50,694 เครื่อง และกูเ งินธนาคารโลก 840 ลานบาท เพื่อ
1

ขอมูลจากรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการศึกษา, หนา 40,
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ
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จัดซื้ออีก 19,966 เครื่อง) หรือเฉลี่ยโรงเรียนละมากกวา 2 เครื่อง
(2.26 เครื่อง) และ เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอนักเรียน 84 คน
สําหรับกรมสามัญศึกษา ในป 2541 มีโรงเรียนทัง้ สิน้ 2,553
โรงเรียน มีนกั เรียน 2,555,491 คน มีเครื่องคอมพิวเตอร 47,582 เครื่อง
หรือเฉลี่ย 1 โรงเรียนตอเครื่องคอมพิวเตอร 19 เครื่อง และ
คอมพิวเตอร 1 เครื่องตอนักเรียน 53 คน รูปที่ 3
รูปที่ 3 จํานวนคอมพิวเตอร ตอ รร. และ จํานวน นร.
ตอคอมพิวเตอร สังกัด สปช. และ กรมสามัญฯ
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4. การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
มีการดําเนินงานในหลายโครงการ เชน
• โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย
(SchoolNet)

14
•

•

•

•

•

โครงการการศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเทีย มของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน
โครงการศึ ก ษาสายสามั ญ ด ว ยระบบทางไกลผ า น
ดาวเทียม (โรงเรียนวังไกลกังวล)
โครงการการศึ ก ษาทางไกลแบบสองทางของทบวง
มหาวิทยาลัย
โครงการเทคโนโลยี สารสนเทศตามพระราชดําริส มเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาจั ง หวั ด
แมฮองสอน

5. สภาพปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
• ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน โอกาสและการเขาถึงยัง
ไมเทาเทียมกัน กิจการดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศสวนใหญเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอ
การใหขาวสารขอมูล มากกวาการพัฒนาการเรียนรูของ
คน
• ปญหาดานการพัฒนาเครือขาย มีลักษณะตางคนตางทํา
ทําใหเกิดความสิ้นเปลืองและใชงานไมคุมคากับการลงทุน
• ปญหาดานหลักสูตรและสื่อเพื่อการศึกษา
หลักสูตร
การศึกษาใหความสําคัญกับวิชาพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
และภาษาอังกฤษนอย การผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการ
ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพยังมีนอ ยและกระจายไมกวางขวาง
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•

•

ปญหาดานบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ี
ความรู ทักษะดานนี้มีนอย การผลิตบุคลากรดานนี้มิได
เนนการเปนผูผลิต ขาดแคลนชางเทคนิคและบัณฑิตใน
สาขานี้ ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ การสรางผูเ ชีย่ วชาญ
นักวิจยั และอาจารยผทู รงคุณวุฒดิ า นนีย้ งั มีนอ ย
ปญหาดานการลงทุน การลงทุนของรัฐสวนใหญเนนการ
วางระบบและสรางฮารดแวร แตมีการเตรียมดานซอฟตแวร
และบุคลากรนอยมาก

สรุ ป ภาพรวมทิ ศ ทางของนโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศที่คัดสรร
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาเป น นโยบาย
สําคัญของประเทศตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมสูการเปนสังคมสารสนเทศ (Information Technology Society) และสังคมแหงความรู
(Knowledge Society) ในการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวทุกประเทศ
มุงใหความสําคัญตอยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีสติปญญา
(Knowledge Worker) และมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)
มีการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และมีทกั ษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Literacy)
จากกรณีศึกษาของประเทศที่คัดสรรทั้ง 7 ประเทศ พบวา
การจั ด ทําแผนแม บทเพื่อการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มีกรอบการวางยุทธศาสตร ดังนี้
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1. ยุทธศาสตรการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในยุ ค ของการเรี ย นการสอนที่ มี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น
เครื่องมือ บทบาทของครูผูสอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากระบบเดิม
ทีเ่ นนการสอน (Teaching) มาสูการเปนผูแนะนํา (Instructor) สนับสนุน
ให ผู เ รี ย นเป น ศู น ย ก ลางของการเรี ย นรู แ ละมี ค วามใฝ รูอ ยู ต ลอดเวลา
(Active Learning) ตองมีทักษะการใชเทคโนโลยี (Technology Literacy)
และทักษะการใชประโยชนจากสารสนเทศ (Information Literacy)
รวมทั้ ง สามารถเป น พี่ เ ลี้ ย งให กั บ นั ก เรี ย นในการใช ทัก ษะดั ง กลาวเพื่อ
เขาถึงคลังความรูของโลกสารสนเทศ
2. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน
(Curriculum Development)
ในระบบการเรียนการสอนแบบ on-line จําเปนตองพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับความพรอมทางอุปกรณและเทคโนโลยี
ความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรม และระดับความพรอมในการเรียนรู
ของผูเ รียน ตองสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากคลังความรูของโลก
และเครือขายทรัพยากรความรูต า ง ๆ ทั้งทางดานขอมูล สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล และเอกสารงานวิจัยตางๆ นอกจากนัน้ ระบบการเรียน
การสอนในยุคสารสนเทศตองปรับปรุงหลักสูตรที่สงเสริมใหเกิดการเรียน
การสอนอยางมีสวนรวม (Participation) และแบบโตตอบ (Interactive)

17
3. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเนื้ อ หาการเรี ย น (Content
Development)
การจัดทําเนื้อหาการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะมีรปู แบบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม เทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนเครื่อง
มือที่สําคัญในการนําพาผูเรียนเขาสูคลังความรูของโลก และทรัพยากร
ความรูอันหลากหลาย เนื้อหาหลักสูตรตองสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความใฝรู มีความคิดวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค รวมทัง้ การเปน
พลเมืองของโลกที่เขาใจสังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายทางการศึกษา
การสรางเครือขายสารสนเทศเพื่อการศึกษามีความสําคัญยิ่งใน
3 มิติ คือ
1) การเชื่อมโยงเครือขายของครูหรือผูบริหารการศึกษา เพื่อให
เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ การเรียนรู ทัง้ ทางดาน
การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอน และการกาวทันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2) การสรางเครือขายในกลุม วิชาชีพและความรู
3) การเชือ่ มโยงเครือขายกับชุมชน ธุรกิจ และสังคม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานทางดานกายภาพ
การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพและสร า งความ
เทาเทียมในการเขาถึงของประชาชนในกลุม ตาง ๆ จัดเปนยุทธศาสตรที่
สําคัญ เพื่อลดปญหาชองวางทางเศรษฐกิจและทางโอกาสที่จะเผชิญอยาง
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รุนแรงระหวางผูท ส่ี ามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถสราง
มูลคาทางเศรษฐกิจได กับกลุมบุคคลที่ขาดโอกาส
รั ฐ บาลในหลายประเทศตระหนั ก ดี ถึ ง ศั ก ยภาพของภาครั ฐ
ในปจจุบันในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งทิศทางนโยบาย
ทางเศรษฐกิจที่มุงลดบทบาทของภาครัฐลง ใหทําหนาทีใ่ นการสนับสนุน
กลไกตลาดมากขึ้น ดังนัน้ มาตรการการสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จึงมีแนว
โนมที่ภาครั ฐ จะเป นผู วางกรอบและสรางมาตรการจูงใจใหภาคเอกชน
ลงทุน
6. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งเชิงสถาบัน
ในทุกประเทศที่ศึกษาไดดาเนิ
ํ นการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบ
ดูแลดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ ทัง้ นี้
เพื่อใหทําหนาทีใ่ นการประมวลขอมูล ศึกษา วิจัย ดําเนินการ และติดตาม
ประเมินผลใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
7. การสงเสริมสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ อํานวย
ในการบรรลุเปาหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา การสงเสริมสภาพแวดลอมใหสังคมเกิดความตื่นตัว ยอมรับ
และมีความกระตือรือรนในการเปลี่ยนแปลงสูสิ่งใหมเปนมาตรการการ
สงเสริมทีส่ ําคัญอยางหนึง่ รัฐบาลตองมีมาตรการสรางแรงจูงใจ และระดม
สรรพกําลังทั้งภาครัฐและเอกชน ครู ผูปกครอง และชุมชนรอบโรงเรียน
สนับสนุนนโยบายและแผนแมบททีร่ ฐั บาลแตละประเทศไดจดั ทําขึ้น
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8. ความมุง มัน่ ของผูน ําประเทศและฝายการเมือง
ประการสุดทาย รัฐบาลและฝายการเมืองตองมีความมุงมั่นและ
ผลักดันใหนโยบายตาง ๆ ที่วางไวเดินไปอยางตอเนื่อง จากกรณีศึกษา
ของทุกประเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาไดรบั การ
สนับสนุนและผลักดันจากผูบริห ารระดับสูงของประเทศ
สนับสนุน
ทรัพยากร และจัดทําโครงการนํารองตาง ๆ
ขอเสนอนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การศึกษา
1. ปจจัยและผลกระทบ ในการพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสาร
สนเทศเพื่อการศึกษามีองคประกอบสําคัญที่ควรคํานึง คือ
1.1 ธรรมชาติของเทคโนโลยีประเภทนี้เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งคอมพิวเตอรที่มี
การ “ตกรุน”ภายใน 1-2 ป ทําใหยิ่งตองเพิ่มความ
รัดกุมในการลงทุน
1.2 หลายประเทศหยิบยกเอาปจจัย
“อัตราเสื่อม”
(depreciation) และการแลกซือ้
รวมทัง้ การ
ถายโอน อุปกรณคอมพิวเตอร “ใชแลว” หรือ
คอมพิวเตอร “มือสอง” มาเปนกรณีของนโยบาย
สาธารณะ
1.3 ประเทศที่กาลั
ํ ง พั ฒ นาควรที่ จ ะเข า ใจถึ ง แก น แท
ของการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
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สามารถสรางสรรคนโยบายทีก่ อ ใหเกิดการ “กาว
กระโดด” ของกระบวนการพัฒนา
1.4 นโยบายอินเทอรเน็ตเพือ่ การศึกษา ยังดูเหมือน
“ไกลตัว”
สําหรับผูบ ริหารการศึกษาและผูว าง
นโยบายของรัฐ
1.5 ขอจํากัดทางภาษาโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะในการ
อานและเขียนภาษาอังกฤษ
2. กรอบแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ศึกษา
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
สาระบั ญ ญั ติ ข องพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. 2542 ในสวนทีจ่ ะเปนกรอบในการพิจารณาจัดทํานโยบายพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษานั้น ประกอบดวย 2 สวนหลักคือ
สวนที่วาดวยสิทธิของบุคคล แนวทางและเปาหมายของการจัดการศึกษา
ในภาพรวม และในสวนของหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาตรา 63 – มาตรา 69
2.2 กรอบแนวคิดอันเนื่องมาจากประสิทธิผล
เพื่ อ ให ก ารวางแผนกลยุ ท ธ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
ตามศักยภาพของเทคโนโลยี ตามความเปนไปไดของการลงทุนและการ
ประยุกตใช รวมทั้งการลดชองวางในสังคม การวางแผนจึงมีกรอบชีน้ ํา
อันเนื่องมาจากประสิทธิผลที่คาดหวัง 3 ประการ คือ ความเทาเทียม
(Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ(Efficiency)
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2.3 กรอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศแหงชาติ (IT2000) และแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ. 2542 2551) ฯลฯ
3. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เพื่อใหแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ศึกษา มีความชัดเจน ตอเนื่อง โดยคํานึงถึงการวางแผนแบบองครวม
(Holistic Approach) และสภาพความเปนจริงของประเทศ พรอมกับ
กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาเชิงรุกในระยะยาว จึงควรกําหนด
แนวนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3 ประการ
ดังนี้
3.1 ใหหนวยงานที่เกี่ย วของดําเนินการเพื่อสราง
“มูลคาเพิ่ม”(Value Added) จากเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่
ไดลงทุนไปแลวอยางเรงดวน โดยใหความสําคัญกับ
- การจัดหาและเสริมสรางซอฟตแวร เนื้อหา
และหลักสูตร
- ฝ ก อบรมครู ทุ ก ระดั บ ให มี ทั ก ษะในการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยมีเกณฑ
มาตรฐานการประเมิน
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3.2 ใหหนวยงานที่เกี่ย วของดําเนินการเพื่อสราง
“นโยบายความเทาเทียม” (Equity Policy) ใหเกิดขึ้นในกระบวนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของประเทศ ภายใน 2 ป
โดยใหทุกโรงเรียนในประเทศมีและเขาถึงอุปกรณขั้นตํ่าตอไปนี้
- ไฟฟา
- โทรศัพทเพือ่ การเรียนการสอน 3 คูส าย
- คอมพิวเตอร 5 ชุด พรอมซอฟตแวร และเนื้อ
หาตามขอ (1) และอุปกรณปองกันกระแสไฟ
ตก (UPS) 5 ชุด
- พรินเตอร 1 เครื่อง
- โทรทัศนขาวดํา 3 เครื่อง
- วิทยุ 5 เครื่อง
- บั ญ ชี เ พื่ อ เข า ถึ ง อิ น เทอร เ น็ ต ในโครงการ
SchoolNet 3 บัญชีตอ โรงเรียน บัญชีละ 100
ชั่วโมงตอเดือน
3.3 ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการตามนโยบาย
“กาวกระโดด” (Quantum Jump Policy) โดยตั้งเปาความสําเร็จและ
การลงทุนในระยะยาว ดังนี้
- ครู แ ละนั ก เรี ย นทุ ก คนมี ทั ก ษะในการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ภายในป 2545
- มี ก ารผลิ ต เนื้ อ หาทางวิ ชาการทั้ ง ในสื่ อ ซี ดี รอม และอินเทอรเน็ตจากหนวยงานหลักใน
ส วนกลางที่ใชประโยชนในระดับประเทศได
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ปละ 250 เรื่อง และจัดสรรงบประมาณให
ทองถิ่นและปจเจกบุคคลผลิตเนื้อหากระจาย
ในวงกวาง ปละ 500 ลานบาท รวมทัง้ จัดสรร
งบประมาณเพื่อถายทอดเนื้อหาตางประเทศ
ใหเหมาะสมกับทองถิ่น (Localization) ปละ
2,000 เรื่อง
- ภายในป 2549 จํานวนคอมพิวเตอรตอ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 : 20 จํานวน
คอมพิวเตอรตอนักเรียนระดับประถมศึกษา
1 : 40 อินเทอรเน็ตมีใชในทุกโรงเรียนอยาง
เพียงพอ ทุกโรงเรียนมีระบบเครือขายภายใน
(Local Area Network) และใชซอฟตแวร
บริหารการศึกษามาตรฐานเดียวกันทัว่ ประเทศ
- ลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ
(Local Industry) รวมทัง้ ดึงดูดการลงทุนตรง
จากตางประเทศ (Foreign Direct Investment)
และสงเสริมการรวมทุน (Joint Venture)
ในการผลิตอุปกรณและระบบอันเนื่องมาจาก
ความตองการและตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางดานการศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประกอบและผลิต อุ ปกรณคอมพิ ว เตอร
อุปกรณเครือขาย
ตลอดจนอุตสาหกรรม
การผลิตซอฟตแวรและสื่อมัลติมีเดีย
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- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตอบ
สนองต อ ความต อ งการของผู ด อ ยโอกาส
คนพิการ คนในชนบท ตลอดจนประชาชนที่
ต อ งการเรี ย นรู ก ารใช เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การ
ศึ ก ษาในการแสวงหาความรู ด ว ยตนเองได
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
- มีคลื่นความถี่เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและ
เพียงพอแกความตองการ
- มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ปละไมตํ่ากวา
400 ลานบาท รวมทัง้ มีระบบตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลการพั ฒ นาและใช เ ทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอยางเปนรูปธรรมและมีความ
โปรงใส
- วางกฎเกณฑตรวจสอบและประเมินผลการ
พัฒนา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
4.1 ดานซอฟตแวร
เรงจัดหาซอฟตแวรทม่ี ปี ระโยชนตอ การเรียนรู ประเภท
ปฏิบตั กิ ารและการประยุกตทม่ี อี ยูแ ลวในตลาด (Operating System and
Applications Software) โดยวิเคราะหและปรับใหเหมาะสมกับคอมพิวเตอร
รุน ตางๆ (ตั้งแต 80386 ไปจนถึง Pentium III ) พรอมคูมือที่ใชงาย (User
- Friendly) ประกอบการทํางาน และ/หรือจัดคูมือการสอนที่เกี่ยวของ
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4.2 เนื้อหา
1) เรงจัดทํารายงานและจัดหาซอฟตแวรประเภทเนือ้ หา
(Content) ที่มีอยูแลวในตลาด หากเปนเนื้อหาตางประเทศใหปรับให
เหมาะสมกับทองถิน่ (Localization) ตามความเหมาะสม ซึง่ นอกจาก
จะทําใหโรงเรียนมีเนื้อหาที่เปนสาระความรูแลว ยังจะกอใหเกิดธุรกิจการ
ปรับ แปล และพัฒนาการของทองถิ่นเองอีกดวย
2) เรงจัดหาซอฟตแวรสอนภาษา (ภาษาไทยและภาษา
ตางประเทศ) เพื่อใชประโยชนในหองปฏิบัติการทางภาษา
3) เรงสืบคน (retrieve) ขอมูล ขาวสาร ความรู ทีม่ ี
ประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูบนอินเทอรเน็ต และไมมคี าใชจา ย
ใดใด เพื่อนํามาใชประโยชนไดทนั ที หรือนํามาดัดแปลงกอน สุดแลวแต
กรณี
4) โครงการผลิตเนือ้ หาระดับชาติ 3 ระดับ คือ
∗ ผลิตเนื้อหาโดยนําเขาเนื้อหาทางการศึกษาจาก
ตางประเทศที่มีคุณคา
และจัดทําการปรับ
(Localize) ใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นภายใน
ประเทศ
∗ ผลิตเนื้อหาจากศูนยกลาง ในเรื่องและหัวขอที่
ต อ งอาศั ย การระดมผู เ ชี่ ย วชาญจํานวนมาก
หรื อ มี ค วามสําคั ญ ต อ กระบวนการเรียนรูอ ยาง
กวางขวาง
∗ สงเสริมใหปจเจกบุคคล ครู โรงเรียน และ
สถาบันการเรียนรูโ ดยทัว่ ไป ผลิตสือ่ การเรียนรู
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โดยใชวิธีการใหทุน จัดประกวด หรือประสาน
งาน
5) จั ด ทําเนื้ อ หาโดยใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี ส าร
สนเทศในโครงการระดับชาติเพือ่ สราง “เครือขายหองสมุดดิจิทัล”(National
Digital Library Network) ของประเทศ โดยคํานึงถึงมาตรฐานการใชงาน
ความถูกตองของขอมูล การเชือ่ มตอและระบบการใหบริการแกผใู ช ทัง้ นี้
ควรเนนการสรางระบบบนมาตรฐานของอินเทอรเน็ตที่งายแกการใชและ
การเขาถึง
6) ส ง เสริ ม งานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบและเนื้ อ หาใน
แตละสาขาวิชาทีจ่ ะประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคํานึงถึงปจจัย
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อีกทั้งการเอื้ออํานวยใหเกิดประโยชนอยางตอเนื่อง
ภายใตการศึกษา
ตลอดชีวิต และการเรียนรูดวยตนเอง
4.3 หลักสูตร
1) ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเรี ย นรู ด า นเทคโนโลยี ส าร
สนเทศใหทนั สมัยอยูเ สมอ
2) ปรับหลักสูตรการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร สังคมศาสตร
ฯลฯ เพือ่ ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในบทเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
3) ปรั บ หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนทั ก ษะภาษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษ
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4.4 ดานฮารดแวร
1) เรงสํารวจอุปกรณฮารดแวร เชน คอมพิวเตอร
พรินเตอร โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณที่ชํารุด แลวประสานงานกับ
หนวยงานการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ/หรือเอกชนทองถิ่น เพื่อ
ใหบริการซอมแซม
2) ประสานงานให ส ถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคลหรื อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดหลักสูตรฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครูและชาง
ของโรงเรียนบางสวนเขาอบรมการซอมบํารุงคอมพิวเตอรขั้นพื้นฐาน
3) รณรงคและจัดสรรอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ขางเคียงทีใ่ ชแลวจากภาครัฐและเอกชน
โดยใหบริการตรวจสอบและ
ซอมแซมอุปกรณมือสองเหลานี้ กอนที่จะกระจายไปยังโรงเรียนที่มีความ
ตองการ
4) จัดใหมีการสอนพิมพดีดโดยใชเครื่องพิมพดีด หรือ
คอมพิวเตอร เพื่อฝกทักษะเบื้องตนใหแกครูและนักเรียน รวมทัง้ กําหนด
“วินัย และ จรรยาบรรณ” ในการใชเครื่อง หองคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต
4.5 การฝกอบรม
สรางโปรแกรม “แหงชาติ” ในการสรางทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Literacy) รวมถึงการใชคอมพิวเตอร
ซอฟตแวรพื้นฐาน และอินเทอรเน็ตใหกับครูทั่วประเทศ โดยกําหนดเปน
การฝกอบรม 3 ระดับ คือ
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1) ระดับพื้นฐาน ใหครูทุกคน
2) ระดับการประยุกตใช โดยจัดประเภทการประยุกตใช
ที่เหมาะสม เชน คอมพิวเตอรเพื่อวิชาประวัติศาสตร วิชาคณิตศาสตร
ฯลฯ
3) ระดับกาวหนา ใหครูคอมพิวเตอร และครูทา นอืน่ ทีม่ ี
ศักยภาพ และความสนใจ
โดยอาจกําหนดให มีสวนสัมพั นธกับความก าวหนาใน
วิชาชีพ สรางความเขาใจกับคณาจารยถงึ ภารกิจในการปรับตัวใหเขากับ
เทคโนโลยีการเรียนรู
โดยมิไดคาดหวังจากครูใหเปนผูผลิตโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI/CAL) เสมอไป หากแตตองการใหครูเขาใจถึง
ประโยชนของเทคโนโลยี
สามารถใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตขั้น
พื้นฐาน และประยุกตใชงานในฐานะ “ผูใช” กับการเรียนการสอนของตน
เอง นอกจากนีก้ ารทําความเขาใจกับครูในฐานะ “ผูช แ้ี นะ” (Facilitator)
ใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น ในยุคทีน่ กั เรียนสามารถคนควา
ขอมูลจาก World Wide Web และสื่อสารกับคนทั่วโลกไดมากเทา ๆ กับ
ครู ก็จะเปนประโยชนเชนเดียวกัน
4.6 ดานโครงสรางพื้นฐาน
1) ไฟฟาเขาถึงทุกโรงเรียน
2) โทรศัพทเขาถึงทุกโรงเรียน และมีจํานวนเพียงพอแก
การเชือ่ มตออินเทอรเน็ต เชน 1 คูส าย ตอนักเรียน 100 คน หรือ สายเชา
(Leased Line) ความเร็ว 64K สําหรับโรงเรียนทีม่ คี วามพรอม
3) อิ นเทอร เ น็ ต ความเร็วสูงเขาถึง ทุกโรงเรียนโดยไม
เสียคาใชจายหรือคิดคาใชจายในอัตราสวนลดพิเศษ
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4) ทุกโรงเรียนมีเครือขายทองถิ่น (LAN) ภายใน เพื่อ
ใชในการแลกเปลี่ยนขอมูล มีซอฟตแวรทใ่ี ชบริหารการศึกษา มาตรฐาน
และใหบริการทางธุรการและวิชาการแกนักเรียน
5) ในระดับประเทศ
มีคลื่นความถี่เพื่อการศึกษา
(Education Frequency) ที่เพียงพอตอการใชงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การใหบริการการศึกษาทางไกลและการศึกษาเสมือน
4.7 การประเมินผล
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบสภาพและประเมิน
ผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทัง้ จัดทําฐานขอมูล
เพือ่ ใชประโยชนในการวางแผนระยะยาว
4.8 การจัดการ
1) จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ เพื่อ
วางนโยบาย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวมทัง้ จัดตัง้ องคกร
เครือขาย เพื่อใหบริการและความชวยเหลือแกโรงเรียน สถาบันฯ จะตอง
รายงานสภาพการพัฒนา (State of IT for Education) ทุกป
2) จั ดให มีศู น ยป ระสานงานเพื่อเจรจาตอรองราคาใน
การจัดซือ้ จัดจางอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมซอฟตแวร) ทัง้ นีเ้ พือ่
ใหการจัดซื้อมีประสิทธิภาพ ศูนยดังกลาวจะตองมีกลไกในการตรวจสอบ
การทํางานเพื่อความโปรงใส
3) จัดใหมีกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ
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4.9 บทบาทของภาคเอกชน
1 ) มี ส ว นร ว มในฐานะอาสาสมั ค รหรื อ ผู บ ริ จ าคใน
โครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตาง ๆ
2 ) ร ว มจั ด ตั้ ง องค ก รเอกชนเพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ตาง ๆ อาทิเชน การระดมคอมพิวเตอรใชแลวไปใหโรงเรียนขาดแคลน
ในรูปของการทอดผาปา เปนตน
3) มี ส ว นสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับความตองการในตลาดการศึกษา ไมวาจะเปน
อุตสาหกรรม การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร อุปกรณ
โทรคมนาคมและเครือขาย คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตหรือโทรทัศนเว็บ
ตลอดจนอุตสาหกรรมซอฟตแวรและมัลติมีเดีย นอกจากนี้ ยังสามารถมี
บทบาทในการผลิตเนื้อหาสาระทางวิชาการและการศึกษาเชิงสันทนาการ
อีกดวย
ซึ่งหากพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแลวยังสามารถแปรรูปเพื่อการ
สงออกไดอีกดวย
4.10 กลุมผูดอยโอกาส
1) จัดใหมีโครงการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สนับสนุน
กลุมดอยโอกาส ผูพ กิ าร หรือแมแตเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อใหมี
โอกาสในการเรียนรูเ ทาเทียมกับกลุม อืน่
ในขณะเดียวกันยังจะชวย
สงเสริมงานอาชีพในอนาคตอีกดวย
2) จัดใหมีกองทุนพิเศษเพื่อสนับสนุนกลุมผูดอยโอกาส
ในการมีและใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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4.11 การสรางความตืน่ ตัว
1) จัดใหมี “สัปดาหอนิ เทอรเน็ต” เปนประจําทุกป
2) สงเสริมใหโรงเรียนมีสโมสรคอมพิวเตอร
ชมรม
อินเทอรเน็ต ฯลฯ
3) สงเสริมใหนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาริเริ่มโครงการ
อาสาสมัครเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (IT Corps)
4) จัดกิจกรรมใหกําลังใจแกผูผลิต ครู และนักเรียนทีม่ ี
ผลงานดีเดนประจําป
5) จั ดกิจกรรมใหผู บ ริหารทุ ก ระดับ มี ความตื่นตัวและ
ความเขาใจในคุณประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
6) สนับสนุนองคกรเอกชนใหมีสวนรวม
โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการพัฒนาโรงเรียนในชนบทและทองถิ่นหางไกลความเจริญ
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รายงานการวิจัย
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย
(มีนาคม – กรกฎาคม 2543)
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