รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา
ในวาระครบรอบ 3 ปของการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
พฤศจิกายน 2545

คํานํา
จุดมุง หมายของการปฏิรปู การศึกษานัน้ เพือ่ พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
ทัง้ รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา รวมทัง้ คุณธรรมและจริยธรรม แตหวั ใจหลักของการปฏิรปู การ
ศึกษาอยูท กี่ ารปฏิรปู การเรียนรู ซึง่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร) ได
อธิบายความหมายไวไดอยางชัดเจนวา การปฏิรปู การเรียนรู คือ การปลดปลอยพลังสมอง
ของผูเ รียน
นับตัง้ แตวนั ที่ 20 สิงหาคม 2542 ทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มีผลบังคับใช หนวยงานตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ และประชาชน
ไดดาเนิ
ํ นการปฏิรปู การศึกษาและการปฏิรปู การเรียนรูใ นหลายเรือ่ ง ทัง้ การดําเนินการดาน
กฎหมาย การจัดทํานโยบาย แผน และการนําแผนสูการปฏิบัติ เพือ่ ใหการปฏิรปู การ
ศึกษาเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติฯ
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากการปฏิรปู การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการปฏิรปู ทัง้ ระบบครบ
กระบวนการ จําเปนตองมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจดั ทํารายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการ
ศึกษา ในวาระทีค่ รบรอบ 3 ปของการประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ จะใหผรู บั ผิดชอบทัง้ ในระดับนโยบาย ระดับปฏิบตั ิ และประชา
ชนทัว่ ไป ไดทราบสถานภาพและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และเปนการกระตุน ใหทกุ
ฝายเขามามีสว นรวมในการผลักดันใหการปฏิรปู การศึกษากาวหนาตอไป
ในการนี้ ไดมกี ารจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรปู การศึกษาใน
ภาพรวม 1 ฉบับ และรายงานจําแนกตามรายหมวดอีก 8 ฉบับ ตัง้ แตหมวด 2 ถึง หมวด 9 ซึง่
มีรายละเอียดเพิม่ เติมจากรายงานภาพรวม โดยรายงานฉบับนีเ้ ปนรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิรปู การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติหวังเปนอยางยิง่ วา รายงานการ ติด
ตามและประเมินผลการปฏิรปู การศึกษาฉบับนีจ้ ะเปนประโยชนตอ ผูท เี กีย่ วของในการปฏิรปู
การเรียนรู อันจะนําไปสูก ารพัฒนาคนไทยใหมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ สี งั คมไทยเปนสังคมแหงการ
เรียนรู ซึง่ จะเปนสวนสําคัญในการเพิม่ ขีดความสามารถของประเทศไทยในสังคมโลกตอไป
สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา
พฤศจิกายน 2545

(ก)

บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาครัง้ นี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ รายงาน
สภาพและผลการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ในชวง 3 ป หลังประกาศใช พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 สําหรับการวิเคราะหและประเมินผลในครัง้ นี้ ไดสรุปไวเปน 4 ประเด็น
ดังตอไปนี้
1. การจัดสรรและพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบเครือขาย วัสดุอปุ กรณ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งรัฐจะตองจัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใช
สําหรับการศึกษาทุกประเภท ประกอบดวย คลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน
และวิทยุโทรคมนาคม รวมทัง้ สือ่ ในรูปแบบตางๆ ตลอดจน โครงสรางพืน้ ฐานอืน่ ทีจ่ าเป
ํ น
ในประเด็นนี้ การดํ าเนินงานเพื่อใหมีกฎหมายวาดวยเรื่องการจัดสรรคลื่น
ความถีฯ่ ซึง่ จะทําใหมกี ารจัดสรรคลืน่ ความถีเ่ พือ่ การศึกษาใหมทเ่ี หมาะสม ยังมีความกาว
หนานอย เนือ่ งจากยังไมมคี ณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ
(กสช.) และคณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ( กทช.) ที่จะมาเปนผูรับผิดชอบดําเนิน
การ
อยางไรก็ตาม ในการกําหนดนโยบายและแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีความกาวหนาอยูใ นระดับมาก เนือ่ งจาก หนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับปฏิบัติ ไดมีการจัดทําแผนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานไวแลว
สําหรับการนําแผนไปสูการปฏิบัติ พบวา ดานการพัฒนาระบบเครือขายการ
ศึกษามีความกาวหนาปานกลาง เนื่องจากไดมีการขยายและเชื่อมตอระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตใหแกโรงเรียนในสังกัดตางๆแลว แตยังดําเนินการไดตากว
่ํ าเปาหมายทีก่ ําหนด
ไว นอกจากนี้ การจัดหาระบบเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณใหแกโรงเรียน/สถานศึกษา
ยังมีความกาวหนานอย เนือ่ งจากทําไดตํากว
่ าเปาหมายมาก

(ข )
2. การสงเสริมและสนับสนุน การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา สือ่
สิง่ พิมพ และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอืน่ ซึ่งจะตองสงเสริมใหหนวยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาทุกระดับ โดยเปดใหมี
การแขงขันโดยเสรีและเปนธรรมนั้น มีความกาวหนาในระดับปานกลาง เนื่องจาก
หนวยงานหลักที่เกี่ยวของ คือ กรมวิชาการ ไดดาเนิ
ํ นการวิจยั และรางนโยบายสงเสริมการ
ผลิตและพัฒนาสือ่ สิง่ พิมพ และสือ่ เทคโนโลยีอยางเสรีและเปนธรรมแลว ซึง่ ขณะนีก้ าร
ดําเนินงานอยูใ นขัน้ ตอนการพิจารณาลงนามของรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
สวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ มีความกาวหนาปานกลาง เนื่องจากในทาง
ปฏิบัติ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดสงเสริมใหมีการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาไดอยางเสรีมากขึ้น
มีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาผลิตสือ่ การเรียนการสอน แตยังควบคุมราคาจําหนาย
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมสําหรับผูผลิตและผูใช
3. การพัฒนาผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูเรียน ซึ่งจะตองพัฒนา
บุคลากรที่เปนผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
พัฒนาผูเรียน ใหสามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ซึง่ ในดานการ
กําหนดนโยบายและแผน มีความกาวหนามาก เนือ่ งจาก หนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของทัง้
ในระดับชาติ และระดับปฏิบัติ ไดมีการกําหนดนโยบายและแผนไวอยางชัดเจน
สําหรับการนําแผนไปสูการปฏิบัตินั้น มีความกาวหนาอยูใ นระดับปานกลาง
เนื่องจาก แมทุกหนวยงานจะไดจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรใหสามารถผลิตและใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตามความเหมาะสมแลวก็ตาม แตก็ยังไมเพียงพอตอความ
ต อ งการ ส ว นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของผู  เ รี ย นให มี ค วามสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ก็ยงั ไมครอบคลุมทุกโรงเรียน
4. การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา การระดมทุน และการจัดตั้งหนวย
งานกลางดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งในขณะนี้ ไดมี ราง พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ….. ซึ่งจะมาทําหนาที่เปนหนวยงานกลางไวแลว และได
ดํ าเนินการอยูในขั้นตอนของการรอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง

(ค)
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี จึงนับไดวา มีความกาวหนาปาน
กลาง สําหรับการจัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ซึ่งมีผลตอการระดมทุน และการ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดวย เนือ่ งจากไดมขี อ กําหนดใน
การระดมทุนและการสงเสริมการวิจยั และพัฒนาไวใน ราง พ.ร.บ. จัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา พ.ศ….. อยางไรก็ตาม หนวยงานทีเ่ กีย่ วของก็ไดกาหนดนโยบายและแผน
ํ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาไวทง้ั ในระดับชาติและระดับปฏิบตั ิ สวนการนําแผนไป
สูการปฏิบัตินั้น บางหนวยงานไดมีการดําเนินงานเกีย่ วกับการระดมทุนและจัดสรรเงินทุน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา รวมทัง้ การวิจยั และพัฒนาบางแลว
ปญหาอุปสรรค
1. ปญหาอุปสรรคดานกฎหมายมี 2 เรือ่ ง ไดแก 1) การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
ยังไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากยังขาดผูรับผิดชอบดําเนินการ 2) การจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ยังไมสามารถจัดตั้งไดเนื่องจาก ราง พ.ร.บ.การจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ยังคงอยูใ นระหวางรอเขาสูก ารพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่
กรองเรือ่ งเสนอ ครม. คณะที่ 4
2. แมการกําหนดนโยบายและแผน ในแตละประเด็นจะไมมปี ญ
 หามากนัก แต
ในการนําแผนไปสูก ารปฏิบตั มิ ปี ญ
 หาคอนขางมาก โดยเฉพาะในดานการกระจายเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร และวัสดุอปุ กรณ ไปสูส ถานศึกษาทีย่ งั ตํากว
่ าเปาหมายมาก
ขอเสนอแนะ
1. ควรเรงรัดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ กสช. และ
กทช. เพื่อใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํากฎหมายวาดวยเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
2. ในระหวางทีย่ งั ไมมหี นวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา หนวย
งานที่เกี่ยวของควรจะไดเตรียมการเพื่อรองรับ ตามภารกิจที่สอดคลองกับ พ.ร.บ.การ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
3. เรงประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนทีม่ คี วามพรอมรวมทัง้
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณตา งๆ ทีจ่ าเป
ํ นใหแก
สถานศึกษาทัว่ ประเทศ

(ง )

สารบัญ
หนา
คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนํา
-วัตถุประสงค
-ขอบเขตการศึกษา
-ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรบั
บทที่ 2 วิธดี าเนิ
ํ นการ
-การเก็บรวบรวมขอมูล
-การวิเคราะหและประเมินผล
-ตารางการวิเคราะหเชิงประเมินผลสําเร็จของ
การปฏิรปู การศึกษา
-ประเด็นการประเมินและดัชนีชวี้ ดั ความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามหมวด 9
-การตรวจสอบความถูกตองของการประเมิน
-แหลงทีม่ าของขอมูล
บทที่ 3 ความกาวหนาการปฏิรปู การศึกษา หมวด 9
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
-ประเด็นหลักที่ 1 การจัดสรรและการพัฒนาโครงสราง
พืน้ ฐาน ระบบเครือขาย วัสดุอปุ กรณ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษา
-ประเด็นหลักที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุน การผลิต
และพัฒนาแบบเรียน ตํารา สือ่ สิง่ พิมพ และเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาอืน่

(ก)
(ง)
1
5
5
6
7
7
8
9
13
15
16
17
17

29

(จ )

สารบัญ(ตอ)
- ประเด็นหลักที่ 3 การพัฒนาผูผ ลิตและผูใ ชเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา และการเพิม่ ขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาของผูเ รียน
- ประเด็นหลักที่ 4 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา การ
ระดมทุน และการจัดตัง้ หนวยงานกลางดานเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา
บทที่ 4 สรุป ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ

หนา
34

41

47

บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ดวยจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่จะ
พัฒนาคนใหมีความรูความสามารถตามศักยภาพและความตองการไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต จึงไดกาหนดให
ํ
มกี ารจัดการศึกษาใน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การ
ศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งใหทุกฝายในสังคมมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา โดยใชสอ่ื การเรียนการสอนในทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึงการใชศักยภาพ
ของสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม เปนเครือ่ งมือในการใหการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง และทัว่ ถึงทุกพืน้ ที่ โดยมีสาระบัญญัตริ ะบุไวในพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ซึ่งครอบคลุม
มาตรา 63 - 69 ดังตอไปนี้
มาตรา 63 รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนําและ
โครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน วิทยุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช
ประโยชนสาหรั
ํ บการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การ
ศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบารุ
ํ งศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ตามความจําเปน
ฉะนั้นสิ่งที่ตองดําเนินการในมาตรา 63 คือ รัฐตองจัดสรรเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา เพื่อใชสําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 3 ประการดังนี้
(1) คลืน่ ความถี่ ไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม
(2) สื่อตัวนํา ไดแก สื่อตามสายในรูปแบบตางๆ
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(3) โครงสรางพืน้ ฐานอืน่ ๆ ทีจ่ ําเปน ซึ่งจะตองกําหนดไวในแผนหลักเรือ่ ง
การใชสื่อ เชน ไฟฟา โทรศัพท เครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
มาตรา 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมกี าร
ผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่ง
พิมพอน่ื วัสดุอปุ กรณและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอืน่ โดยเรงรัด
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการ
ผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ทัง้ นี้ โดยเปดใหมกี ารแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
สิ่งที่ตองดําเนินการในมาตรา 64 คือ สงเสริมใหหนวยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไป ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับอุดมศึกษา โดยเปดใหมกี ารแขงขันโดยเสรีและเปนธรรม
ทั้งนี้ เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาดังกลาว ประกอบดวย (1) แบบเรียน ตํารา หนังสือวิชา
การอืน่ (2) สือ่ สิง่ พิมพอน่ื (3) วัสดุอุปกรณ (4) เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอืน่
ในการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา หนวยงานของรัฐจะตองให
การสงเสริมและสนับสนุนดังนี้คือ (1) เรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
(2) จัดใหมเี งินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผผู ลิต (3) เปดใหมกี ารแขงขัน
การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต
และผูใ ชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพือ่ ใหมคี วามรู ความสามารถ
และทักษะในการผลิต รวมทัง้ การใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
สิ่งที่ตองดําเนินการในมาตรา 65 คือ (1) การพัฒนาบุคลากร ซึ่งเปนผูผลิต
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน (2) การพัฒนาผูใ ชเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษาทัง้ ในภาครัฐและเอกชน
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มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความ
สามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได
เพื่ อ ให มี ค วามรูและทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอด
ชีวติ
สําหรับสิ่งที่ตองดําเนินการในมาตรา 66 คือ กําหนดหลักการและดําเนินงาน
ในการพั ฒ นาเด็ ก ไทยหรื อ ผู  เ รี ย นในการใช เ ทคโนโลยี ทั้ ง ในด า นคอมพิ ว เตอร แ ละ
เทคโนโลยีอื่นๆ ทัง้ นี้ เพือ่ สรางทักษะใหผเู รียนไดมกี ารเริม่ ตนตัง้ แตเด็กหรือเริม่ ตนที่
ผูเรียนมีโอกาสแรกทีท่ าได
ํ และเพือ่ ใหผเู รียนไดเรียนรูเ ทคโนโลยีโดยเร็วตามความพรอม
ทีท่ าได
ํ สําหรับใชเปนพืน้ ฐานในการแสวงหาความรูด ว ยตนเองไดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ
มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมกี ารวิจยั และพัฒนา
การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทัง้ การ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา เพือ่ ใหเกิดการใชทค่ี มุ คาและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรูข องคนไทย
สิ่งที่ตองดําเนินการในมาตรา 67 คือ สงเสริมใหมกี ารวิจยั และพัฒนาการ
ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
มาตรา 68 ใหมกี ารระดมทุน เพือ่ จัดตัง้ กองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ คา
สัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสือ่ สาร
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน รวมทัง้ ให
มีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว
เพื่อการพัฒนาคนและสังคม
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หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัย และการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ใหเปนไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ํ
สิ่งที่ตองดํ าเนินการในมาตรา 68 คือ (1) มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพือ่ ใหมกี ารระดมทุนจากทุกฝายทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ ไดแก ภาครัฐ
ภาคเอกชนและองคกรประชาชน และเพือ่ ใหมกี ารลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการ
ใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา (2) จัดทํากฎกระทรวงเพือ่ กําหนดหลักเกณฑและวิธกี าร
จัดสรรเงินกองทุนเพือ่ การผลิต การวิจยั และการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมหี นวยงานกลางทําหนาที่
พิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริมและประสานการวิจยั การ
พัฒนาและการใช รวมทัง้ การประเมินคุณภาพ และประสิทธิ
ภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
สิ่งที่ตองดําเนินการในมาตรา 69 คือ จัดใหมหี นวยงานกลางเพือ่ พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีหนาที่ดังนี้คือ (1) พิจารณาเสนอนโยบายและแผน
(2) สงเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนา และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(3) ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
จากสาระบัญญัติที่กลาวมาในขางตน จะเห็นไดวา สิ่งที่ตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา มีความเกีย่ วของกับหลายฝายทัง้ ในภาครัฐ เอกชน และประชาชนทัว่ ไป ซึง่ เปน
ทั้ ง ผู  ผ ลิ ต และผู  ใ ช สื่ อ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา และหากดํ าเนิ น การไดบรรลุ
เปาหมายตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด
9 ดังกลาวแลว ก็จะทําใหคนไทยทุกคนมีโอกาสเขาถึงแหลงความรูไ ดอยางกวางขวาง
และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีผลบังคับใช
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ก็ไดมีการดํ าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ซึง่ เปนการปฏิรปู การศึกษาอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะหมวด 9 วา

5

ดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึง่ จะเปนเครือ่ งมือสําคัญในการเขาถึงแหลงเรียนรูอ ยาง
กวางขวางโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
เนื่องจากหนวยงานตางๆ ไดดํ าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต วันที่ 20 สิงหาคม 2542 ถึงปจจุบนั นี้ เปน
ระยะเวลาครบรอบ 3 ปแลว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงเห็นสมควร
ดํ าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 9 ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ รวมทัง้ ศึกษา
ปญหา อุปสรรคตางๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒนานโยบายและการดําเนินงาน
ปฏิรูปการศึกษาใหบรรลุผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ตอไป
วัตถุประสงค
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค
ดังตอไปนี้
1) เพื่อรายงานสภาพและผลการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา ในชวง 3 ป หลังประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2) เพื่อนําผลการวิเคราะหเกีย่ วกับปญหา อุปสรรค มาเปนขอมูลประกอบ
การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรในการปฏิรปู การศึกษา
3) เพื่อสรางและพัฒนาระบบเครือขายการติดตามประเมินผล
ขอบเขตการศึกษา
1) การติดตามและประเมินผลในครั้งนี้เปนการศึกษาการดําเนินงานและผล
การดําเนินงาน ตลอดจน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ในชวง 3 ป
หลังประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
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2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานดานการศึกษาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ มีระยะเวลาเก็บรวบรวมขอมูลถึงเดือนสิงหาคม 2545
3) การวิเคราะหขอมูล ยึดหลักเปรียบเทียบขอเท็จจริงเกีย่ วกับการดําเนิน
งานและผลการดํ าเนินงานกับสาระบัญญัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
4) การนํ าเสนอรายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการปฏิรูป
การศึกษาในหมวด 9 ครอบคลุมสาระบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 63 - 69
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) รัฐบาลและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ไดรบั ทราบถึงสถานภาพของการปฏิรปู
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 9 วาดวย
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ในชวงครบรอบ 3 ป หลังการประกาศใชพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดอยางครบถวนและถูกตอง และสามารถนําไปใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและแผนในทิศทางทีพ่ งึ ประสงคตอ ไป
2) สาธารณชน เกิดความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการ
ใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพือ่ เขาถึงแหลงเรียนรูส ําหรับพัฒนาตนเองไดอยางตอเนือ่ ง
ตลอดชีวิต และรวมผลักดันใหการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 สูการปฏิบัติไดจริงและมีความยั่งยืน
3) เปนการสรางเครือขายความรวมมือ เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปฏิรูปการศึกษา ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

บทที่ 2
วิธดี าเนิ
ํ นการ
การดําเนินงานติดตามและประเมินผลการปฏิรปู การศึกษาในชวงปท่ี 3 เนน
การมีสวนรวมในการใหขอ มูลและใหความเห็นในกระบวนการติดตามประเมินผล ทัง้ นี้
เพื่อใหเกิดการยอมรับผลการประเมินและนํ าผลการประเมินไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงานในชวงตอไป โดยมีการดําเนินการ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมขอมูล
1.1 การศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของการดําเนินงานใน
หมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ดําเนินการโดยแตงตัง้ คณะทํางานติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9
วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงลึก เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
ปฏิรปู การศึกษา(สปศ.) ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนค
เทค) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) เปนตน ซึ่งมีระยะเวลา
เก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนตุลาคม 2544 ถึงเดือน สิงหาคม 2545 โดยมีกรอบการ
เก็บรวบรวมขอมูลตามสาระสําคัญของหมวด 9 แหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ครอบคลุมมาตรา 63-69 และจัดเก็บขอมูลการดําเนินงานและผลการดําเนิน
งาน โดยจําแนกขอมูลเปน 3 ลักษณะ คือ การดําเนินงานดานกฎหมาย การกําหนด
นโยบายและแผน และการนํานโยบายและแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ
2. การวิเคราะหและประเมินผล
การวิเคราะหขอมูลเชิงประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ดําเนินการ
วิเคราะหและประเมินผล ดังนี้
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2.1 เกณฑการประเมินและกรอบดัชนีชี้วัดความสําเร็จ จะวิเคราะห
ความ กาวหนาของการดําเนินงาน โดยกําหนดเกณฑการวิเคราะหและตัวชี้วัดความ
สําเร็จ 4 ดาน ไดแก
(1) กระบวนการ/ขัน้ ตอน (Stage of development) โดยแบงการดําเนิน
งานเปนลักษณะงาน 3 ลักษณะ คือการดําเนินงานดานกฎหมาย การกําหนดนโยบาย
และแผน และการนํานโยบายและแผนสูก ารปฏิบตั ิ
(2) ระยะเวลา(Timeframe) ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใน
กรณีท่ีไมไดกําหนดชวงเวลาทีต่ อ งดําเนินการไวแนชดั ใหวเิ คราะหจากระยะเวลาทีแ่ ผน
ของแตละหนวยงาน กําหนดขึน้
(3) ผลผลิต (Output) เชิงปริมาณ (Quantity) และเชิงคุณภาพ (Quality)
โดยนําผลผลิตที่ดําเนินการไดเปรียบเทียบกับเปาหมายของแผน หรือเปรียบเทียบกับ
ประชากรทัง้ หมดแลวแตกรณี
(4) ความสอดคลอง (Relevance) โดยวิเคราะหเนือ้ หาการปฏิรปู การ
ศึกษากับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ระดับความกาวหนา
จากผลการดํ าเนินงานในแตละประเด็นหลักและประเด็นรองที่รวบรวมได
นํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั ทัง้ 4 ดานทีเ่ กีย่ วของแลวระบุวา แตละประเด็นมี
ระดับความกาวหนามากนอยเพียงใด ซึง่ แบงออกเปน 4 ระดับ คือ
ระดับ (1) ไมกา วหนา
ระดับ (2) กาวหนานอย
ระดับ (3) กาวหนาปานกลาง
ระดับ (4) กาวหนามาก
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ตารางการวิเคราะหเชิงประเมินผลสําเร็จของการปฏิรปู การศึกษา
จําแนกระดับความกาวหนา

เกณฑที่ใช/รายการ

(1)
ไมกาวหนา

ระดับความกาวหนา
(2)
(3)
กาวหนานอย
กาวหนา
ปานกลาง

(4)
กาวหนามาก

1. กระบวนการ/ขั้นตอน (Stage of Development)
1.1 การดําเนินงานดานกฎหมาย
1.1.1 รางพระราชบัญญัติ
- ระยะเตรียมการราง พ.ร.บ.
- ริเริ่มดําเนินการ - มีการจัดทําราง - อยูระหวางการ
- ครม. อนุมตั หิ ลัก
โดยตั้งองคคณะ
พ.ร.บ. ของหนวย พิจารณาของคณะ
การและอยู
- ราง พ.ร.บ. แลวเสร็จ
บุคคลมารับผิด
งานที่รบั ผิดชอบ
อนุกรรมการ
ระหวางการ
- คณะกรรมการ/คณะ
โดยตรง
ชอบมายกราง
อํานวยการปฏิรปู
พิจารณาของ
อนุกรรมการที่เกี่ยวของ
พ.ร.บ. หรือ
การศึกษาฯ หรือ
กฤษฎีกาหรือ
พิจารณาเสนอ ครม.
- ยังมิไดดาเนิ
- คณะกรรมการ
- ครม. อนุมตั แิ ละ
ํ นการ
- ครม.อนุมัติสงใหกฤษฎีกา
ใด
กลั่นกรองเรื่อง
กฤษฎีกา
- กฤษฎีกาเสนอ ครม.
เสนอ ครม.คณะที่
พิจารณาแลวรอ
- ครม. อนุมตั แิ ลวรอเขาสภา
4 อนุมัติแลวอยู
เขาสภาผูแ ทน
- สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
ระหวางรอเสนอ
ราษฎร หรือ
เห็นชอบ
เขา ครม. หรือ
- อยูระหวางการ
- ประกาศใช
- อยูระหวางการ
พิจารณาของสภา
พิจารณาของ ครม. ผูแ ทนราษฎร
เพื่อเห็นชอบใน
หรือวุฒสิ ภา และ
หลักการกอนสงให คาดวาจะ
กฤษฎีกา
พิจารณาไดทัน
เวลาที่กาหนด
ํ
1.1.2 รางกฎกระทรวง
- ระยะเตรียมการ
- รางกฎกระทรางแลวเสร็จ
- ครม. อนุมัติหลักการสงให
กฤษฎีกา

- กฤษฎีกาเสนอ
- ริเริ่มดําเนิน
- หนวยงานหรือ - คณะกรรมการ
ครม.เพื่ออนุมัติ
การโดยตั้งองค
องคคณะ
กลั่นกรองเรื่อง
คณะบุคคลมา
บุคคลทีร่ บั ผิด
เสนอ ครม. คณะที่ ใหประกาศใช
รับผิดชอบมาย
ชอบพิจารณา
4 อนุมัติแลวรอ
หรือ
กราง พ.ร.บ.
เสนอราง
เสนอเขา ครม.
กฎหมาย
หรือ
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เกณฑที่ใช/รายการ
- กฤษฎีการตรวจสอบความถูก
ตองและความเหมาะสมของ
กฎหมาย
- ครม.อนุมัติตามที่กฤษฎีกา
เสนอ
- ประกาศใช

(1)
ไมกาวหนา
- หรือยังมิได
ดําเนินการใด

ระดับความกาวหนา
(2)
(3)
(4)
กาวหนานอย
กาวหนา
กาวหนามาก
ปานกลาง
ตอคณะกรรมการ - อยูระหวางการ
- อยูระหวางการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอ พิจารณาของครม.
พิจารณาของ
ครม. คณะที่ 4 หรือ เพื่อเห็นชอบใน
ครม.
- อยูระหวางการ
หลักการกอนสงให
พิจารณาของ
กฤษฎีกาหรือ
คณะกรรมการทีม่ ี - ครม.อนุมตั หิ ลัก
หนาทีร่ บั ผิดชอบ
การและอยูระหวาง
ในเรื่องนั้น
การพิจารณาของ
กฤษฎีกา

1.2 การกําหนดนโยบายและแผน
- การสรางและพัฒนาองค
- ริเริ่มดําเนินการ - ดําเนินงานตาม
ความรู
โดยจัดทําโครง
โครงการวิจยั
การหรือตัง้ องค
และพัฒนา
- รางนโยบายหรือแผนคณะ
คณะบุคคลมาทํา
ความรูห รือโครง
กรรมการที่เกี่ยวของ พิจารณา
หนาที่โดยเฉพาะ
การนํารอง
เสนอคณะกรรมการที่เหนือขึ้น
หรือ
ไป
ํ นการ
- คณะกรรมการที่มีอานาจหน
ํ
าที่ - ยังมิไดดาเนิ
ใด
อนุมตั นิ โยบายและแผน

- องคคณะบุคคล
- ครม.อนุมัติ
ตางๆ ทีม่ หี นาที่
นโยบายและแผน
พิจารณาเสนอ
หรือคณะบุคคลที่
นโยบายหรือแผน
มีอํานาจหนาที่
อนุมตั นิ โยบายหรือ โดยตรงอนุมัติ
แผน หรือ
นโยบายและแผน
- อยูระหวางการ
เสนอตอ ครม. หรือ
คณะบุคคลที่มี
อํานาจหนาที่โดย
ตรง

1.3 การนํานโยบายและแผนสูก ารปฏิบตั ิ
- ขัน้ เตรียมการ
- ริเริ่มดําเนินการ - มีแนวทางการ
- มีการดําเนินงานได - สามารถดําเนิน
โดยจัดทําโครง
ดําเนินงานทีม่ ี
ตามแผนสําเร็จ
การไดรอ ยละ 75
- จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารหรือแนว
การและตั้งองค
เปาหมายชัดเจน
แลวรอยละ 50
ของเปาหมายใน
ทางปฏิบัติที่ชัดเจน
คณะบุคคลมาทํา หรือมีแผนปฏิบตั ิ
ของเปาหมายใน
แผน ทั้งนี้ให
- ดําเนินการตามแผน
หนาที่โดยเฉพาะ
การหรือ
แผน
คํานึงถึงการ
หรือ
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เกณฑที่ใช/รายการ

(1)
ไมกาวหนา

ระดับความกาวหนา
(2)
(3)
กาวหนานอย
กาวหนา
ปานกลาง

- ยังมิไดดาเนิ
ํ นการ - มีการเตรียมดาน - หรือมีหนวยงาน
ใด
การบริหาร จัด
หรือบุคลกรแกนนํา
การ อันไดแก
ตามจํานวนที่แผน
ระบบฐานขอมูล
ปฏิบัติการกําหนด
และระบบการติด
ตามประเมินผล
เปนตน

(4)
กาวหนามาก
ครอบคลุมทุกสังกัด
และทุกระดับการ
ศึกษา
- มีการขยายผล
และเครือขายที่
เกิดจากหนวย
งานหรือบุคลากร
แกนนําตาม
จํานวนที่แผน
ปฏิบัติการ
กําหนด

2. ระยะเวลา (Timeframe)
- กําหนดเวลาตามบทเฉพาะการ - ผานพนกําหนด
ของรัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ.การ
เวลาแลวและยัง
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ไมมีการริเริ่มแต
อยางใดหรือมี
- ระยะเวลาตามที่แผนกําหนด
ดําเนินการใน
ระดับนอยมาก
3. ผลผลิต (Output)

- ผานพนกําหนด - ยังไมถึงเวลาที่
เวลาแลว แตไดมี
กําหนดแลมีการ
การดําเนินการใน ดําเนินการในเรือ่ ง
เรื่องนั้นไปแลวใน นัน้ คืบหนาพอ
ระดับหนึง่
สมควร

- ยังไมถึงเวลาที่
กําหนดและมีการ
ดําเนินการใน
เรือ่ งนัน้ คืบหนา
ไปมาก

3.1 ผลผลิตเชิงปริมาณ
- จํานวนทีด่ ําเนินการไดเปรียบ
เทียบกับเปาหมายตามที่แผน
กําหนด โดยใชควอไตลในการ
แบงระดับ
3.2 ผลผลิตเชิงคุณภาพ
- จะใชวิธีประเมินคาออกมาเปน
ตัวเลขเชิงปริมาณ เชน ผลการ
ดําเนินการเปรียบเทียบกับ

- ดําเนินการได
จํานวนนอยกวา
รอยละ 25 ของ
เปาหมาย

- ดําเนินการได
จํานวนระหวาง
รอยละ 26-50
ของเปาหมาย

- ดําเนินการได
- ดําเนินการได
จํานวนระหวาง
จํานวนระหวาง
รอยละ 51-75 ของ รอยละ 76-100
เปาหมาย
ของเปาหมาย

- คาประเมิน
นอยกวารอย
ละ 25

- คาประเมิน
ระหวางรอยละ
26-50

- คาประเมินระหวาง - คาประเมิน
รอยละ 51-75
ระหวางรอยละ
76-100
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เกณฑที่ใช/รายการ

(1)
ไมกาวหนา

ระดับความกาวหนา
(2)
(3)
กาวหนานอย
กาวหนา
ปานกลาง

(4)
กาวหนามาก

เปาหมายคุณภาพตามที่แผน
กําหนด เชน ระดับความพึงพอใจ
ของพอแม ผูปกครองระดับความ
มัน่ ใจของครูในการใชหลักสูตร
การศึกษาพื้นฐาน เปนตน ทั้งนี้
โดยใชควอไตลในการแบงระดับ
4. ความสอดคลอง (Relevance)
- วิเคราะหเนือ้ หาการปฏิรปู การ
ศึกษากับเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญและ พ.ร.บ. การ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

หมายเหตุ :

- ผลการดําเนิน
งานที่เกิดขึ้นขัด
แยงกับเจตนา
รมณของรัฐธรรม
นูญ และพ.ร.บ.
การศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ.2542

- ผลการดําเนิน
- ผลการดําเนินงาน - ผลการดําเนิน
งานทีเ่ กิดขึน้ สอด
ทีเ่ กิดขึ้นสอดคลอง งานทีเ่ กิดขึน้ สอด
คลองกับ
กับเจตนารมณของ คลองกับเจตนา
เจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญและ
รมณของรัฐธรรม
รัฐธรรมนูญ
พ.ร.บ. การศึกษา
นูญและ พ.ร.บ.
และพ.ร.บ.การ
แหงชาติเปนสวน
การศึกษาแหง
ศึกษาแหงชาติ
ใหญ แตมีเพียง
ชาติ พ.ศ.2542
พ.ศ.2542 บาง
บางประเด็นที่มี
ทุกประการ
สวนและมี
การปรับแตงเพือ่
ประเด็นที่ยังไมลง ใหเกิดความเหมาะ
ตัวหรือหาขอยุติ
สมในการปฏิบัติ
ไมไดอีกประเด็น

การกําหนดระดับความกาวหนาของการประเมินการปฏิรูปการศึกษา จะไดจากการวิเคราะหมิติตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทุกดานไปพรอมกัน ไดแก กระบวนการ/ขั้นตอน ระยะเวลา ผลผลิต และความสอดคลองของการดําเนินงานเมื่อ
เทียบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

2.2 ประเด็นการประเมินและดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามหมวด 9 จําแนกเปน 4 ประเด็น ไดแก
(1) การจัดสรรและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบเครือขาย
วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จดังนี้
! การดําเนินงานดานกฎหมาย
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- มีกฎหมายวาดวยเรือ่ งการจัดสรรคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุกระจาย
เสียงวิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม ซึง่ มีบทบัญญัตใิ นการจัดสรรคลืน่ ความถีเ่ พือ่
ใชประโยชนในดานการศึกษา
! การกําหนดนโยบายและแผน
- มีนโยบายและแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาทั้งในระดับชาติและระดับปฏิบัติ
! การนํานโยบายและแผนไปสูก
 ารปฏิบตั ิ
- สถานศึกษาทุกระดับเขาถึงขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- มีการกระจายอุปกรณขน้ั ตํ่าเพือ่ การบริหารจัดการและการ
เขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในทุกหนวยงานและสถาน
ศึกษา
(2) การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแบบเรียน
ตํารา สื่อสิ่งพิมพ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จดังนี้
! การกําหนดนโยบายและแผน
- มีนโยบาย รูปแบบ และระบบการผลิต และพัฒนาแบบเรียน
และสือ่ การเรียนการสอนทีเ่ ปดโอกาสใมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
! การนํานโยบายและแผนไปสูก
 ารปฏิบตั ิ
- มีการสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป
ผลิ ต และพั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา โดยเป ด ให มี ก ารแข ง ขั น อย า งเสรีและ
เปนธรรม
- มีเงินสนับสนุนการผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผผู ลิตและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
(3) การพัฒนาผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการ
เพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูเรียน มีดัชนีชี้วัด
ความสําเร็จดังตอไปนี้
! การกําหนดนโยบายและแผน
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- หนวยงานตางๆ มีการกําหนดแผนงานและเปาหมายในการ
พัฒนาบุคลากร
- สถานศึกษามีแผนการดําเนินงานเกีย่ วกับการเรียนการสอน
โดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
! การนํานโยบายและแผนไปสูก
 ารปฏิบตั ิ
- มีหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรมสําหรับผูผลิตและผูใช
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
- มีการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาสําหรับพัฒนาผูผลิตและ
ผูใ ชทง้ั ในระบบและนอกระบบโรงเรียน
- มีการฝกอบรมเพือ่ ใหผเู รียนมีขดี ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
- มีการฝกอบรมและสรางสือ่ การฝกอบรมทีเ่ นนการปฏิบตั จิ ริง
(4) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา การระดมทุน และการจัด
ตั้งหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีดัชนีชี้วัดความสําเร็จดังนี้
! การดําเนินงานดานกฎหมาย
- มีพระราชบัญญัติจดั ตัง้ หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา
- มีกฎหมายและกฎกระทรวงเกีย่ วกับกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
! การกําหนดนโยบายและแผน
- มีนโยบายหรือแผนในการสงเสริม สนับสนุน การวิจยั และ
พัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
- มีการกําหนดนโยบายหรือมาตรการลดคาบริการเปนพิเศษ
เพื่อสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
! การนํานโยบายและแผนไปสูก
 ารปฏิบตั ิ
- มีการจัดตัง้ หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
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- มีการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
- มีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษเพือ่ สงเสริมการใช
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
- มีการวิจยั และพัฒนาการผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษาตามกระบวนการวิจยั พัฒนา
2. การตรวจสอบความถูกตองของการประเมิน
ตรวจสอบความถูกตองของการประเมิน โดยดําเนินการตรวจสอบขอมูล
การวิเคราะห การประเมินระดับความกาวหนา ปญหาอุปสรรค รวมทัง้ ขอเสนอแนะ
ตางๆ ซึ่งดําเนินการตามหลักวิชาการประเมิน และยึดหลักการมีสว นรวมของผูท ่ี
เกีย่ วของ ดังนี้
(1) จัดประชุมโตะกลมโดยเชิญผูเ ชีย่ วชาญและผูท เ่ี กีย่ วของ (15 - 30 คน)
มารวมพิจารณาผลการประเมิน แสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ
(2) จัดสัมมนา โดยผูเ ขารวมสัมมนา ประกอบดวย ผูเ ชีย่ วชาญ ผูแ ทน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนทัว่ ไป มารวมพิจารณาผลการประเมิน แสดงความ
คิดเห็น และใหขอ เสนอแนะตางๆ
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แหลงที่มาของขอมูล
สํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
กรมประชาสัมพันธ
กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา
กรมวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
กรมสามัญศึกษา
กรมศิลปากร
กรมอาชีวศึกษา
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ศูนยการศึกษาทางไกลไทยคม กรมการศึกษานอกโรงเรียน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สํานักงานสถาบันราชภัฏ
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
กระทรวงมหาดไทย
สํานักบริหารการศึกษาทองถิน่ กรมการปกครอง
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

บทที่ 3
ความกาวหนาการปฏิรูปการศึกษา
หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การติดตามความกาวหนาของการปฏิรูปการศึกษา ในหมวด 9 วาดวย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ เปนการติดตามผลการดํ าเนินงานทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติ โดยการนํ าเสนอจะครอบคลุมการดําเนินงานและผลการ
ดําเนินงานรวมทัง้ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เพือ่ นําไปสูก ารปรับปรุงแกไข
ซึ่งจําแนกเปน 4 ประเด็นหลักไดแก 1) การจัดสรรและการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ระบบเครือขาย วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา 2) การสงเสริมและ
สนับสนุน การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา สือ่ สิง่ พิมพ และเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษาอื่น 3) การพัฒนาผูผ ลิตและผูใ ชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาและการเพิม่ ขีดความ
สามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูเรียน 4) การสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาการระดมทุนและการจัดตั้งหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา โดยมี
เนือ้ หาสาระดังตอไปนี้
ประเด็นหลักที่ 1 การจัดสรรและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบเครือขาย
วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
1) การดําเนินงานดานกฎหมาย
นับตัง้ แตวนั ที่ 7 มีนาคม 2543 พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถีแ่ ละกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543 มีผลใชบังคับเปนกฎหมายรองรับตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใน
มาตรา 40 ทีร่ ะบุให คลืน่ ความถีท่ ใ่ี ชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
วิทยุโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ และใหมี
องคกรของรัฐที่เปนอิสระทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับดูแลการประกอบกิจ
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การวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยใหคานึ
ํ งถึงประโยชนสงู สุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิน่ ทั้งในดาน
การศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชนสาธารณะอื่น รวมทัง้ การ
แขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม
สาระหลักโดยรวมของพระราชบัญญัตอิ งคกรจัดสรรคลืน่ ความถีฯ่
สอดคลองกับสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 63 คือทําใหเกิด
ความชัดเจนในแนวทางของการใชเทคโนโลยีการสือ่ สารโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชนใน
การจัดการศึกษาเพือ่ การพัฒนาคุณภาพประชากร
ในทางปฏิบัติขณะนี้ยังไมเกิดองคกรของรัฐที่เปนอิสระ เพื่อทํ าหนาที่
ตามที่กฎหมายกํ าหนด เนื่องจากการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กทช.) ยังไมแลวเสร็จ ยังคงอยูใ นระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
การจั ด ทํ ากฏหมายว า ด ว ยเรื่ อ งการประกอบกิ จ การวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและกิ จ การ
โทรทัศนจงึ ยังไมคบื หนาเทาทีค่ วร
2) การกําหนดนโยบายและแผน
ในป 2542 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สกศ.) ไดขอให
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน และคณะ ดําเนินงานวิจยั เรือ่ งนโยบายและยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของประเทศไทย และไดนําขอเสนอนโยบาย
จากการวิจัยดังกลาว เสนอตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในวันที่ 15 กันยายน
2543 ซึ่งทีป่ ระชุมมีมติใหความเห็นชอบผลการวิจยั และอนุมตั ิในหลักการของนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาแหงชาติ
เพื่อใชเปนกรอบนโยบายในการดํ าเนินงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารเพือ่ การศึกษาของประเทศ
สกศ. จึงไดจัดทํ า (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารเพือ่ การศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย วิสยั ทัศน นโยบายและยุทธศาสตร

19

วัตถุประสงค และเปาหมาย เสนอตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เมือ่ วันที่ 13
พฤษภาคม 2545 ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติใหความเห็นชอบในหลักการ พรอมทัง้ ขอใหเพิม่ เติม
ในเชิงของยุทธศาสตรหลักๆ เพือ่ การดําเนินงานของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ไดกาหนดเป
ํ
าหมายและการดําเนินงานเกีย่ วกับ
โครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศเพือ่ การพัฒนาการศึกษา ซึง่ เปนการขยายผลการดําเนิน
งานของโครงการเครือขายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา(UniNet) โดยอาศัยเครือ
ขายเดิมทีม่ อี ยูเ ปนเครือขายแกนหลัก และเชือ่ มตอไปยังสถาบันการศึกษาทุกระดับทัว่
ประเทศ (จํานวนไมนอ ยกวา 36,650 แหง) รวมทัง้ จัดหาและสนับสนุนใหเกิดการ
พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาเพือ่ ใชงานรวมกัน และรวบรวมเปนฐานขอมูลในการ
ศึกษาคนควาวิจัยของคนในชาติโดยสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ไดอยางเสมอภาคและทัว่ ถึง โดยมีเปาหมายให
”เครือขายการศึกษาเปนเสนทางสู
สังคมแหงการรูเ รียนของคนในชาติทกุ ระดับ” โดยเมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2544 คณะรัฐ
มนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหทบวงมหาวิทยาลัยดําเนินการโครงการเครือขาย
การศึกษาแหงชาติ ซึง่ มีแผนการดําเนินงานตัง้ แตป 2545 – 2548 ประกอบดวย 5 แผน
งาน ดังนี้
1.แผนการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.แผนการพัฒนาระบบหองสมุดและศูนยการเรียนรู
3.แผนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสสาหรั
ํ บการเรียนการสอน
4.แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดา นเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.แผนการศึกษาวิจยั และพัฒนาความรวมมือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช (มสธ.) ไดกาหนดโครงการจั
ํ
ดตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียง เพือ่ การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไวในแผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (2545-2549)
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายในการใชระบบออกอากาศรายการ
โทรทัศนแบบปฏิสมั พันธในระดับปริญญาตรีและโท จัดใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ท
ระบบการเรียนการสอนเคลือ่ นทีแ่ บบสือ่ สารสองทางผานเครือขายดาวเทียม
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กระทรวงศึกษาธิการ ไดจดั ทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) และไดกาหนดวิ
ํ
สยั ทัศน
พันธกิจ กลยุทธการพัฒนา รวมทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารทีป่ ระกอบดวย มาตรการและ
เปาหมาย ทัง้ ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ยังไดดาเนิ
ํ น
การจัดทําแผนแมบท 3 ฉบับคือ แผนแมบทวิทยุกระจายเสียงเพือ่ การศึกษา แผนแมบท
วิทยุโทรทัศนเพือ่ การศึกษา และแผนแมบทมัลติมเี ดียเพือ่ การศึกษา
มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผานดาวเทียม มีนโยบายทีก่ าหนดไว
ํ
ในตราสาร
ของมูลนิธิฯ คือการใชการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเพือ่ ขจัดความเหลือ่ มลําระหว
้
าง
โรงเรียนดีกบั โรงเรียนไมดี หรือโรงเรียนในชนบทกับในเมือง โดยเฉพาะตามอําเภอเขต
ชายแดนและแกไขปญหาการขาดแคลนครูประจําวิชาจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ
นอกจากนี้ มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผานดาวเทียมยังมีนโยบายในการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต เพือ่ ให
นักเรียนผูส นใจทัง้ ภายในประเทศและภายนอกประเทศ เรียนรูและศึกษาระบบสังคม
ปจจุบนั รวมถึงการพัฒนากําลังบุคคลใหทันตอเหตุการณของโลกปจจุบัน โดยใช
ระบบ e-Learning และ e-Training ทีผ่ สมผสานเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาว
เทียม อินเตอรเนต และ Video Conferencing ทีเ่ รียกกันในปจจุบนั วา Flexible
Learning โดยผูเ ขาศึกษาไมเสียคาเนือ้ หาวิชาและคาอบรม
ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดจดั ทํากรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ซึ่งได
รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2545 โดยกรอบนโยบาย
ดังกลาวใหความสํ าคัญกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนําไปสูส งั คมแหงภูมปิ ญ
 ญาและการเรียนรู ดังนั้น องคประกอบ
สําคัญประการหนึง่ ของนโยบายดังกลาว จึงเกีย่ วของโดยตรงกับการศึกษา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education)
ซึ่งในการรางกลยุทธดังกลาว ไดนาํ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยเฉพาะ
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อยางยิ่ง ในหมวด 9 มาพิจารณาประกอบดวย สําหรับเปาหมายของกลยุทธ
e-Education ในประเด็นการกระจายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดระบุให 1) ภายในป
2553 โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถตอเชือ่ มเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การเรียน
การสอนในทุกระดับชัน้ ไมตํ่ากวารอยละ 10 มีการใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสาร
สนเทศเพือ่ ประกอบการเรียนการสอนภายในป 2549 และรอยละ 30 ภายในป 2553
3) การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ
(1) การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการ
ศึกษา
ในดานการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อ
การศึกษานัน้ ขณะนีศ้ นู ยเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได
เตรียมการเพือ่ นําเสนอขอมูลให กสช.และ กทช. โดยไดจัดประชุมปฏิบัติการและจัด
สัมมนาระดมสมองเพือ่ ใหไดขอ เสนอแนะ และรับทราบความกาวหนาและทิศทางการ
ดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดตั้งคณะทํางานพิจารณาจัดตัง้
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงเพือ่ การศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการเรียนการสอนผานสือ่ ฯ ดังตอไปนี้
- สํานักเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการออกอากาศผานดาวเทียมไปยัง
ศูนยบริหารวิชาการในสวนภูมภิ าค
- สํ านักเทคโนโลยีการศึกษาผลิตรายการและสํ านักคอมพิวเตอรเปน
สวนการออกอากาศไปยังภูมภิ าพและ อบต. ผานเครือขายอินเตอรเน็ท
- มีการจัดการเรียนการสอนเคลื่อนที่แบบสื่อสารสองทางผานเครือขาย
ดาวเทียมเคลื่อนไปยังจุดตางๆ ในสวนภูมภิ าค
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปจจุบนั มีสถานีวทิ ยุทอ่ี อกอากาศ 24ชัว่ โมง
ระบบเอฟ เอ็ม สเตอริโอ มัลติเพลก ความถี่ 89.5 เมกกะเฮิรต มีโครงการพัฒนาสถานี
วิทยุกระจายเสียงสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึง่ มีเปาหมายทีจ่ ะขยายเครือขายถาย
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ทอดไปยังวิทยาเขตของสถาบันทุกวิทยาเขตในภูมิภาคตางๆ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ
พัฒนาการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซึง่ มีเปาหมายทีจ่ ะขยายจุดรับสัญญาณดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถรับไดทกุ วิทยาเขตและคณะในสวนภูมภิ าค โดยใน
ระยะแรก ป 2545 จะดําเนินการออกอากาศประเภทการศึกษาตามอัธยาศัยใน 9
สาขาวิชา เปนเวลา 3 ชัว่ โมงกอน และจะเพิม่ จนครบเปาหมายในป 2547
มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผานดาวเทียมนัน้ เมือ่ เปดภาคเรียนปการ
ศึกษา 2543 มีนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียน
เอกชน และโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมกวา 3,000 แหงทั่วประเทศ รวม 2 ลานคน
ไดรบั พระราชทานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมหลักสูตรมัธยมศึกษาสายสามัญ
จากโรงเรียนวังไกลกังวล ทาง UBC ชอง 11-16 โดยกองทัพบกติดตั้งอุปกรณการ
ศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเปนการโดยเสด็จพระราชกุศล เปนการเฉลิมพระเกียรติใน
มหามงคลวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ ใน
ป พ.ศ. 2542 มูลนิธิฯ ไดขยายการออกอากาศเปน 24 ชัว่ โมง จึงไดขยายบริการการ
ศึกษานอกเวลาเรียนเปนรายการเรียนรูต ลอดชีวติ และการศึกษาชุมชนแกคนไทยและ
ประเทศเพือ่ นบาน เชน รายการจากวิทยาลัยการอาชีพ และมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ทางUBC ชอง 11-17 โดยไดเริม่ ออกอากาศรายการนานาชาติภาคภาษา
ตางประเทศทางUBC ชอง 17 เมื่อมกราคม 2545 สําหรับคนไทยและประเทศเพือ่ น
บาน เชน กัมพูชา ลาว พมา เวียตนาม และจีน(คุนมิง) ทีไ่ ดรบั พระราชทานอุปกรณ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในปงบประมาณ 2545 มูลนิธิไดรับงบประมาณใน
การติดตัง้ อุปกรณการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหแกโรงเรียนประถมศึกษาขยาย
โอกาสในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ จํานวน 1,500 โรง
เรียน นักเรียนและครูโรงเรียนปลายทางสามารถติดตอสอบถามทางโรงเรียนวังไกล
กังวลทางโทรศัพท หรือโทรสารผานทาง TV Conference รวม 4 เลขหมาย ผานสถานี
วิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมโดยไมเสียคาใชจา ยเพราะองคการ
โทรศัพทฯ โดยเสด็จพระราชกุศล เปนการสนทนาโตตอบไดพรอมๆกัน 5 จุด ในลักษณะ
one way visual , two way audio
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สวนสํานักบริหารการศึกษาทองถิน่
มีโรงเรียนในสังกัดที่ไดรับการติดตั้ง
ระบบดาวเทียมไทยคม 389 โรง จาก 496 โรง (รอยละ 78.4 )
(2) การพัฒนาระบบเครือขายการศึกษา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 และวันที่ 8 ตุลาคม 2539 คณะรัฐมนตรีไดมี
มติเห็นชอบใหทบวงมหาวิทยาลัยดํ าเนินโครงการขยายโอกาสอุดมศึกษาสูภูมิภาค
และโครงการเครื อ ข า ยสารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา (UniNet) ซึ่ ง เชื่ อ มโยง
มหาวิทยาลัย/สถาบัน 24 แหง และวิทยาเขตสารสนเทศ 37 แหง (ปจจุบันมีวิทยา
เขตสารสนเทศแลว 18 แหง) โดยจะขยายการศึกษาและระบบการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาออกไปยังสวนภูมิภาคในจังหวัดตางๆ รวมทั้งระบบทรัพยากรเพื่อ
การเรียนรูและระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง ผานระบบเครือขาย เพื่อ
กระจายโอกาสการเรียนรูใหแกนักศึกษาในสวนภูมิภาคและเพื่อชวยแกปญหาการ
ขาดแคลนอาจารยในตางจังหวัด (ปจจุบันมีการจัดหลักสูตรการศึกษาผานระบบ
เครือขายทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ปละไมนอยกวา 1,800 ชั่วโมง จาก
จํ านวน 34 หองเรียน (ไมรวมที่มหาวิทยาลัย/สถาบันจัดหาเอง) และเชื่อมโยงหอง
สมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันเปนเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) โดย
เปนการจัดหาและแบงปนทรัพยากรทางการศึกษาใชงานรวมกัน
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2542 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหดํ าเนิน
โครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพือ่ โรงเรียนไทย (SchoolNet) ซึ่งอยูในความรับผิดชอบ
ของศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) โดยจะขยาย
เครือขายใหครอบคลุมโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา
ทัว่ ประเทศทีม่ คี วามพรอม ซึ่งแตละโรงเรียนสามารถเชือ่ มตอเขาสูเ ครือขายอินเทอรเน็ต
ผานเลขหมายพระราชทาน 1509 ไดโดยเสียคาใชจา ยเพียงคาโทรศัพทในอัตราทองถิน่
(ครั้งละ 3 บาท) ทัง้ นี้ โรงเรียนสามารถเชือ่ มตอเพือ่ ใชงานอินเทอรเน็ตในโรงเรียนได
เดือนละไมเกิน 400 ชัว่ โมง และจะไดรบั การจัดสรรพืน้ ทีใ่ หเผยแพรเว็บเพจของโรงเรียน
ได 10 ลานตัวอักษร (10 MB)
โครงการ SchoolNet ไดเริม่ เปดใหบริการแกโรงเรียนตางๆ ทั้งในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ตัง้ แตวนั ที่ 1 พฤษภาคม 2544 โดยมี
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เปาหมายที่จะเชือ่ มตอจํานวน 5,000 โรงเรียน ภายในเดือนมิถนุ ายน 2545 ซึ่งเมือ่ วันที่
7 กันยายน 2544 ไดมีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิกครบตามเปาหมายแรก 3,000
โรงเรียน และเมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2544 ครบตามเปาหมายทีส่ อง 4,000 โรงเรียน
และ ณ เดือนมิถนุ ายน 2545 มีโรงเรียนเขารวมโครงการทัง้ สิน้ 4,429 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 88.6 ของเปาหมายที่ตั้งไว (ดูตารางที่ 1)
ตั้งแตป 2543 ทบวงมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาอืน่ นอกสังกัดเชือ่ มตอเครือขายฯ ปจจุบนั มีสถาบันการศึกษาเชือ่ มตอรวมทัง้
สิ้น 133 แหง ไดแก มหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ 24 แหง วิทยาเขตสารสนเทศ 18
แหง(กําลังดําเนินการจัดหาครุภณ
ั ฑอกี 4 แหง) ศูนยวิทยพัฒนาของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมธิราช 7 แหง (รอการเชือ่ มตออีก 3 แหง) สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอกชน 4 แหง มหาวิทยาลัยสงฆ 1 แหง (กับอีก 2 วิทยาเขต รอการเชือ่ ม
ตออีก 1 แหงกับอีก 7 วิทยาเขต) สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 2 แหง
สถาบันราชภัฎ 31 แหง (รอการเชือ่ มตออีก 10 แหง) เครือขายสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลทั้ง 41 แหง เครือขายกระทรวงศึกษาธิการ เครือขาย(หองสมุด)สถาบันพระปก
เกลาและรัฐสภา ทัง้ นีเ้ ครือขายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา (UniNet) ไดดําเนินการ
เชื่อมตอระบบเครือขายฯเขากับระบบอินเทอรเน็ตสากล เพือ่ เปนแหลงคนควาขอมูล
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาปจจุบนั ดวยความเร็ว 45 Mbps.(กําลังดําเนินการขยายเปน
155 Mbps) และเชื่อมตอกับระบบเครือขาย Internet2 (ซึง่ เปนเครือขายมหาวิทยาลัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา) ดวยความเร็ว10 Mbps
ตอมาในป 2544 ทบวงมหาวิทยาลัยไดศึกษาความเปนไปไดของการจัดระบบ
เครือขายการศึกษาแหงชาติ
โดยปรับปรุงการใชระบบเครือขายสารสนเทศเพือ่
พัฒนาการศึกษา เปนเครือขายพัฒนาการศึกษาภูมภิ าคในลักษณะ “เครือขายการ
ศึกษาแหงชาติ” (National Education Network – EdNet)
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ SchoolNet
แยกตามสังกัด ณ เดือนมิถนุ ายน 2545
สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสามัญศึกษา
สปช.
สช.
กรมอาชีวศึกษา
กรมพลศึกษา
กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร
สํานักบริหารการศึกษาทองถิน่
อืน่ ๆ

รวม

เปาหมาย

จํานวนสมาชิก

รอยละ

2,300
1,032
337
232
27

1,638
1,736
393
86
3

71.22
168.22
116.62
37.06
11.11

431
400
241

278
204
91

64.50
51.00
37.76

5,000

4,429

88.58

ทีม่ า: ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

และเมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2544 คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ใิ นหลักการให
ดํ าเนินโครงการเครือขายการศึกษาแหงชาติ เพื่อเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยกับเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ทบวงมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในสวนเครือขายแกน
หลัก(BackBone) ศูนยเครือขายระดับภาค (Regional Node) 10 แหง และศูนยเครือ
ขายระดับจังหวัด (Distribution Node) 79 จังหวัด สําหรับรองรับการเชือ่ มโยงเครือขาย
ของสถาบันการศึกษาตางๆ สําหรับกระทรวงศึกษาธิการ จะรับผิดชอบในการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรในสถานศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐานตางๆ ระดับสถานีเครือ
ขายยอย(Access Node) เพือ่ เชือ่ มตอมายังศูนยเครือขายระดับจังหวัด
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(3) การจัดหาระบบเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ รวมทัง้ การ
ติดตั้งอุปกรณการสื่อสารเพื่อการศึกษาสูสถานศึกษา
ผลการติดตามการจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนและเพื่อการ
บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ในป 2545 อัตราสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอ
นักเรียน/นักศึกษาเปรียบเทียบกับเปาหมายยังอยูใ นอัตราทีต่ ามาก
่ํ
(ดูตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 อัตราสวนคอมพิวเตอรตอนักเรียน จําแนกตามระดับและประเภท
การศึกษา
ระดับ/ ประเภทการศึกษา

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คอมฯ/นร

ป 2545

ประถมศึกษา

1 : 40

1 : 114

มัธยมศึกษา

1 : 20

1 : 41

การอาชีวศึกษา

1 : 10

1 : 26

นอกโรงเรียน / ตามอัธยาศัย

1 : 40

1 : 1008

อุดมศึกษา (ศธ.)

1 : 10

1 : 16

ทีม่ า : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ ยังพบวาหนวยงานและสถานศึกษา ในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ บางแหงยังไมมคี อมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตใช และบางแหงยังไมมีทั้ง
ไฟฟาและโทรศัพท กลาวคือ ในภาพรวม หนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไมมี
คอมพิวเตอรใชรอยละ 55 ไมมไี ฟฟารอยละ 0.8 ไมมโี ทรศัพทรอ ยละ 51.2 และไมมี
อินเทอรเน็ตรอยละ 60.8 โดยจําแนกเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการซึ่งมีอยู 982 แหง ยังไมมอี นิ เทอรเน็ต 876 แหง (รอยละ 89.2 ) หนวยงาน
ในสังกัดกรมการศาสนา 9 แหง รวมทัง้ โรงเรียน 405 โรง ไมมคี อมพิวเตอร 60 แหง
(รอยละ 14.5 ) และไมมอี นิ เทอรเน็ต 345 แหง (รอยละ 83.3 ) สําหรับ สปช. ซึง่ มี
หนวยงานในสังกัด 76 แหง และโรงเรียนในสังกัด 30,476 โรง ไมมคี อมพิวเตอรใช
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24,346 แหง (รอยละ 79.7 ) ไมมอี นิ เทอรเน็ต 25,511 แหง (รอยละ 83.5 ) นอกจากนี้
ยังไมมโี ทรศัพท 22,528 แหง (รอยละ 73.7 ) และไมมไี ฟฟา 356 แหง (รอยละ 1.2 )
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการจัดหาระบบเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีโครงการทีส่ าคั
ํ ญคือ โครงการคอมพิวเตอรเพือ่ การศึกษา
ซึ่งดําเนินการในลักษณะการเชาทัง้ ระบบ ซึง่ ขณะนี้ อยูระหวางการประกวดราคา
นอกจากนี้ ยังมีโครงการคอมพิวเตอรมอื สอง และโครงการ อินเทอรเน็ตเพื่อสังคมแหง
การเรียนรู เปนโครงการความรวมมือระหวางกรุงเทพมหานครกับบริษทั เทเลคอมเอเชีย
คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) เพือ่ สงเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาการเรียนรูข อง
นักเรียนและครู ในป 2545 ไดมีการติดตั้งอินเทอรเน็ตในหองสมุดของโรงเรียน ซึง่ มี 3
รูปแบบไดแกอินเทอรเน็ตความเร็วปกติ 140 โรงเรียน อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 24 โรง
เรียน และอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบหองเรียน จํานวน 8 โรงเรียน การเขียน HOME
PAGE ฝกอบรมกระบวนการทํางานเปนกลุม การบริหารจัดการ ชมรม และอินเทอร
เน็ตพื้นฐานสําหรับนักเรียน ในโรงเรียน ทัง้ 172 โรงเรียน
สวนเปาหมายในการดําเนินงานคือ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมี
เครื่องคอมพิวเตอรใชเพือ่ การเรียนการสอนทุกโรงเรียน
ผลการวิเคราะหความกาวหนา
1) การดําเนินงานดานกฎหมาย
เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ หมวด 9 วาดวย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในสวนที่เกี่ยวกับการดํ าเนินงานดานกฎหมาย พบวา
การจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อใชประโยชนในการศึกษา ยังมีความกาวหนานอย ทั้งนี้
เพราะ ถึงแมจะมีพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํ ากับกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 แตการสรรหาคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ยังไมแลวเสร็จ การจัดทํากฎหมายวาดวยเรือ่ ง

28

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนซึ่งมีบทบัญญัติในการจัดสรร
คลืน่ ความถีเ่ พือ่ ใชประโยชนในดานการศึกษาจึงยังไมคบื หนา
2) การกําหนดนโยบายและแผน
การจัดทํานโยบายและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา นับวามีความกาวหนามาก เนือ่ งจากมีการจัดทําแผนแมบทในระดับชาติ ซึง่
เปนแผนระยะยาวไวอยางชัดเจน คือ (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพือ่ การศึกษาแหงชาติ และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544–
2553 ของประเทศไทย นอกจากนี้ หนวยปฏิบัติยังไดจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษาใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดวย
3) การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ
การจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการ
ศึกษาทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั มีความกาวหนาปานกลาง เนือ่ งจากหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบได
ขยายขอบขายการใหบริการมากขึน้ แตยังไมมีการติดตามผลในดานของผูรับบริการ
การพัฒนาระบบเครือขายการศึกษา มีความกาวหนาปานกลาง เนือ่ ง
จากคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการใหดําเนินโครงการเครือขายการศึกษาแหงชาติ
และเนื่องจากโครงการนีเ้ พิง่ อยูใ นระยะเริม่ ตนดําเนินการ
จึงอยูร ะหวางการพัฒนา
บุคลากรเปนสวนใหญ สําหรับโครงการ SchoolNet นัน้ ในป 2544 มีโรงเรียนเขารวม
เปนสมาชิกเครือขายครบตามเปาหมาย คือ 4,000 โรงเรียน แตในป 2545 ซึ่งตาม
เปาหมายจะตองมีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย 5,000 โรงเรียน แตขอ มูล ณ
เดือนมิถุนายน 2545 มีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิกเครือขาย 4,429 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 88.6 ของเปาหมายที่ตั้งไว
การจัดหาระบบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณมีความกาวหนานอย
เนื่องจากมีอตั ราสวนเครือ่ งคอมพิวเตอรตอ นักเรียนตํากว
่ าเปาหมายในทุกระดับ
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ประเด็นหลักที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุน การผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา
สือ่ สิง่ พิมพ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น (มาตรา 64)
1) การกําหนดนโยบายและแผน
ในป 2543 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดรวมกับกรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายใหศาสตราจารย ดร.สมหวัง พิธยิ านุวฒ
ั น
และคณะ ดําเนินโครงการวิจยั สังเคราะหเอกสารเกีย่ วกับนโยบาย รูปแบบและระบบ
การผลิตและพัฒนาแบบเรียนและสือ่ การเรียนการสอน เพือ่ เปนองคความรูใ นการจัด
ทํ ารางนโยบายการสงเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพและสื่อเทคโนโลยีอยางเสรี
และเปนธรรมตอผูผ ลิตและผูใ ช โดยมีการควบคุมคุณภาพและราคา
หลังจากจัดทําประชาพิจารณแลว กรมวิชาการไดปรับปรุงรางนโยบาย
สื่อและเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษานําเสนอรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณากําหนด
เป น นโยบายสื่ อ การเรี ย นการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสํ าคัญคือ
กระทรวงศึกษาธิการสงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ทุกประเภท ทุกสาระการเรียนรู และทุกชวงชัน้ โดยเปดโอกาสใหมกี ารแขงขันอยางเสรี
และเปนธรรม และสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษามีและใชสอ่ื เทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพในกระบวนการเรียนการสอน โดยกําหนดแนวปฏิบตั ไิ ว 3 เรื่องคือ
1) การผลิตและพัฒนาสื่อ 2) การประเมินคุณภาพสือ่ 3) การเลือกและการใชสอ่ื
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนงานดานการพัฒนาเนือ้ หา สื่อ และ
ซอฟตแวร โดยไดรับงบประมาณในวงเงิน 150,501,960 บาท เพื่อดําเนินการใน 6
ภารกิจหลัก ไดแก 1) การจัดซือ้ จัดหา ซอฟตแวรทถ่ี กู กฎหมาย 2) สงเสริม สนับสนุน
ใหครู บุคลากรทางการศึกษาผลิตซอฟตแวรเพือ่ สนับสนุนการเรียนรู
3)
สนับสนุนใหสถานศึกษา ศูนยการเรียน และแหลงการเรียนรูส รางเว็บไซตเพือ่ แลก
เปลี่ยนความรู 4) จัดตั้งศูนยรวมสื่อ 5) พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานขอมูลทีเ่ ปน
มาตรฐาน และ 6) สงเสริมการประกวดสื่อ และซอฟตแวรการเรียนรู
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดกาหนดนโยบายเร
ํ
งรัดการพัฒนาสือ่
และการใชสื่อประเภทปฏิสัมพันธในการจัดการศึกษาและประกอบการเรียนการสอน

30

ตลอดจนการพัฒนาสือ่ ประเภทตางๆ ทีผ่ เู รียนสามารถเขาถึงแหลงความรูไ ด ไวในแผน
พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีนโยบายผลิตสือ่ การศึกษาของสถาบันฯ
โดยมีเปาหมาย ผลิตสื่อเอกสารประกอบการเรียน ปละไมนอยกวา 10 รายวิชา ผลิต
สื่อวีดิทัศน สําหรับการศึกษาทางไกลดวยระบบดาวเทียม ปละ 3 รายวิชา และผลิตสื่อ
CAI ปละไมนอยกวา 10 รายวิชา
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการผลิตสือ่ การเรียนรูท ่ี
มีเนือ้ หาสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2544 และลดปญหาการขาด
แคลนสื่อการเรียนรูท ม่ี คี ณ
ุ ภาพใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเปาหมาย
ที่จะผลิตสือ่ การเรียนรูป ระเภทสิง่ พิมพกลุม วิชาตางๆ ปละ 30 เรือ่ ง ผลิตและปรับปรุง
ตนฉบับเทปเสียงในกลุม วิชาตางๆ ประมาณ 10 ตนแบบ และผลิตวีดิทัศนเพื่อการ
ศึกษาทุกกลุม วิชา ปละประมาณ 9 เรือ่ ง
โครงการเครือขายสารสนเทศเพือ่ พัฒนาการศึกษา (UniNet) มีแผน ที่
จะผลิตชุดวิชาและสือ่ การเรียนการสอน (CourseWare) จํานวน 100 ชุด ปงบประมาณ
2545 ดําเนินการแลวเสร็จ 26 ชุดวิชา อยูในระหวางดําเนินการ 4 ชุดวิชา นอกจากนี้
ทบวงมหาวิทยาลัยไดดาเนิ
ํ นการโครงการเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทยซึง่ มีโครง
การยอยคือ1) การจัดหาฐานขอมูลอางอิงใชงานรวมกัน ปจจุบนั มี 5 ฐานขอมูล
สําหรับฐานขอมูลอางอิงอืน่ ๆ นอกเหนือจาก 5 ฐาน แตละมหาวิทยาลัย/สถาบัน จะจัด
หาเอง 2) สรางฐานขอมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) เพือ่ ใชในการคนหา
หนังสือในหองสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบันทุกแหงจากฐานขอมูลเดียวกัน 3) Digital
Collection เปนโครงการที่จัดทําเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธใหอยูใ นรูปแบบ Digital เพือ่
ใหสามารถใชงานผานระบบเครือขายและอานไดจากจอคอมพิวเตอร ซึง่ กําลังอยูใน
ระหวางดําเนินการ
นอกจากนี้ ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติไดจดั
ทํายุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาที่ 4 ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการ
ศึกษา (e-Education) ภายใตกรอบนโยบาย IT 2010 เนนการพัฒนาสาระทางการ
ศึกษาและสรางความรู โดยสนับสนุนใหผทู เี่ ปนเจาของเนือ้ หา ความรู และผูท ม่ี ศี กั ยภาพ
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ในการผลิตขอมูล ความรู เรงสรางและเผยแพรความรูอ อกสูส าธารณชนในวงกวาง
อยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมสนับสนุนการวิจยั และพัฒนา เรงจัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรการเรียนรู สื่อการเรียนรู และหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สงเสริมใหเกิด
อุ ตสาหกรรมซอฟตแวร และการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการสรางผู
ประกอบการซอฟตแวร และผูใ หบริการสาระเพือ่ การศึกษารายใหม
2) การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ
สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ไดดําเนินงานโครงการสงเสริมการ
ผลิตเอกสารชุดวิชาและสือ่ ประกอบการเรียนการสอน ในโครงการเครือขายสารสนเทศ
เพือ่ พัฒนาการศึกษา ตั้งแตป 2540 – 2544 สามารถจัดทําได 26 รายวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดประชุมบูรณาการชุดวิชาระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เพือ่ พัฒนาชุดวิชาใหทนั สมัย ผลิตรายการวิทยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศนประกอบชุดวิชา มีการพัฒนาสือ่ คอมพิวเตอรเพือ่ การเรียนการ
สอนผานเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย รวมถึงผลิตสือ่ การเรียนการสอนทาง
ไกลแบบปฏิสมั พันธผา นระบบเครือขายสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดพิจารณาถึงการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช
ใหเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึง่ อาจกลาวไดวา เปนไปตามเปาหมายประมาณรอย
ละ 95 โดยการดําเนินงานตางๆ สงผลใหงานดานบริหาร ดานบริการและสนับสนุนทาง
วิชาการมีประสิทธิภาพ เชน ใชระบบการลงทะเบียนดวยบารโคด ระบบสอบถามขอมูล
อัตโนมัตทิ างโทรศัพท บริการขาวสารดวยเพจเจอร การสอนทางไกลโดยใชเทคโนโลยี
Video Conference ระบบการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
กรมวิชาการ ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสือ่
การเรียนการสอน โดยแตงตัง้ คณะกรรมการเพือ่ กําหนดแนวทางของสือ่ การเรียนการ
สอนทั้ง 8 กลุม สาระการเรียนรูต ามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2544 และ
กําลังดําเนินการจัดทําหนังสือเรียนตนแบบและสื่อสําหรับการคนควาดวยตนเองตาม
กลุมสาระการเรียนรูท ง้ั 8 กลุม จัดทําหนังสือเพือ่ การคนควาตามกลุม สาระการเรียนรู
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272 รายการ รวมทั้งดําเนินการผลิตและพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนสําหรับผูพ กิ ารทัง้
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกดวย
สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนโดยเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ ทัง้
ภาครัฐ เอกชน และบุคคลทัว่ ไปมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรมนัน้ กรมวิชาการได
จัดทําเกณฑมาตรฐานการประเมินคุณภาพสือ่ การเรียนรู ทัง้ สือ่ สิง่ พิมพ สื่อมัลติมีเดีย
คูมือครู ชุดการเรียนการสอน เพือ่ เปนแนวทางใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดมกี าร
พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตและการเลือกใชสอ่ื การเรียนการสอน โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ยังไดมกี ารจัดทําหลักเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพสือ่ การเรียนการ
สอนและแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการใชสอ่ื การเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใหแกสถานศึกษา รวมทัง้ สงเสริมใหเขตการศึกษา สถาน
ศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาผลิตและจัดทําสือ่ การเรียนการสอนเพือ่ การคนควา
โดยรวมมือกับ สกศ. และเนคเทคในการจัดการประกวดสื่อมัลติมีเดียบนเว็บไซตเพื่อ
การศึกษา
นอกจากนี้ กรมวิชาการยังไดรว มมือกับหนวยงานตางๆ ในการประสาน
สนับสนุนการจัดทําและรวมมือจัดทําสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษา เพือ่ ใชในการคนควาและประกอบการเรียนการสอน
จัดทําคลังความรูผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส เผยแพรบนอินเทอรเน็ต สงเสริมใหสํานัก
พิมพเอกชนจัดทําสื่อการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษาเพื่อใชประโยชนในการคน
ควาหาความรูไ ดอยางเสรีมากขึน้ แตยังควบคุมราคาจําหนายอยู เพือ่ ใหเกิดความเปน
ธรรมสําหรับผูผลิตและผูใช จัดประกวดสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค รวมทั้งจัดการประกวดตนฉบับหนังสือสําหรับคนควาตามกลุมสาระการ
เรียนรูท ง้ั 8 กลุมอีกดวย
อยางไรก็ตาม หนวยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทีก่ ากั
ํ บ
ดูแลสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ไดดําเนินการพัฒนาสือ่ การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส
เพื่อสงเสริมการเรียนรูข องเด็กและการแกไขปญหาขาดแคลนครู รวมทั้งสรางระบบฝก
อบรมโดยใชสอ่ื คอมพิวเตอรและสือ่ อิเล็กทรอนิกส ตลอดจน สรางและจัดทําเนือ้ หา
สาระเพือ่ ใชในการเรียนรูแ บบออนไลน (E-Learning)
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สถาบันราชภัฏ ไดดํ าเนินโครงการจัดทําเอกสารและสื่อประกอบการ
เรียนการสอนในหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไปของสถาบันราชภัฏ 13 ชุดวิชา และดําเนิน
โครงการการพัฒนาเนือ้ หา สือ่ การเรียนการสอนและซอฟตแวร จํานวน 1,200 ชุดวิชา
ยอย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดดําเนินการตามแผนผลิตสือ่ ฯ โดยสราง
เครือขายความรวมมือระหวางสถาบันวิทยบริการและศูนยภาค 3 ภาค เพือ่ พัฒนาสือ่
รวมกัน พิจารณาเลือกรายวิชาทีจ่ ะดําเนินการผลิต รวบรวมฐานขอมูลดานศักยภาพ
สื่อที่ผลิตแลวสรางเปนฐานขอมูลเพือ่ การพัฒนาตอไป นอกจากนี้ ยังไมแบงหนาทีก่ าร
ผลิตตามศักยภาพความพรอมของแตละศูนย ซึ่งผลการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตาม
แผนที่กาหนดไว
ํ
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ไดดําเนินการผลิตตนแบบสือ่ การ
เรียนรู ประเภทสิง่ พิมพกลุม วิชาตางๆ ซึง่ มีเปาหมายประมาณ ปละ 30 เรือ่ ง ผลิตและ
ปรับปรุงตนฉบับเทปเสียงในกลุมวิชาตางๆ ประมาณปละ 10 ตนแบบ และผลิตวีดิทัศน
เพื่อการศึกษาทุกกลุมวิชาปละประมาณ 9 เรือ่ ง โดยสือ่ การเรียนรูท ผ่ี ลิต จะตองได
มาตรฐาน มีเนื้อหาสอดคลองกับหลักสูตร สามารถลดปญหาดานการขาดแคลนสื่อ
การเรียนรูข องโรงเรียนในสังกัดได ซึ่งการดําเนินงานดังกลาวยังไมบรรลุตามเปาหมาย
เนื่องจากมีปญ
 หาดานงบประมาณไมเพียงพอ และบุคลากรที่จะมาดําเนินงานมีภาระ
งานสอนมาก จึงไมสามารถปฏิบัติไดเทาที่ควร
ผลการวิเคราะหความกาวหนา
1) การกําหนดนโยบายและแผน
การดําเนินงานเพือ่ สงเสริมการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา สื่อสิ่ง
พิมพ และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอืน่ ๆ มีความกาวหนาในระดับปานกลาง กลาวคือ
เมื่อพิจารณาการดําเนินงานเพือ่ กําหนดนโยบายและแผน พบวา หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ไดดาเนิ
ํ นการวิจยั และรางนโยบายสงเสริมการผลิตและพัฒนาสือ่ สิง่ พิมพและสือ่
เทคโนโลยีอยางเสรีและเปนธรรม ซึง่ ขณะนี้ กรมวิชาการไดปรับปรุงรางนโยบาย
ดังกลาว เพือ่ นําเสนอรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการพิจารณากําหนดเปน
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นโยบาย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดทําแผนงานดานการพัฒนาเนือ้ หา
สื่อ และซอฟตแวร โดยกําหนดภารกิจทีจ่ ะดําเนินการไวชดั เจน
สํ าหรั บ หน ว ยงานในระดั บ ปฏิ บั ติ ก็ ไ ด จั ด ทํ าแผนและเป า หมายการ
ดําเนินงานของหนวยงานทีส่ อดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 64 ดวยเชนกัน
2) การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ
การสงเสริมการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา สือ่ สิง่ พิมพ และ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ตามมาตรา 64 มีความกาวหนาปานกลาง กลาวคือ ถึงแม
จะยังไมมกี ารประกาศใชนโยบายสงเสริมการผลิตและพัฒนาแบบเรียนและสือ่ การเรียน
การสอนอยางเสรีและเปนธรรม แตหนวยงานทีเ่ กีย่ วของก็ไดนาไปดํ
ํ าเนินการเปนบาง
สวนแลว โดยไดใหความสําคัญในดานการพัฒนาคุณภาพ สรางการมีสว นรวมในการ
ผลิตกับภาคเอกชน โดยมีการเปดรับตรวจคุณภาพสื่อ กระจายอํานาจทางวิชาการให
สถานศึกษาผลิตสือ่ การเรียนการสอน สงเสริมใหเอกชนผลิตสือ่ ไดอยางเสรีมากขึน้ แต
ยังควบคุมราคาจําหนายอยู เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมสําหรับผูผลิตและผูใช
นอกจากนี้ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ ก็ไดมีการดําเนินงานสงเสริมการผลิตและพัฒนาแบบเรียนตํารา สือ่ สิง่ พิมพ
และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอยางตอเนือ่ ง
แตยังคงมีปญหาอุปสรรคในดานความ
พรอมของบุคลากร และงบประมาณไมเพียงพอ
ประเด็นหลักที่ 3 การพัฒนาผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการ
เพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูเรียน (มาตรา 65
และมาตรา 66)
1) การกําหนดนโยบายและแผน
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย ได กํ าหนดไว ใ นวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานไวในป
2545-2549 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งผูผลิตและผูใชใหมีความรูความสามารถในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
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สําหรับเปาหมายการดําเนินงานในระยะแรก อยูใ นชวงป 2545 – 2546
จะมุงเนนการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งผูผลิตและผูใช ใหมีความรู
ความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในการแสวงหาหรือเพือ่ ความ
สามารถในการเรียนรูด ว ยตนเองอยางตอเนือ่ ง
นอกจากนี้ ยังไดมีแผนการดําเนินงานเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากร โดย
กําหนดให รอยละ 40 ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ไดรับการศึกษา อบรม
ฝกทักษะในการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร ะหวางการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีแผนงานดานการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
โดยกําหนดการฝกอบรมเปน 6 หลักสูตร มีเปาหมายการฝกอบรมครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 203,475 คน ในวงเงิน 162,334,200 บาท และได
มอบหมายใหหนวยงานทีม่ ศี กั ยภาพในแตละจังหวัดเปนหนวยจัดฝกอบรม ซึง่ ขณะนี้
สํานักงบประมาณไดจัดสรรงวดเงินใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินงานแลว และ
กระทรวงศึกษาธิการไดดาเนิ
ํ นการตัดโอนใหสว นราชการตางๆ ไปเบิกจายแทนแลว
คาดวาจะดําเนินการไดตามแผนทีก่ าหนดไว
ํ
นอกจากนี้ ยังไดกาหนดแผนงานด
ํ
านการพัฒนาเนือ้ หา สื่อ และ
ซอฟตแวร ซึง่ ทางกระทรวงศึกษาธิการไดตง้ั วงเงินไว 150,501,960 บาท จําแนกเปน 6
ภารกิจหลัก ซึง่ รวมถึง ภารกิจการสงเสริมสนับสนุนใหครู บุคลากรทางการศึกษาผลิต
ซอฟตแวรเพือ่ สนับสนุนการเรียนรู อยางไรก็ตาม ภารกิจดังกลาวสํานักงบประมาณได
ขอใหกระทรวงศึกษาธิการปรับยุทธศาสตรการดําเนินงาน โดยใหเนนการฝกอบรมครูให
เปนผูพ ฒ
ั นาสือ่ แทนทีจ่ ะวาจางบุคคลภายนอก ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ไดดาเนิ
ํ น
การแลว
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดกํ าหนดนโยบายการนํ าเทคโนโลยีสาร
สนเทศมาใชในการบริหารจัดการ สนับสนุนดานการเรียนการสอนและการใหบริการ
ของสถาบันฯ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการไวในแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาบุคลากรในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปละไมตํ่ากวารอยละ 25 ของบุคลากรทัง้ หมดของสถาบันฯ คือ
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ประมาณปละ 2,500-3,000 คน เพื่อใหบุคลากรสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เหมาะสมกับงานทีร่ บั ผิดชอบ สามารถนําความรูท ร่ี บั ไป
ใชปรับปรุงดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในฐานะผูผลิตเทคโนโลยีและผูใช
เทคโนโลยี และสถาบันฯ ไดถา ยทอดเทคโนโลยีผา นการเรียนการสอนเพือ่ ใหนกั ศึกษา
ของสถาบันฯ ไดพฒ
ั นาตนเองทัง้ ในดานความรูแ ละทักษะในการใชเทคโนโลยี
มู ล นิ ธิ ก ารศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเทียม ไดกํ าหนดนโยบายพัฒ นา
บุคลากร ซึ่งเปนผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีสาหรั
ํ บการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและ
อินเทอรเน็ตในรูปแบบ Flexible Learning โดยมีเปาหมายอบรมครูผรู บั ผิดชอบการจัด
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในโรงเรียนมัธยมปลายทางจํานวน 3,000 โรงเรียนทัว่
ประเทศ และโรงเรียนมัธยมในประเทศเพื่อนบานที่ไดรับอุปกรณการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม และไดจัดการอบรม e-Training จากสถาบันตางประเทศใหแกครูปลาย
ทางทัว่ ประเทศจํานวน 3,000 โรงเรียนรวมทัง้ ในประเทศเพือ่ นบาน ในรูปแบบ Flexible
Learning โดยเชือ่ มโยงอินเตอรเนตกับเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และ
VDO Conferencing เขาดวยกัน (ถายทอดจากหนาจอ internet ขึน้ ดาวเทียม และรับ
จากดาวเทียมดวย ทีวี หรือ ยูบีซี) นอกจากนี้ ยังไดจัดอบรมครู นักศึกษา ประชาชน ผู
สนใจ ทั่วประเทศและในประเทศเพื่อนบาน ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(web
based instructional design)ในโครงการ DLF Flexible Learning System เปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกวิธีเรียนไดโดยไมจํากัดสถานที่และเวลา เปนการศึกษา
ตามอัธยาศัยและการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยีผสมผสาน เปนการกระจายความ
รูใ นระดับชุมชนใหเขาสูส งั คมแหงความรูใ นระดับประเทศและนานาชาติ
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีแผนในการพัฒนาบุคลากรครูผู
ปฏิบัติงานดานโสตทัศนศึกษา โดยมีเปาหมาย จัดอบรมครูโสตทัศนศึกษาในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร หลักสูตรการผลิตรายการโทรทัศนเพือ่ การศึกษา 50 คน/ป หลัก
สูตรการถายภาพ 50 คน/ป รวมทัง้ จัดสัมมนาครูโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครทุกคนรวม 431 คน 2 ป ตอ 1 ครั้ง
สํ านั ก บริ ห ารการศึ ก ษาท อ งถิ่ น มี น โยบายเร ง รั ด พั ฒ นาขีดความ
สามารถในการผลิต โดยจัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิต รวมถึงการพัฒนาและการ
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ประยุกตใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ตลอดจนการสือ่ สารในทุกรูปแบบ และมีเปาหมาย
ในการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
ในการผลิต พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีทางการศึกษาอยางเหมาะสม คุมคา เกิด
ประโยชนสงู สุด
2) การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ
ทบวงมหาวิทยาลัย ในปจจุบันสถาบัน/มหาวิทยาลัยตางๆ ไดจัดการ
อบรมดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหแกบุคลากร รวมทั้งจัดประชุมปฏิบัติการในการ
ผลิตสื่อการสอนทางเทคโนโลยี ตลอดจนใหทนุ อาจารยผลิตสือ่ การสอน และจัดซือ้
อุปกรณเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยว
ของกับการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และจัดใหมีกิจกรรมฝกปฏิบัติเสริมทักษะแกนักศึกษา เพื่อใหเกิดความรูและทักษะใน
การเรียนรูด ว ยตนเอง
มหาวิทยาลัยรามคํ าแหงมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใช
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา โดยไดจัดอบรมสื่อการสอนผาน E-Learning และจัดใหมีการ
ฝกอบรมดานเทคโนโลยีทางการศึกษา เพือ่ เสริมทักษะและเตรียมความพรอมใหแกนกั
ศึกษา พรอมทั้งจัดใหมีปฏิบัติการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตสําหรับใหบริการแกนกั
ศึกษาและประชาชนผูส นใจ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรดานสือ่ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ ทางกระทรวงฯ ไดรบั ความรวมมือจาก JICA ประเทศญีป่ นุ ที่
จะพัฒนาครูเปนเวลา 3 ป จํานวน 3,000 คน จัดตั้งศูนยทั้งหมด 6 ศูนย ในจังหวัดตางๆ
เชน เชียงใหม นครราชสีมา สงขลา ซึง่ ไดรบั ความชวยเหลือจากทางรัฐบายญีป่ นุ อีก 2
ศูนย คือ ราชบุรี และชลบุรี รัฐบาลไทยจะเปนผูส นับสนุนในเรือ่ ง ICT ซึ่งครูทไ่ี ดรบั การอ
บรมจะตองใชเทคโนโลยีใหเปนอยางจริงจัง ในการอบรมแบงเปน 3 หลักสูตร ตั้งแตอบ
รมใหใชคอมพิวเตอร ผลิตสื่อดวยคอมพิวเตอร และสามารถนําซอฟตแวรไปใชในการ
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เรียนการสอนได และทางกระทรวงฯ ยังไดมีการดําเนินพัฒนาบุคลากรทีอ่ ยูใ นหนวย
งานระดับปฏิบัติหลายหนวยงาน กลาวคือ
กรมวิชาการ ไดดํ าเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในดานการ
ผลิตและการใชสอ่ื และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา โดยไดจัดหลักสูตรการฝกอบรมและกิจ
กรรมตางๆ เพื่อใหความรูแกครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการทัว่ ประเทศ เชน จัดประชุมอบรมดานการผลิต การเลือก และการใชสื่อการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนหนังสือเพือ่ การคนควาและสราง
คลังความรูบ นเว็บ การออกแบบพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน สําหรับจํานวน
บุคลากรทีเ่ ขารับการอบรมตามหลักสูตรและเขารวมในกิจกรรมตางๆ นับตั้งแตป 2543
ถึงปจจุบนั (สิงหาคม 2545) มีจํานวนไมนอ ยกวา 3,520 คน
กรมสามัญศึกษา ไดมกี ารพัฒนาครู–อาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมที กั ษะความรูพ น้ื ฐานดานคอมพิวเตอรแลว 25,000 คน และไดตั้งเปาหมาย
ในการพัฒนาไวอกี 60,000 คน ในป 2546 ซึง่ หมายถึง ครู-อาจารยและบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษาจะมีความรูด า นคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ทครบ
ทุกคน สําหรับดานผูเ รียน กรมสามัญศึกษาไดจดั อบรมความรูค อมพิวเตอรใหแก
นักเรียนชัน้ ม.6 ทีจ่ บปการศึกษา 2543 ซึง่ ไมเคยเรียนคอมพิวเตอร โดยเลือกโรงเรียนที่
มีความพรอมดานบุคลากรและเครือ่ งคอมพิวเตอร 1 โรง เปนตัวแทนจัดอบรมใหนกั
เรียนทีอ่ ยูใ นสหวิทยาเขตนัน้
กรมพลศึกษา ไดมกี ารพัฒนาครูและบุคลากรผูส อนวิชาพลศึกษาใหมี
ทักษะในดานการใชสอ่ื และนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งสงผลใหรอยละ 50 ของ
บุคลากรผูสอนวิชาพลศึกษาสามารถใชสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนไดในระดับดี
นอกจากนี้ ไดมกี ารพัฒนาบุคลากรของกรมพลศึกษาใหมที กั ษะทางดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศแลว รอยละ 10
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดกาหนดหลั
ํ
กสูตรการพัฒนาบุคลากรดาน
วิทยุและโทรทัศน จํานวน 27 หลักสูตร และมีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษาแลว 590 คน
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มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไดรว มมือกับกองทัพภาคทัง้ 4
ภาค จัดการอบรมครูผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ใหกับครู
โรงเรียนปลายทางทัว่ ประเทศทีไ่ ดรบั อุปกรณรบั สัญญาณดาวเทียม ในปงบประมาณ
2543-2544 กําหนดไวจานวน
ํ
1,276 โรงเรียน ผูเ ขารับการอบรม โรงเรียนละ 2 คน
รวมผูเ ขาอบรม 2,552 คน ปรากฏวาในการจัดการอบรมมีโรงเรียนเขารับการอบรม
1,166 โรงเรียน มีผเู ขารับการ อบรม 2,194 คน
นอกจากนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมยังไดรวมกับสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท) ดําเนินการวางแผนอบรมครูเรือ่ ง
การจัดทําโปรแกรมวิธกี ารผลิตหลักสูตรสือ่ การเรียนการสอนออกอากาศ ผานระบบการ
ศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในสาขาเคมี ฟสิกส และชีววิทยา รวมทัง้ จัดอบรมครู
ปลายทางที่สอนวิทยาศาสตร ระดับมัธยมตน โดยถายทอดการอบรมไปยังโรงเรียน
ปลายทางทัว่ ประเทศและประเทศเพือ่ นบาน ทาง UBC 14 15 16 และ ไดจัดอบรม
e-Training
ตามความตกลงระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับ Sweden วาดวย
Distance Education Methodology สําหรับครูปลายทาง รวม 3 ครั้ง ตลอดจนรวมกับ
มหาวิทยาลัยศิลปากรและบริษทั แอ็ดวานซ วิช่ัน ซิสเทมส จํากัด จัดการอบรมหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู อาจารย นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ตามโครงการ
DLF Flexible Learning System เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาโดยอาศัย
เทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ไดจดั ทําโครงการพัฒนาบุคลากรเสนอให
สํานักงบประมาณพิจารณา โดยกําหนดรูปแบบตามมาตรฐานของโครงการและมีการ
ดําเนินโครงการตามแผนทีว่ างไว โดยในป 2545 (ณ เดือนกรกฎาคม 2545) ไดพฒ
ั นา
บุคลากรไปแลวจํานวน ไมตํ่ากวา 1,500 คน เพือ่ นําเทคโนโลยีไปใชในการเรียนการ
สอน การบริหารรวมถึงการวิจยั ของสถาบัน
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ไดจดั ใหมกี ารอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารใน
หลักสูตรการผลิตรายการโทรทัศนเพือ่ การศึกษา และหลักสูตรการถายภาพ ใหแกครู
โสตทัศนศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหลักสูตรละ 50 คน โดยไดรับความ
รวมมือจากภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เปนผูดาเนิ
ํ นการจัดอบรม นอกจากนี้ ยังไดจัดสัมมนาครูโสตทัศนศึกษา เพือ่ เพิม่ พูน
ความรู ความกาวหนา ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การแลกเปลีย่ น
ความรูประสบการณในการดําเนินงานดานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน
สํานักบริหารการศึกษาทองถิน่ ตัง้ แตป 2543 ถึงปจจุบนั (2545) ไดจัด
อบรมครู ผูป ฏิบตั กิ ารสอนในโรงเรียนเทศบาลและเมืองพัทยา ตามโครงการผลิตและ
บริการนวัตกรรมทางการศึกษา แลว 400 คน
ผลการวิเคราะหความกาวหนา
1) การกําหนดนโยบายและแผน
จากการติดตามการดําเนินงานดานการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
และฝกอบรมผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา มีความกาวหนามาก
เนื่ อ งจากทุ ก หน ว ยงานมี น โยบายและการดํ าเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
สําหรับการดําเนินงานดานการพัฒนาขีดความสามารถของผูเรียนเพื่อ
ใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น
พบวา หนวยงานทีจ่ ดั การศึกษามีนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาขีด
ความสามารถของผูเ รียนเชนเดียวกัน
2) การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ
การดําเนินงานพัฒนาผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีความ
กาวหนาในระดับปานกลาง เนือ่ งจากทุกหนวยงานไดจดั ใหมกี ารฝกอบรมบุคลากรให
สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดตามความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งครู-อาจารย
จะไดรับการฝกอบรมใหสรางสื่อการเรียนการสอนดวย
สวนการพัฒนาขีดความ
สามารถของผูเ รียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารยังดําเนินการคอนขาง
นอย ไมครอบคลุมสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกแหง โดยเฉพาะโรงเรียนระดับประถม
ศึกษา

41

ประเด็นหลักที่ 4 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา การระดมทุน และการจัดตั้ง
หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา (มาตรา 67
มาตรา 68 และมาตรา 69)
ผลการดําเนินงาน
1) การดําเนินงานดานกฎหมาย
เนื่องจากการจัดตัง้ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ตามมาตรา
68 เปนการดําเนินงานทีส่ บื เนือ่ งจากการจัดตัง้ หนวยงานกลางเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ตามมาตรา 69 จึงจําเปนตองรอใหการจัดตัง้ หนวยงานกลางตามราง
พ.ร.บ. จัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. ดําเนินการแลวเสร็จ
กอน
อยางไรก็ตาม ขณะนี้ ไดมกี ารรางบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไวแลวในราง พ.ร.บ.จัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. .… หมวด 4 ซึง่ กําหนดใหมี “กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา” เพือ่
เปนแหลงทรัพยากรกลางสําหรับใชในการผลิต การวิจยั และการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา ตลอดจนการใหบริการทัว่ ไปในการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา โดยกําหนด
ใหมกี ารระดมทุนจากแหลงตางๆ เพือ่ จัดตัง้ กองทุน ประกอบดวย
(1) เงินประเดิมจัดตัง้ ทีไ่ ดรบั การจัดสรรจากรัฐบาล
(2) เงินที่ไดรับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543
(3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือทีไ่ ดรบั จากงบประมาณรายจายประจําป
(4) เงินหรือทรัพยสนิ อืน่ ทีม่ ผี บู ริจาค
(5) ดอกผลที่เกิดจากกองทุน
(6) รายไดหรือผลประโยชนอน่ื ๆ
สํ าหรั บ การดํ าเนิ นงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ตามมาตรา 67 นี้ ไดมีการกําหนดไวในราง พ.ร.บ. จัด
ตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. …. มาตรา 5 ใหเปนหนาทีข่ อง
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สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแหงชาติ ตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งสถาบันฯ ใน
(3) และ (6) ดังนี้
(3) สงเสริม ประสาน และจัดใหมกี ารวิจยั การพัฒนา การผลิต
และการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
(7) ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความคุมคาของการผลิต
และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสําหรับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
สวนการดําเนินการจัดตัง้ หนวยงานกลางนัน้ ทบวงมหาวิทยาลัย ได
แต ง ตั้ ง คณะทํ างานจั ด ตั้ ง หน ว ยงานกลางเพื่ อ กํ าหนดนโยบายและส ง เสริ ม การใช
เทคโนโลยีขึ้นในเดือนธันวาคม 2542 โดยใหมหี นาทีศ่ กึ ษาและเสนอแนะแนวทางการ
จัดตั้งหนวยงานกลาง ทําหนาทีพ่ จิ ารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริม และประสาน
การวิจัย การพัฒนา และการใช รวมทัง้ การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
การผลิตและการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา นอกจากนี้ คณะทํางานยังมีหนาทีเ่ สนอ
แนะการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศที่บังคับใชอยูใน
สวนทีเ่ กีย่ วของดวย
เพื่อใหการเตรียมการจัดตั้งหนวยงานกลางดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็ว
จึงไดมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางโครงการจัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2543 โดยใหมหี นาทีศ่ กึ ษาและเสนอแนะแนวทางการจัดตัง้
สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา รวมทัง้ จัดทํารางโครงการจัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษาขึน้
คณะทํ างานไดจัดทํ ารายงานการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ แลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2543
หลังจากนั้น ทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงานปฏิรปู การศึกษา (สปศ.)
ไดนํ าผลการศึกษาดังกลาวไปดํ าเนินการใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 โดยเสนอใหมกี ารจัดตัง้ สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแหงชาติ ใหมี
ฐานะเป น หน ว ยงานอิ ส ระที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลและบริ ห ารจั ด การในรู ป แบบของคณะ
กรรมการภายใตการกํ ากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนา
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และวัฒนธรรม และไดมกี ารจัดทํารางพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา พ.ศ. ….ขึน้ โดยกําหนดใหสถาบันทําหนาทีเ่ ปนหนวยงานกลางทางนโยบายที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาดวย
อยางไรก็ตาม เพือ่ ใหการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษามีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ สํานักงานปฏิรปู การศึกษา (สปศ.) จึงกําหนด
ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาขึ้นแยกตางหากจาก
คณะกรรมการสถาบันฯ แตเพือ่ ใหการประสานงานระหวางคณะกรรมการทัง้ สองคณะ
เปนไปดวยดี
จึงไดกาหนดให
ํ
ประธานคณะกรรมการสถาบันฯ เปนประธานคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาดวย
สําหรับรางพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
ดังกลาว ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการปฏิรปู การศึกษาฯ เมือ่
วันที่ 11 มีนาคม 2545 และขณะนีอ้ ยูร ะหวางรอเขาสูก ารพิจารณาของคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอ ไป
2) การกําหนดนโยบายและแผน
เพื่อสงเสริมใหมกี ารวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับการผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในขณะนี้ หนวยงานตางๆ ทีเ่ กีย่ วของไดมกี ารกําหนดนโยบาย
และแผนสงเสริมการวิจยั และพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน
ทบวงมหาวิทยาลัย มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2545-2549 ซึง่ มีการดําเนินงานโครงการผลิตสือ่ ประกอบการเรียนการ
สอน โดยกําหนดใหมกี จิ กรรมสนับสนุนการพัฒนาศูนยกลางการวิจยั เพือ่ พัฒนาและ
ผลิตสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบทีท่ นั สมัย เชน พหุสอ่ื และสือ่ ใชงานระบบ
อินเตอรเน็ตทีส่ ามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรูข องนักเรียน
นักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ไดกาหนดให
ํ
มนี โยบายและแผนการดําเนินงาน
ส ง เสริ ม สนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) มีแผน
แมบทเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2544-2549 ซึง่ มีแผนงาน / โครงการสงเสริม วิจยั
และพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน รวมทัง้ วิจยั และพัฒนาสือ่
มัลติมีเดียสําหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) มี
โครงการสนับสนุนนักวิทยาศาสตร / นักพัฒนา / นักวิจยั รุน เยาว โดยใหการสนับสนุน
การวิจยั พัฒนาและวิศวกรรมแกนกั ศึกษา อาจารย และนักวิจยั ในสถาบันการศึกษา
รวมทัง้ หนวยงานภาครัฐและเอกชน
3) การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ
การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และการติดตามประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษานัน้ ไดมีหลาย
หนวยงานดําเนินการไปแลว กลาวคือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดมกี ารสงเสริมและวิจยั เพือ่ พัฒนาสือ่
การศึกษา เชน ประสานงานและสงเสริมการวิจยั เพือ่ พัฒนาสือ่ การศึกษาใหแกบคุ ลากร
ของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา ดวยการเผยแพรแหลงทุนอุดหนุนการวิจยั ใหแก
บุคลากร ประเมินคุณภาพสือ่ ประสม โดยดําเนินการออกแบบวิจยั พรอมทัง้ สราง
เครือ่ งมือ เปนตน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สนับสนุนและสงเสริมใหทนุ การศึกษาวิจยั ทาง
เทคโนโลยีการศึกษา ซึง่ ทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงไดจดั สรรทุนวิจยั ใหแกนกั ศึกษา
เปนประจําทุกป
กรมวิชาการ ดําเนินการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาระบบและรูปแบบการผลิต
สือ่ ในป 2543 และในป 2543–2544 ไดศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง สภาพการใชและความตองการ
สื่อการเรียนการสอนประเภทสือ่ เทคโนโลยีและสือ่ สิง่ พิมพ และศึกษาวิจยั เรือ่ งแบบ
จําลองศูนยสอ่ื การเรียนรูร ะดับจังหวัด
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดดําเนินการ
ศึกษาวิจัยดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแลวเสร็จหลายโครงการ เชน งานวิจยั ปจจัยที่
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สงผลตอคุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศนเพือ่ การศึกษา
รายงานผลการนิเทศ ติดตามผลการกระจายสื่อการศึกษาสูชุมชนตามโครงการสงเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาป 2542 เปนตน
สวนการระดมทุนเพือ่ ใชในการพัฒนาดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษานัน้
ในสวนของหนวยปฏิบตั ิ ขณะนีม้ หี ลายหนวยงานทีด่ าเนิ
ํ นการเพือ่ ใหมกี ารระดมทุนมา
ใชในการพัฒนาดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เชน ทบวงมหาวิทยาลัย มีแผนการ
ดําเนินงานในการจัดสรรเงินกองทุนเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การอุดม
ศึกษาในสัดสวน รอยละ 40 ของกองทุน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติไดกําหนดใหมีแผนการดําเนินงานพัฒนากองทุนสวัสดิการสือ่ เทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา และกรมการศึกษานอกโรงเรียน กําลังดําเนินการศึกษาสรางองคความรูเ พือ่
การจัดตัง้ กองทุนรูปแบบตาง ๆ
สําหรับการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีนน้ั
ใน
ปจจุบนั มีหนวยงานทัง้ ของภาครัฐและเอกชนทีใ่ หการสนับสนุน กลาวคือ มีการลดอัตรา
คาบริการโทรศัพทในสวนภูมภิ าคเหลือครัง้ ละ 3 บาท เทากันทัว่ ประเทศสําหรับการ
เชือ่ มตอ SchoolNet นอกจากนี้ สถานศึกษา เชน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ยังไดรบั การสนับสนุนจากภาคเอกชน คือ บริษทั เทเลคอมเอเชีย ซึง่ สนับสนุนใหใชเครือ
ขายอินเทอรเน็ตโดยลดอัตราคาบริการในการใชเครือขายอินเทอรเน็ต พรอมทั้งติดตั้ง
หมายเลขโทรศัพทใหโดยไมเสียคาใชจา ย แตทางโรงเรียนตองจายคาโทรศัพทเอง
ผลการวิเคราะหความกาวหนา
1) การดําเนินงานดานกฎหมาย
การดําเนินงานดานกฎหมายเพือ่ ใหมกี ารสงเสริมการวิจยั และพัฒนา
การระดมทุนและการจัดตัง้ หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาตามมาตรา 67
68 และ69 ยังมีความกาวหนาอยูใ นระดับปานกลาง เนือ่ งจากยังไมมกี ารจัดตัง้ หนวย
งานกลางเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาตามมาตรา 69 อยางไรก็ตาม ไดมกี ารรางพระราช
บัญญัตจิ ดั ตัง้ สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.….แลว แตยงั อยูใ นขัน้ ตอน
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ของการรอเขาสูก ารพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ 4
2) การกําหนดนโยบายและแผน
การกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานสงเสริมการผลิต การพัฒนา
และการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษามีความกาวหนาปานกลาง เนือ่ งจากไดมกี ารจัดทํา
(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษาแหงชาติซง่ึ ผาน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเรียบรอยแลว แตยงั ไมมี
การประกาศใช ดังทีก่ ลาวไวแลวในประเด็นหลักที่ 1 อยางไรก็ตาม หนวยงานที่
เกี่ยวของหลายแหงไดมกี ารกําหนดนโยบายและแผนเพือ่ สงเสริมการผลิต การพัฒนา
และการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาไว
3) การนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ
การดําเนินงานเกีย่ วกับการสงเสริมการวิจยั และพัฒนา การระดมทุน
และการจัดตัง้ หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษายังมีความกาวหนา
ปานกลาง เนือ่ งจากยังไมมกี ารจัดตัง้ หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา จึง
ยังไมมกี ารระดมทุนเพือ่ จัดตัง้ กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ตามเจตนารมณ
ของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ แตหนวยงานระดับปฏิบัติหลายแหงไดมีการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการระดมทุนและจัดสรรเงินทุนเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา รวมทัง้ มีการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
นอกจากนีย้ งั มีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยี เชน
การลดอัตราคาโทรศัพทในสวนภูมิภาคสําหรับการใชเครือขาย SchoolNet

บทที่ 4
สรุป ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ
บทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 วา
ดวยเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา มีเจตนารมณที่จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารความรูดวยตนเอง และสามารถมีปฏิสมั พันธกบั ผูส อนโดยไมจํากัดเวลาและ
สถานที่ ทัง้ นี้ เพือ่ ใหการปฏิรปู การเรียนรูท ่ี “ผูเรียนสําคัญที่สุด” บรรลุผลสําเร็จเปน
รูปธรรม ซึ่งการติดตามประเมินผลในครั้งนี้ ไดสรุปไวเปน 4 ประเด็น ดังตอไปนี้
สรุปผลการดําเนินงาน
ประเด็นที่ 1 การจัดสรรและการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบ
เครือขาย วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา (มาตรา 63)
ผลการดําเนินงานจัดสรรและพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน ระบบเครือขาย วัสดุ
อุปกรณ และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาตามมาตรา 63 มีความกาวหนาในการดําเนินงาน
ดังตอไปนี้
การดําเนินงานดานกฎหมายยังมีความกาวหนานอย เนื่องจากมีปญหาในการ
สรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) ทําใหการจัดทํากฎหมายวาดวยเรือ่ งการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนไมคบื หนาเทาทีค่ วร
สวนการดําเนินงานในดานนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีความกาวหนาในระดับปานกลาง กลาวคือ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติไดรว มกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดทํา (ราง)แผนแมบทเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาแหงชาติ ซึง่ คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติไดมี
มติเห็นชอบในหลักการ และขอใหเพิ่มยุทธศาสตรหลัก ๆ เพือ่ การดําเนินงานของหนวย
งานทีเ่ กีย่ วของ

48

นอกจากนี้ ศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดจัด
ทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย (IT 2010)
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545 ซึ่งมีสวนที่เกี่ยวของโดย
ตรงกับการศึกษา คือ กลยุทธการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (eEducation) ซึ่งไดนาบทบั
ํ
ญญัตใิ นพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 9 ไปประกอบการพิจารณาดวย
ในส ว นของหน ว ยปฏิ บั ติ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได จั ด ทํ าแผนพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 –
2549) โดยเฉพาะกรมการศึกษานอกโรงเรียนไดจดั ทําแผนแมบท 3 ฉบับ ไดแก แผน
แมบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา แผนแมบทวิทยุโทรทัศนเพือ่ การศึกษา และ
แผนแมบทมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สําหรับทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดจัดทําแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษาเชนเดียวกัน
สําหรับการนํานโยบายและแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ พบวา การดําเนินงานบาง
เรื่องมีความกาวหนาปานกลาง แตบางเรือ่ งยังมีความกาวหนานอย กลาวคือ
•การจั ด การศึ ก ษาโดยใช ค ลื่ น ความถี่ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและ
วิทยุโทรทัศนเพือ่ การศึกษา มีหนวยงานหลักที่ดําเนินการคือ กรมการศึกษานอก
โรงเรียน และมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไดขยายบริการดานการเรียน
การสอนอยางกวางขวางมากยิง่ ขึน้
• การพัฒนาระบบเครือขายการศึกษา การดําเนินโครงการเครือขายการ
ศึกษาแหงชาติ (EdNet) ไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18
กั น ยายน 2544 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยสารสนเทศเพื่ อ การศึ กษาของทบวง
มหาวิทยาลัย (UniNet) กับเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ (MoeNet) สําหรับ
เครือขาย UniNet นั้น สามารถเชือ่ มตอกับสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคลไดทั้งหมดแลว สวนเครือขายคอมพิวเตอรเพือ่ โรงเรียนไทย (SchoolNet) ยังมี
โรงเรียนเขารวมโครงการตํากว
่ าเปาหมายคือรอยละ 88.6 ของเปาหมายทีก่ ําหนดไว
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• การจัดหาระบบเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ พบวา ในป 2545
อัตราสวนเครือ่ งคอมพิวเตอรตอ นักเรียนนักศึกษา ในระดับและประเภทการศึกษาตางๆ
ยังตํ่ากวาเปาหมายมาก
ประเด็นที่ 2 การสงเสริมและสนับสนุน การผลิตและพัฒนาแบบ
เรียน ตํารา สื่อสิ่งพิมพ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น (มาตรา 64)
การดําเนินงานเพือ่ สงเสริมการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา สือ่ สิง่ พิมพ
และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอืน่ มีความกาวหนาในระดับปานกลาง กลาวคือ เมือ่
พิจารณาการดําเนินงานเพือ่ กําหนดนโยบายและแผน พบวา หนวยงานทีเ่ กีย่ วของได
ดํ าเนิ น การวิ จั ย และร า งนโยบายส ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ
เทคโนโลยีอยางเสรีและเปนธรรม ซึ่งขณะนี้ กรมวิชาการไดปรับปรุงรางนโยบาย
ดังกลาว เพือ่ นําเสนอรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการพิจารณากําหนดเปนนโยบาย
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดทําแผนงานดานการพัฒนาเนือ้ หา สื่อ และ
ซอฟตแวร โดยกําหนดภารกิจทีจ่ ะดําเนินการไวชดั เจน
จากการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ พบวา การสง
เสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา สือ่ สิง่ พิมพ และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอื่น ตามมาตรา 64 มีความกาวหนาปานกลาง เนือ่ งจาก การดําเนิน
งานในปจจุบนั ยังใชระเบียบและขอบังคับเดิม ซึง่ ยังไมเปดโอกาสใหเกิดการแขงขันใน
การผลิตและพัฒนาแบบเรียนอยางเสรีและเปนธรรม แตในทางปฏิบตั หิ นวยงานทีเ่ กีย่ ว
ของ ก็ไดมีการดําเนินงานไปมากแลว โดยเฉพาะหนวยงานรับผิดชอบหลัก เชน กรม
วิชาการ ก็ไดมีการสงเสริมใหมีการผลิตสื่อทางการศึกษาไดอยางเสรีมากขึ้น โดยไดให
ความสําคัญในดานการพัฒนาคุณภาพ สรางการมีสว นรวมในการผลิตกับภาคเอกชน
มีการเปดรับตรวจคุณภาพสื่อ กระจายอํานาจทางวิชาการใหสถานศึกษาผลิตสื่อการ
เรียนการสอน สงเสริมใหเอกชนผลิตสื่อไดอยางเสรีมากขึ้น แตยังควบคุมราคา
จําหนายอยู เพือ่ ใหเกิดความเปนธรรมสําหรับผูผลิตและผูใช
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ประเด็นที่ 3 การพัฒนาผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
และการเพิ่มขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูเรียน
(มาตรา 65 และมาตรา 66)
ผลการดํ าเนิ นงานด า นการพั ฒ นาผู  ผ ลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาและการเพิม่ ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาของผูเ รียน ตาม
มาตรา 65 และ 66 มีความกาวหนาในการดําเนินงาน ดังนี้
ดานการกําหนดนโยบายและแผนมีความกาวหนามาก เนื่องจากไดมี
การกําหนดนโยบายและแผนไวทง้ั ในระดับชาติ และระดับปฏิบัติ เชน (ราง)แผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ.2544-2553 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของประเทศไทย
พ.ศ. 2546-2549 สวนหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งสถานศึกษาก็ไดกาหนดแผนและเป
ํ
า
หมายในการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการผลิตและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารเพือ่ การศึกษาไวดว ย
สวนการนํานโยบายและแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ พบวา ทุกหนวยงานไดจดั
ใหมกี ารฝกอบรมบุคลากรใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ครูและอาจารยไดรบั การฝกอบรมใหสรางสือ่ การเรียนการสอนดวย
สําหรับดานการพัฒนาขีดความสามารถของผูเ รียน สถานศึกษาไดจัดให
มีการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมเพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในการเรียนรูด ว ย แตยงั ไมครอบคลุมทุกโรงเรียน จึงนับวามี
ความกาวหนาในระดับปานกลาง
ประเด็นที่ 4 การสงเสริมการวิจยั และพัฒนา การระดมทุน และการ
จัดตัง้ หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา (มาตรา 67 68 และ 69)
ผลการดํ าเนินงานเพื่อใหมีการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา การระดมทุน
และการจัดตัง้ หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาตามมาตรา 67 มาตรา 68
และมาตรา 69 มีความกาวหนาในการดําเนินงานดังนี้
การดําเนินงานดานกฎหมายมีความกาวหนานอย
เนือ่ งจากรางพระราช
บัญญัตจิ ัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา พ.ศ. …. ยังรอการพิจารณาของคณะ
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กรรมการกลัน่ กรองฯ คณะที่ 4 จึงยังไมมกี ารจัดตัง้ หนวยงานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษาตามมาตรา 69 ซึง่ สงผลใหการออกกฎกระทรวงเกีย่ วกับการระดมทุนเพือ่ จัด
ตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาตามมาตรา 68 ลาชาดวย
อยางไรก็ตาม หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการกําหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาไวแลวทัง้ ในระดับชาติและระดับปฏิบตั ิ รวมทัง้ นโยบาย
และแผนการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ตามมาตรา 67 ซึ่ ง ได มี ก ารกํ าหนดใหเปนหนาที่สํ าคัญประการหนึ่งของสถาบัน
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ เปนหนวยงานกลางเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
สําหรับการนํานโยบายและแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ พบวา บางหนวยงานไดมี
การดํ าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การระดมทุ น และจั ด สรรเงิ น ทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทัง้ มีการวิจยั และพัฒนาบางแลว นอกจากนี้ ยังมีการลด
อัตราคาบริการในการใชโทรศัพทในสวนภูมภิ าคสําหรับผูใ ชเครือขาย SchoolNet ดวย
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ปญหาอุปสรรค
การดําเนินงานปฏิรปู การศึกษาตามหมวด 9 วาดวยเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา ยังคงมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ทัง้ ในดานการออกกฎหมาย การ
กําหนดนโยบายและแผน และการนํานโยบายและแผนไปสูก ารปฏิบตั ิ ซึ่งสรุปไดดังนี้
(1) การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ เพือ่ ใชประโยชนสาหรั
ํ บการศึกษาอยางแท
จริง ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ยังไมสามารถ
ดําเนินการได เนือ่ งจากยังขาดคณะกรรมการ คือ กสช. และ กทช. มารับผิดชอบดําเนิน
การ
(2) การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อทําหนาที่เปนหนวย
งานกลางดานเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษานัน้ ถึงแมจะไดมกี ารราง พ.ร.บ. จัดตั้งสถาบัน
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา พ.ศ. …. ไวแลวก็ตาม แตยังไมสามารถจัดตั้งได เนือ่ งจากยัง
คงอยูใ นระหวางรอเขาสูก ารพิจารณาของคณะกรรมการกลัน่ กรองเรือ่ งเสนอ ครม.
(3) การพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษายังมีขอจํากัด เนื่องจากโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ ยังมีการ
กระจายตั ว น อ ย ทํ าให ผู  เ รี ย นอี ก จํ านวนมากไม ส ามารถใช บ ริ ก ารจากเครื อ ข า ย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไดอยางทัว่ ถึงและเทาเทียมกัน
(4) สําหรับสื่อการเรียนการสอน การที่จะสงเสริมการผลิตและพัฒนา
แบบเรียนและสือ่ การเรียนการสอนอยางเสรีและเปนธรรมนัน้ จําเปนตองมีการประกาศ
นโยบายและแนวทางการดํ าเนินงานใหชัดเจน แตขณะนี้ ยังไมมีการประกาศใช
นโยบายดังกลาว
(5) ในดานการพัฒนาบุคลากรนั้น แมทุกหนวยงานจะมีนโยบายและ
แผนการดําเนินงานในการฝกอบรมครู-อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา แตก็ยังไม
เพียงพอตอความตองการ
(6) ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทัง้ นักเรียน สวนใหญ
ยังขาดโอกาสในการเขาถึงเครือขายคอมพิวเตอร เนื่องจากโรงเรียนสวนใหญยังขาด
แคลนคอมพิวเตอร และวัสดุอปุ กรณทจ่ี าเป
ํ นในการเชือ่ มตอระบบเครือขาย
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(7) ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเ รียนมีปญ
 หาดานภาษาอังกฤษ ซึง่
เปนอุปสรรคตอการหาความรูบ นเครือขายอินเทอรเน็ต
ขอเสนอแนะ
จากปญหาอุปสรรคที่กลาวมาขางตน ควรเรงรัดดําเนินการดังนี้
(1) รัฐตองเรงดําเนินการตามกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทร
คมนาคมแหงชาติ (กทช.) ทั้งนี้เพื่อใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํากฎหมาย วาดวย
เรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่ และกฎหมายวาดวยเรือ่ งการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศนเพื่อใชประโยชนในดานการศึกษา เพื่อจะไดมีการจัดสรรคลื่น
ความถีใ่ หมใหเหมาะสม
(2) การพัฒนานโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ศึกษาตองมองในภาพรวมทั้งประเทศ และการปฏิบัติในทุกขั้นตอนจะตองมีความชัด
เจนในระดับยอยดวย นอกจากนี้ ยังตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบเครือขายและการจัดหาโครงสราง
พื้นฐาน รวมทัง้ วัสดุและอุปกรณ
(3) เรงดําเนินการจัดตัง้ หนวยงานกลางตามมาตรา 69 ซึ่งจะสงผลตอ
การดําเนินงานตามมาตรา 67 และมาตรา 68 ดวย
(4) ในระหวางที่ยังไมมีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ควร
สงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของทําหนาที่ตามภารกิจที่สอดคลองกับบทบัญญัติในพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 อันไดแก การสงเสริมการผลิต การพัฒนา
และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจนการเตรียมการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
(5) ควรเรงประกาศใชนโยบายการสงเสริมการผลิตและพัฒนาหนังสือ
สื่อสิ่งพิมพ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาอืน่ อยางเสรีและเปนธรรม เพือ่
ใหผผู ลิตและผูใ ชไดประโยชนรว มกัน
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(6) ตองเรงประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนที่มีความ
พรอม รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาและสรางสื่อในทุกรูปแบบตามความ
เหมาะสมของพื้ น ที่ ร วมทั้ ง สร างแรงจูงใจใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดหา
คอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ทีจ่ ําเปนใหแกสถานศึกษาทัว่ ประเทศ
(7) สงเสริมใหหนวยงานทางการศึกษาพึ่งพาตนเองในการใชเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมและพอเพียงกับทรัพยากรทีเ่ อือ้ อํานวยในชุมชนนัน้ รวมกับทรัพยากรทีร่ ฐั มี
ให
(8) พั ฒ นาครู - อาจารย และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในด า นการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึงและตอเนื่อง เพือ่ ใหสามารถนําความรูแ ละทักษะมาใช
ในการศึกษาคนควาและปฏิบัติงานได โดยภาครัฐและเอกชนตองรวมมือกันพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาในการจัดอบรมครู-อาจารย ซึง่ เปนทัง้ ผูผ ลิตและผูใ ชเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษา
(9) ใหความสําคัญและเรงรัดพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษในการเรียน
การสอน เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางมีประ
สิทธิภาพ

ภาคผนวก
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ตาราง ผลการประเมินความกาวหนาของการดําเนินงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาฯ
หมวด 9
ระดับความกาวหนา
ประเด็น

1. การจัดสรรและการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน ระบบเครือขาย วัสดุอุปกรณ
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- การจัดทํากฎหมายวาดวยเรือ่ งการ จัด
สรรคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม

ไมกา ว
หนา

กาว
หนา
นอย

กาว
หนา
ปาน
กลาง

✓

- การจัดทํานโยบายและแผนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพือ่ การศึกษา
- การจัดสรรคลืน่ ความถีว่ ทิ ยุกระจาย
เสียงและวิทยุโทรทัศนเพือ่ การศึกษา
- การพัฒนาระบบเครือขายการศึกษา

กาว
หนา
มาก

✓

✓
✓

หมายเหตุ

- การแตงตัง้ กสช. และ
กทช. รวมทัง้ การจัดทํากม.
วาดวยการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทร
ทัศน และกิจการโทร
คมนาคมยังดําเนินการไม
แลวเสร็จ
- มีนโยบายและแผน ที่
กําหนดรายละเอียดชัดเจน
ทัง้ ในระดับชาติและระดับ
ปฏิบตั ิ
- หนวยปฏิบตั ขิ ยายขอบขาย
การดําเนินงานมากขึน้
- โครงการเครือขายการ
ศึกษาแหงชาติไดรบั อนุมตั ิ
จาก ครม.
- เครือขาย UniNet และเครือ
ขาย SchoolNet ขยาย
ขอบขายการใหบริการมาก
ขึน้ แตยงั ไมครบตามเปา
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ระดับความกาวหนา
ประเด็น

ไมกา ว
หนา

กาว
หนา
นอย

- อยูใ นขัน้ ตอนการพิจารณา
ลงนามของรัฐมนตรีวา การ
กระทรวงศึกษาธิการ
- สงเสริมใหสถานศึกษาและ
ภาคเอกชนผลิตสือ่ การ
เรียนการสอนอยางเสรีมาก
ขึน้ โดยมีการควบคุมคุณ
ภาพและราคาจําหนาย

✓

✓

✓

✓

หมายเหตุ
หมาย
- ผลการดําเนินงานยังตํา่
กวาเปาหมาย
- ผลการดําเนินงานยังตํา่
กวาเปาหมายมาก

✓

3. การพัฒนาผูผ ลิตและผูใ ชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา และการเพิ่มขีดความ
สามารถในการใชเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษาของผูเรียน
- การกําหนดนโยบายและแผนการ
พัฒนาและฝกอบรมบุคลากรผูผ ลิตและ
ผูใ ชเทคโนโลยี
- การฝกอบรมบุคลากรใหสามารถผลิต
และใชสื่อไดตามความเหมาะสม

กาว
หนา
มาก

✓

- การเชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
- การจัดหาระบบเครือ่ งคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ
2. การสงเสริมและสนับสนุนการผลิต
และพัฒนาแบบเรียน ตํารา สือ่ สิง่
พิมพ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น
- นโยบายสงเสริมการผลิตสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมีการแขงขัน
อยางเสรีและเปนธรรม
- การพัฒนาซอฟตแวร สื่อ และเนื้อหา
การเรียนรู

กาว
หนา
ปาน
กลาง

- มีการจัดทําแผนการดําเนิน
งานและแผนปฎิบตั กิ าร
ดานการพัฒนาบุคลากรทุก
หนวยงาน
- การพัฒนาบุคลากรยังไม
ทัว่ ถึง
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ระดับความกาวหนา
ประเด็น
- การจัดการเรียนการสอนและการฝกอบ
รมใหแกผเู รียน

ไมกา ว
หนา

กาว
หนา
นอย

กาว
หนา
ปาน
กลาง

✓

กาว
หนา
มาก

หมายเหตุ
- การจัดการเรียนการสอน
และการฝกอบรมใหแกนกั
เรียนในระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานโดยเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษายังมีนอ ย

4. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการ
ระดมทุน และการจัดตัง้ หนวยงาน
กลางดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

- การประกาศใชรา ง พ.ร.บ. จัดตัง้
สถาบันเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาฯ แหง
ชาติ พ.ศ. …
- นโยบายและแผนการสงเสริมการผลิต
การพัฒนา และการใชเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา
- การระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

- การลดคาบริการเปนพิเศษในการใช
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา

✓

- รอเขาสูก ารพิจารณาของ
คณะกรรมการกลัน่ กรอง
เรือ่ งเสนอ ครม.

✓

- หนวยงานทีเ่ กีย่ วของมีการ
กําหนดนโยบายและแผนไว
บางแลว
- ยังไมมกี ารจัดตัง้ กองทุนฯ
แตหนวยปฏิบตั มิ กี ารระดม
ทุนสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีบา งแลว
- แมจะยังไมมมี าตรการ
บังคับในการลดคาบริการ
ในการใชเทคโนโลยี แตกไ็ ด
มีการปฏิบตั แิ ลว

✓

✓
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5. นางสุรางค โพธิพ์ ฤกษาวงศ
6. นางสาวกุลวิตรา ภังคานนท
7. นางเพ็ญจันทร นครอินทร
8. นางฉลวยลักษณ สินประเสริฐ
9. นางสุชาดา ไชยรัตน
10. นางสาวเอ็นดู ศิรเิ จียมรัตน
11. นางปทมัญญ พิริยะสัตตบรรณ
12. นางสาวจิรศรี อนวัชกุล

ทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ทีป่ รึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน

เลขานุการ
ผูช ว ยเลขานุการ
ผูช ว ยเลขานุการ

คณะผูด ําเนินการจัดทํารายงาน
ทีป่ รึกษา
ดร.รุง แกวแดง
ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
ดร.รุงเรือง สุขาภิรมย
นางสุรางค โพธิพ์ ฤกษาวงศ
ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ทีป่ รึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและวางแผนการจัดการศึกษา
ผูเชี่ยวชาญดานประเมินผลการศึกษา
ผูเชี่ยวชาญดานวิจยั การศึกษา
ผูเชี่ยวชาญดานนโยบายและแผนการจัดการศึกษา

ผูอานวยการจั
ํ
ดทํารายงาน
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

ผูจ ดั ทํารายงาน
นางเพ็ญจันทร
นางสาวเอ็นดู
นางปทมัญญ
นางสาวจิรศรี
นางสาวชอบุญ

นครอินทร
ศิรเิ จียมรัตน
พิรยิ ะสัตตบรรณ
อนวัชกุล
จิรานุภาพ

