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คํ าน ํา

สํ านักงานความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการแหงเครือรัฐออส
เตรเลยี (AusAID) ไดใหความชวยเหลอืทางวชิาการในสาขาตาง ๆ แก
รัฐบาลไทยผานกรมวิเทศสหการมาโดยตลอด สํ าหรับความชวยเหลือ
ประจํ าป 2544-2545 น้ัน ประเทศไทยไดเสนอขอรับความชวยเหลือ
จากรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อเสริมสรางศักยภาพของคนไทย ในการ
ปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกจิและการเงนิภายหลงัวกิฤตเศรษฐกจิ และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทํ าโครงการ
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จากออสเตรเลีย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย ใน 3
เรื่องหลักที่เห็นวา ออสเตรเลียมีความกาวหนาไปไดในระดับดี คือ 1) การ
กระจายอํ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสูสถานศึกษาและการ
ปฏิรูประบบการเงิน (School Autonomy and Financing)  2) การรับรอง
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอดุมศกึษา (Quality
Assurance and Program Evaluation in Higher Education)  3) การ
พฒันาและสงเสริมเทคโนโลยีเพือ่การศกึษา (Educational Technologies)

รายงานสรุปและเรียบเรียงฉบับน้ีเปนผลจากการศึกษาภายใต
หัวขอเร่ืองที่ 3 มีฉบับสมบูรณเปนภาษาอังกฤษ ช่ือ “THAI LEARNING



TECHNOLOGIES 2010” ซ่ึงเกดิจากการทํ างานรวมกนัระหวางผูเช่ียวชาญ
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1.  วิสัยทัศนและการนํ าไปปฏิบัติ

1.1 วิสัยทัศนของประเทศไทย ในการนํ าเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies 
– ICT) ไปใชในการศกึษา คอื เทคโนโลยีการเรียนรูจะชวยปรับปรุงคณุภาพ
การศกึษาของเดก็ไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยมีเปาหมายหลกัเพือ่ชวยเปลี่ยน
สังคมไทยไปสูสังคมแหงการเรียนรู การประกันโอกาสของผูเรียนท่ีจะเขา
ถงึการเรียนรูตลอดชีวติ และเชือ่มโยงสงัคมไทยเขากับสังคมโลกเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของความรู
 การนํ าแนวคิดใหมของ ICT เพื่อการศึกษา จะทํ าใหผูเรียนเรียนรู
ไดอยางอิสระ และสามารถปรับปรุงคณุภาพของชีวิตได โดยการมีโอกาส
ท่ีจะเขาถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจใหม ย่ิงกวาน้ันแลว จะเปนการเพ่ิม
โอกาสในการไดรับและเพิ่มพูนความรูความเขาใจและความช่ืนชมใน 
วัฒนธรรมและสังคมไทย ตลอดทั้งการไดความรูอยางกวางขวางเกี่ยวกับ
สังคมและวัฒนธรรมของชนชาติอื่น นอกจากน้ีแลว เปนท่ีคาดกันวา  
“ภายในป 2548 ผูเรียนทุกคนมีโอกาสเขาถึง ICT เพือ่การเรียนรู โดย 
จัดใหมีอยางเพียงพอ และใหสามารถเขาถึงไดในราคาท่ีเหมาะสม”

ผูเรียนสามารถใช ICT เพื่อเสริมวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม 
และในบางคร้ังสามารถชวยปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรียน โรงเรียน 
ปรับบทบาทของครูและนักเรียน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงน้ีจะสนับสนุนการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีกํ าลงัดํ าเนินการอยูในปจจุบัน



เทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 25532

1.2 การนํ าไปปฏิบัติใหประสบผลส ําเร็จ

 ประสบการณจากท่ัวโลกแสดงใหเห็นวา เพื่อท่ีจะใชประโยชน
อยางสูงสุดจากเทคโนโลยีการเรียนรู  ปจจัยตาง ๆ ตอไปน้ี  ควรจะไดรับ
การแกไข

1) การเขาถึงโครงสราง ICT เปนประจํ าและสม่ํ าเสมอ
นักเรียนและครูตองการท่ีจะเขาถึงเทคโนโลยีอยางเปนประจํ า 

เพื่อท่ีจะพัฒนาทักษะและทัศนคติอันจํ าเปนตอการมีสวนรวมในสังคมแหง
ความรู

2)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ครูและผูเรียนจํ าเปนตองไดรับการฝกอบรมและพัฒนา เพื่อ

ประกันวาพวกเขาสามารถใชเทคโนโลยีในการทํ างานอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความสามารถท่ีจะใชศักยภาพของเทคโนโลยีในการสงเสริม
กระบวนการ เน้ือหา และผลลัพธของการเรียนการสอน เพราะฉะน้ัน  
จึงเปนเร่ืองจํ าเปนท่ีจะตองพัฒนาระดับทักษะของ ICT ในชุมชน เพื่อ
สนับสนุนโครงการเหลาน้ี

3)  การเขาถึงสาระการเรียนรูในรูป digital ท่ีมีคุณภาพสูง
นักเรียนและครูจะตองเขาถึงขอมูลสารสนเทศ และเครื่องมือ

ท่ีใช digital ท่ีมีคุณภาพสูง ซึ่งเปนการแสดงออกถึงวิถีทางที่เทคโนโลยี
น้ันจะเพิ่มพูนคุณคาใหกับกระบวนการเรียนรู

4)  การเปล่ียนแปลงการจัดการ
ภาวะผูนํ าเปนศูนยกลางของการนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูไปสู

การปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากร การฝกอบรม การ
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พัฒนา การจัดวางแผนผังหองเรียน และกระบวนการเขาสูการเรียนการ
สอน จํ าเปนตองใชวิธีใหมทั้งหมด เพื่อนํ าไปสูการเปล่ียนแปลงในความ
สัมพันธระหวางนักเรียนและครู การวางแผนนั้นจํ าเปนตองมีท้ังในระดับ
ระบบและระดับทองถิ่น เพ่ือประกันการเขาถึงอยางเพียงพอตอโครงสราง
พื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรท่ัวไป ยุทธศาสตรการ
นํ าแผนและการสื่อสารไปปฏิบัติจํ าเปนตองประกันวาแผนนั้นเปนที่เขาใจ
และมีประสิทธิภาพ

2.  การนํ าวิสยัทัศนสูการปฏิบัติ – แผนหลัก TLT 2010

 รายงานเทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553 (Thai Learning 
Technologies 2010) ฉบับน้ี พัฒนาข้ึนโดยทํ ารวมกันกับผูเกี่ยวของหลัก
หลายฝาย ซ่ึงบุคคลเหลาน้ีควรจะมีสวนรวมในการกํ าหนดวิสัยทัศนทั้งใน
ระดบัสวนกลางและระดบัภูมิภาค แผนน้ีจะครอบคลมุตัง้แตโครงสรางพืน้ฐาน 
เน้ือหา ซอฟตแวร การฝกอบรม การจัดการ และคาใชจายในการด ําเนินงาน 
โดยแผนน้ีพัฒนาข้ึนจาก (ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา  (National ICT for Education Masterplan)

ในการนํ าวิสัยทัศนไปปฏิบัติ มีปจจัยหลายประการท่ีเก่ียวของกับ
สภาพแวดลอมของไทยที่จํ าเปนตองนํ ามาพิจารณา ปจจัยเหลาน้ี เชน 
ความจํ ากัดและการกระจายของโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ซ่ึงจะมีผลกระทบ
ตอโครงการท่ีพัฒนาและการขยายผล
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แผนเทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553
ข้ันท่ี 1   -  ป 2544-2546  พัฒนานโยบาย วางแผน และยุทธศาสตรของ 

โครงการ
ข้ันท่ี 2   -  ป 2546-2549 การกระจายเทคโนโลยีการเรียนรู
ข้ันท่ี 3   -  ป 2549-2553 การนํ าไปใชในสภาพปกติ
โครงสราง
พ้ืนฐาน

ซอฟตแวรและ
เนื้อหา

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

การเปล่ียนแปลง
การจัดการ

ผูเรียน

เรียนรูการใชเทคโนโลยี

เรียนรูเก่ียวกับเทคโนโลยี

พัฒนา
วิชาชีพ

ศนูยการเรยีน
รูของชมุชน

การศึกษา
ทางไกล

เสนทางสูการ
ศกึษาและ
การฝกอบรมกัสตูร

ลน

การพฒันา
เนือ้หาและ
สือ่ตาง ๆ

หองเรยีนโลก
และหองพกัครู

โรงเรยีน
นาํรอง

การจัดหา
คอมพวิเตอร
และอปุกรณ
สวนเสรมิ
ชมุชนหล
ออนไ



เทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553 5

3.  ขอเสนอแนะเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน

 3.1 ยุทธศาสตรส ําหรับหนวยนโยบายและรัฐบาล
1) ควรจะจัดต้ังใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยี

การเรียนรูเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการพัฒนา
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของประเทศ 
โดยอาศัยคํ าแนะนํ าท่ีระบุไวในรายงานฉบับน้ี และตามนโยบายการศกึษา
ของไทย

2) รัฐบาลควรจัดสัมมนาผูเกี่ยวของหลักในระดับชาติ เพื่อ
พิจารณาขอบเขตของทางเลือกในการนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูไปใชใน 
โรงเรียนของไทย ระหวาง พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2553 ผลการสมัมนา 
คร้ังน้ีควรจะนํ ามาสูการปรับปรุงรายงานฉบับน้ี

3) ควรมีโครงการนํ ารอง เพื่อตรวจสอบความเปนไปได และ
การพฒันารูปแบบเพ่ือแกปญหาความตองการดานเครือขายและโครงสราง
พ้ืนฐาน

4) โครงการขยายผลงานวจัิยตาง ๆ ควรเรงด ําเนินการ รวมท้ัง
การเขาถึงการวจัิยระดับนานาชาติ และมีการสรุปผลงานวิจัยออกมาเปน
ภาษาไทย เกีย่วกบัการใชประโยชนของเทคโนโลยีในแตละกลุมของหลกัสูตร
สาระการเรียนรูอกีดวย

5) โครงการวจัิยและประเมินผล ท่ีเกีย่วกบัการใชประโยชนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารควรจัดต้ังข้ึนเพ่ือใหเปนประโยชนแก
การวางแผน การนํ าแผนไปปฏิบัติ และการฝกหัดครู
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6) ควรถือเปนพันธกิจท่ีจะตองดํ าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา 
benchmarking อยางตอเน่ือง ในการนํ าเทคโนโลยีไปปฏิบัติ ท้ังในรูปท่ี
เปนทางการและไมเปนทางการ

3.2 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบเครือขาย และ
ฮารดแวร

1) ควรมีการสํ ารวจคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อ
ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผน การจัดซ้ือและการสนับสนุน

2) เปาหมายปจจุบันและก ําหนดเวลาในการสนับสนุนคอมพิวเตอร
และอปุกรณตาง ๆ แกนักเรียนและครู ควรไดรับการสํ ารวจตรวจสอบใน
ตอนเริ่มตนขั้นที ่1 ของแผนเทคโนโลยีการเรียนรู ป 2553 (TLT 2010)

3) เพือ่การเขาถงึคอมพวิเตอรของครู ควรมีการจัดตัง้โปรแกรม
การสนับสนุนดานเทคนิคเช่ือมโยงกับโปรแกรมการฝกทักษะ ICT และมี
การสนับสนุนคอมพวิเตอรเครือขายในทองถิน่ และมีการเช่ือมโยงกบั WAN

4) ในการพัฒนาแผนเพ่ือเช่ือมโยงเครือขายโรงเรียน ขอเสนอ
แนะของคณะกรรมการประสานงานการเรียนรูและการปฏิรูปการศึกษา
ควรจะศึกษาศักยภาพในภาพรวมของโรงเรียนและภาคการศึกษาทั้งหมด 
ในการเขาถึงบริการโทรคมนาคม ท้ังน้ี เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
อยางมีประสิทธิภาพ

5) กระบวนการจัดซ้ือสินคาและบริการท่ีเกี่ยวของกับแผน
เทคโนโลยีการเรียนรู ป 2553 (TLT 2010) ควรจะเดินตามหลกัการซ่ึง
พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการจัดซื้อของรัฐบาลออสเตรเลีย ดังตอไปนี้
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 หลักการในการจัดซ้ือสินคาและบริการท่ีเก่ียวของ สรุปไดดังน้ี
 ก.  เนนความคุมคาของเงิน

• ! ใชยุทธศาสตรในการจัดซ้ือ
• ! ใหวางแผนการจัดซ้ือภายในกรอบของวัตถุประสงคและ

วิธีการ และควรจะลดการตัดสินใจแบบเรงดวน
• ! ใหวิจัยตลาด
• ! ใหรักษาและพัฒนาตลาดท่ีมีความแขงขัน
• ! ใหจัดตั้งมาตรฐานการประเมินผลท่ีเหมาะสม เชน ให

สอดคลองกับลักษณะเฉพาะ หลักการทางการคา ภาระบริการตอชุมชน 
คาใชจายตลอดอายุการใชงาน และการสนับสนุนของผูใหบริการ

• ! ใหเจรจากับผูเสนอราคา เพื่อขจัดขอสงสัย เง่ือนไขการ
ทํ าสัญญา และระยะเวลาของสัญญา

• ! ทํ างานเปนหุนสวนกับผูเสนอบริการ
• ! ใหใชงานในหนาที่เปนตัวกํ าหนด โดยมีจุดเนนท่ีการนํ า

ไปใช และผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตามความตองการของผูใชอยางแจมชัด
 ข.  ใหมีการแขงขันแบบเปดกวางและยุติธรรม

• ! ประกันใหมีการเสนอราคาแบบเปดกวางและแบบแขงขัน 
สาธารณชนทราบในกระบวนการ รวมท้ังเปดโอกาสใหผูเสนอทุกรายมี
โอกาสท่ีจะทํ าธุรกิจกับรัฐบาลได

• ! ใหมีการตรวจสอบและรายงานกิจกรรมการจัดซ้ือ
• ! ใหรวมเกณฑในการประเมินผลและวิธีการจัดซ้ือในการ

ประกาศใหมีการเสนอการประมูล ซ่ึงจะทํ าใหผูเสนอราคาเขาใจความ
ตองการและเสนอทางเลือกที่ดีที่สุด
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• ! ใหมีการประชุมกอนเสนอราคา เพื่ออธิบายและปรึกษา
หารือในลักษณะตาง ๆ กับผูเสนอ รวมทั้งลักษณะเฉพาะของสัญญา  
วิธีการประเมินผล และกระบวนการจัดซ้ือ

• ! ใหมีกระบวนการตัดสินใจอยางโปรงใส
• ! ใหมีการจัดพิมพคูมือกระบวนการจัดซ้ือ
• ! ใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความรูคอยตอบขอซักถามของผูเสนอ

ราคา
• ! ใหมีการเก็บประวัติการจัดซ้ืออยางเปนระบบ ซ่ึงจะมี

ประโยชนตอการตรวจสอบ
• ! ใหผูเสนอราคาทุกรายไดรับขอมูลเดียวกัน
• ! ลักษณะของท่ีซ้ือควรเป ดกว างเป นลักษณะท่ัวไป  

ไมลํ าเอียงเขาขางผูเสนอราคารายใดรายหน่ึง
 ค.  ความซ่ือสัตยและการตรวจสอบไดทางวิชาชีพ

• ! มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจจัดซ้ือ และในการใช 
งบประมาณของรัฐ

• ! มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับตาง ๆ ในกระบวนการ
ตัดสนิใจการจัดซ้ือ

• ! ใหปฏิบัติตอผูเสนอราคาทุกรายอยางเทาเทียมกัน
• ! ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล และคณะกรรมการ

การจัดซ้ือแหงชาติ
• ! ใหรักษากระบวนการและขอมูลเปนความลับ
• ! ไมรับของขวัญหรือผลตอบแทนจากผูเสนอราคารายใด

รายหน่ึง ซ่ึงอาจจะทํ าใหความซ่ือสัตยสุจริตในกระบวนการจัดซ้ือลดลง
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• ! ใหหลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชน
• ! ใหใชเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกมาอยางดีมาดํ าเนินงาน

และประสานงานการจัดซ้ือระหวางหนวยงานตาง ๆ
• ! ใหเจาหนาท่ีผู ดํ าเนินการจัดซ้ือมีความเช่ียวชาญและ

ประสบการณเกี่ยวกับการจัดซื้อที่กํ าลงัดํ าเนินการอยู
• ! ใหมีการฝกอบรมทักษะในกระบวนจัดซ้ืออยางตอเน่ือง
• ! กํ าหนดกระบวนการเพื่อประกันจรรยาบรรณของการ

ดํ าเนินการ
 ง.  การจัดการกับความเส่ียง

• ! วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงแตเนิ่น ๆ และพัฒนา
แผนเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น

• ! ใหมอบความรับผิดชอบตอคณะ ท่ีสามารถจัดการกับ
ความเสี่ยงไดดีที่สุด

• ! คาใชจายท่ีเกิดขึ้นก็ควรจะสอดคลองกับความส ําคัญของ
การจัดซ้ือ

• ! ในข้ันตอนของกระบวนการผูซ้ือและผูเสนอราคาตองมี
ความเสี่ยง เพราะวาผลท่ีเกิดข้ึนจะกระทบตอคาใชจายของโครงการ 
กระบวนการจัดสงส่ิงของและการยอมรับของผูใชอุปกรณเหลาน้ัน

• ! การจัดซ้ือของรัฐบาลควรจะพัฒนาแผนการจัดการกับ
ความเส่ียง
 จ.  ความรับผิดชอบ

• ! แผนการจัดซ้ือของหนวยงานตองรวมกรอบของความ 
รับผิดชอบในการตัดสินใจการจัดซ้ือท่ีสํ าคญั
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• ! การจัดซ้ือขนาดใหญทุกคร้ัง ตองไดรับการยอมรับโดย 
Accredited Purchasing Unit (APU)

• ! รายงานการจัดซื้อของ APU ตองพิมพเปนประจํ าทุกป
• ! ตองเกบ็รักษาบันทึกเก่ียวกับการตรวจสอบการจัดซ้ือ
• ! ระบบการจัดซ้ือแบบอัตโนมัติ ควรจัดใหมีเพื่อประกัน

การบํ ารุงรักษา
• ! สัญญาการจัดซ้ือตาง ๆ ควรบงบอกความรับผิดชอบที่

สัมพันธกัน เชน การจัดการโครงการ
 ฉ.  ความสะดวก

• ! ใหบงบอกลักษณะของสิ่งของแบบทั่ว ๆ ไป และเปดเผย
• ! ใหใชเง่ือนไขและขอความท่ีเปนมาตรฐาน
• ! ลดคาใชจายในการเสนอของผูเสนอราคา โดยการใช

เอกสารแบบงาย ๆ
• ! สงเสริมใหใชคณะทํ างานท่ีดํ าเนินการเปนระยะ รวมท้ัง

การใชสัญญาจางที่มีลักษณะเดียวกันเมื่อมีความเหมาะสม
• ! ใหมีการโฆษณาขอก ําหนดเฉพาะของสินคาอยางมีเหตุผล

ตอสาธารณชน
• ! ใหลดข้ันตอนของการปฏิบัติงานในการจัดซ้ือ

 ช.  แหลงอุตสาหกรรมภายในทองถ่ิน
• ! ใหปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายการ

พัฒนาอตุสาหกรรม
• ! พัฒนาความเปนหุนสวนกับผูเสนอราคา
• ! ใหขอมูลแกแหลงบริการในทองถิ่นที่มีโอกาสเสนอราคา
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• ! เสาะหาโอกาสเพื่อแหลงอุตสาหกรรมในทองถิ่นเขามา
ประกวดราคา ถาหากมีการประกวดราคาเม่ือมีการจัดซ้ือขนาดใหญ

• ! ประกันวาปฏิบัติการจัดซ้ือ ตลอดท้ังกระบวนการและ 
ขอกํ าหนด ไมทํ าใหการเสนอราคาในทองถ่ินเสียเปรียบ และการกํ าหนด
ลักษณะของสินคาก็ควรจะเปดกวาง

• ! ใหแจงภาคอุตสาหกรรมลวงหนาเกี่ยวกับการจัดซ้ือ
ขนาดใหญ โดยสงแผนการจัดซ้ือใหทราบลวงหนา และมีการแลกเปล่ียน
ขอมูลซึ่งกันและกัน

• ! ใหสงเสริมคานิยมโดยซ้ือสิ่งของในทองถิ่น ถาหากวา
เปนการแขงขันและเปนตัวแทนท่ีคุมคาเงินในการจัดซ้ือ

• ! ถาเปนไปไดใหโอกาสแกบริษัทซ่ึงมีนวัตกรรมและมีวิจัย
เปนพื้นฐาน รวมท้ังมีศักยภาพในการสงออก

• ! สนับสนุนบริษัทท่ีเสนอราคาสินคาและบริการในลักษณะ
แขงขัน โดยประกันคุณภาพ

• ! สนับสนุนธุรกิจซ่ึงมีฐานอยูในประเทศ เพื่อกระตุนการ
จางงานในภูมิภาค

• ! สรางความสมัพันธอันดีกับผูเสนอราคาและหนวยงานทาง
อุตสาหกรรม

• ! ใหขอมูลปอนกลบัแกผูเสนอราคาในทองถิ่น เพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการแขงขัน
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ผลของการเสนอเปนทางการน้ัน อาจจะมีดังน้ี
1) Standing Offer เปนการตกลงท่ีจะใหบริการสงสินคาและ

บริการช่ัวระยะเวลาหน่ึง ตามเงื่อนไขท่ีกํ าหนดและราคาท่ีตกลงกันไว 
โดยไมมีขอผกูพันวาตองซ้ือสินคาในจํ านวนใดจํ านวนหน่ึง

2) Period Contract เปนสัญญาที่ถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึงเปน
สัญญาสงสินคาหรือบริการในจํ านวนหรือปริมาณท่ีจํ ากัด สํ าหรับระยะ
เวลาท่ีกํ าหนด

 ผู  เสนออาจจะออกแบบการเสนอเปน Panel Contract 
Arrangement ซึ่งเปนขอตกลงที่ใชกันบอย ๆ ประกอบดวย ผูใหบริการ
ในสินคาหรือบริการประเภทเดียวกันหลาย ๆ คนรวมกนั

เม่ือซ้ือคอมพิวเตอรฮารดแวร ก็ควรจะพิจารณาคาใชจายของการ
บริหารจัดการท้ังหมด นอกเหนือไปจากราคาซ้ือในตอนเร่ิมตนแลว ก็ควร
จะพิจารณาคาขนสง คาติดตั้ง และเครือขาย รวมท้ังคาใชจายหมุนเวียน 
ซ่ึงเกี่ยวของกับการบํ ารุงรักษาอกีดวย

รูปแบบการจัดซ้ือฮารดแวรซ่ึงประสบผลสํ าเร็จในหลาย ๆ รัฐ
ในออสเตรเลีย ก็คือ การจัดใหมีการเสนอราคาคอมพิวเตอรในสวนกลาง 
ซ่ึงรวมท้ังใหเสนอราคาเคร่ืองท่ีปรับปรุงคุณภาพอีกดวย โรงเรียนและ 
ผูจัดบริการการศึกษาก็จะสามารถซ้ืออุปกรณเหลาน้ีไดดวยตนเอง โดย
ผานทางสัญญาที่ไดจัดทํ าแลวของสวนกลาง
 การกํ าหนดลักษณะเฉพาะของเคร่ือง โดยผูเสนอราคาควรจะ 
รวมทั้งการจัดสง การใหบริการเครือขาย การรับประกันเปนเวลา 3 ป 
และการเปดใหมีการเสนอใหมูลคาเพิ่ม เชน การลงทุนในทองถ่ิน การ
สนับสนุนงานวิจัย และการฝกอบรมเจาหนาท่ีในใบเสนอราคาดวย การ
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เสนอราคาขนาดใหญ ผูเสนอราคาควรจะสงเสริมใหมีการจัดตัง้เครือขาย
ของผูใหบริการและเจาหนาท่ีบริการท่ีสามารถสนับสนุนอปุกรณ ที่จัดซื้อใน
สวนกลางไดอีกดวย

6) การจัดซ้ือขนาดใหญและขนาดกลาง ควรดํ าเนินการผาน
ข้ันตอน 5 ข้ัน โดยการเสนอเปนทางการ ซึ่งประกอบดวย

• ! แผนการจัดซ้ือ
• ! การเตรียมเอกสารเสนอราคา
• ! กระบวนการเชื้อเชิญใหเสนอราคา
• ! การประเมินผล การคัดเลือก และการใหสัญญาจาง
• ! การบริหารสัญญาจาง

7) รัฐบาลไทยควรจะพัฒนาขอเสนอแนะในการจัดซ้ือ โดยมี
พื้นฐานอยูบนคุณภาพ ความคุมคาเงิน มูลคาเพิ่ม และถาหากเปนไปได 
ควรจะเปนการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศดวย

8) รัฐบาลไทยควรนํ ากระบวนการจัดซ้ือมาปฏิบัติใหสอดคลอง
กับนโยบายในการสนับสนุนหนวยปฏิบัติในระดับโรงเรียน

9) รัฐบาลไทยควรจะพัฒนาและนํ าโปรแกรมการจัดหาฮารดแวร
ไปปฏิบัติ ซ่ึงควรจะใชประโยชนจากการดํ าเนินการในภาพรวมทั้งหมด
ของรัฐบาลไทย โดยการสนับสนุนและกระตุนใหผูจัดทํ าโทรทัศนในทองถ่ิน
เปนผูริเร่ิมโครงการและเปนผูตัดสินใจในเร่ืองน้ีดวย

10) ควรจะด ําเนินการศกึษาความเปนไปไดในการจัดตัง้โครงการ
คอมพิวเตอรเหลือใชเพื่อการศึกษาในประเทศไทย เพ่ือประเมินปญหาท่ี
เกีย่วของ เชน แหลงท่ีมา แหลงซอมบํ ารุง และการแจกจายอุปกรณเหลาน้ี
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11) เพื่อการเขาถึงคอมพิวเตอรของครู ควรจะจัดตั้งโครงการ
เพื่อจัดหาคอมพิวเตอรใหแกครู รวมท้ังซอฟตแวรและระบบเครือขาย 
ท้ังในท่ีทํ างานและท่ีบาน

12) รัฐบาลไทยควรจะพัฒนารูปแบบและลักษณะการจัดวาง
อุปกรณคอมพิวเตอร ส ําหรับโรงเรียนและมหาวทิยาลัย ใหครอบคลุมทั้ง
แผนผงัหองเรียน การซอมบํ ารุง การเช่ือมโยงกับสายและความปลอดภัย

13) เปาหมายของโครงการเครือขายควรจะมีพื้นฐานอยูบน 
benchmarks ในระดับนานาชาตท่ีิทํ าไดดีท่ีสุด รวมท้ังการพิจารณาระบบ
ท่ีใหความคุมคาในการลงทุนดวย

14) ในการที่สถานศึกษา ครู อาจารยและผูเรียนจะรับบริการ
จากเครือขายน้ัน ควรจะคํ านึงถึงความสามารถที่จะใหมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลกับผูเกี่ยวของทางการศึกษา โดยผานทาง World Wide Web ได

 เม่ือสามารถโยงโรงเรียนเขาดวยกันแลว โอกาสท่ีจะปรับกระบวน
การดํ าเนินงานหรือการจัดต้ังบริการใหมก็เกิดข้ึนได ตัวอยางเชน

• ! การจัดซ้ือทางอเิลก็ทรอนิกส เชน การส่ังของหรือการจาย
เงิน

• ! การขยายหลักสูตร ซ่ึงโรงเรียนขนาดเล็กอาจจะทํ าได
โดยการถายโอนผลการเรียนของนักเรียนระหวางสถานศกึษาได

• ! การจัดการสมัมนาทางวีดิทัศนระหวางจุดตาง ๆ ใชทั้งใน
การสอนนักเรียนและการฝกอบรมครูประจํ าการ

• ! บูรณาการบริการทางการศึกษาและการฝกอบรมเขากับผู
ใหบริการของรัฐโดยรวมได
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 ระบบเชนน้ีจะเปนหนทางไปสูการถายโอนขอมูลเกี่ยวกับระบบการ
ศึกษาไปยังสาธารณชน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของยุทธศาสตรทางการศึกษา
แหงชาติของรัฐบาลโดยใชอิเล็กทรอนิกส เปนการสนับสนุนการพัฒนา
ธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกสและยุทธศาสตรการคาทางดานอิเล็กทรอนิกสได 
อีกดวย

15) การนํ าเทคโนโลยีไปใชในการดํ าเนินงานของหนวยงาน ซ่ึง
พัฒนาเพื่อภาคการศกึษากค็วรจะสอดคลองกบัยุทธศาสตรทางดานการคา 
ดานธรุกจิ และการบริหารงานของรัฐบาล โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสดวย

16) ควรจะมีการพัฒนาคู มือในการเช่ือมโยงโรงเรียนของ
ประเทศไทยเขาดวยกัน และควรมีผูรูระดับมืออาชีพใหความชวยเหลือ 
โรงเรียนในการทํ าแผนและวางระบบ LAN ท้ังน้ีควรพฒันาข้ึนจากบทเรียน
ท่ีไดจากโรงเรียนผูนํ าการใช ICT ของประเทศไทย
 ในขณะท่ีหองเรียนของไทยเพ่ิมการเรียนรูของนักเรียนเปน 
ศูนยกลางมากขึ้น เพราะฉะน้ัน ครูอาจจะตองมีการเคล่ือนยายอุปกรณ
ตาง ๆ บางบางคร้ังบางคราว เพือ่ใหเหมาะกบักจิกรรมการเรียนรูท่ีวางแผน
ไว ในขณะท่ีคอมพิวเตอรน้ันเปนอุปกรณกลางในการเรียนรู ครูบางคน 
ก็คงอาจจะตองการเคลื่อนคอมพิวเตอรไปในท่ีตาง ๆ ใหเหมาะกับ 
กิจกรรมการเรียนการสอน
 ประสบการณท่ี ACOT (Apple Classroom of Tomorrow) ท่ีรัฐ
วิคตอเรีย ในโรงเรียนนํ ารอง แสดงใหเห็นวา การจัดวางอุปกรณตาง ๆ 
ในหองเรียนมักจะไมเหมาะกับคอมพิวเตอรเปนบางคร้ังบางคราว Dwyer
(1995) ไดบรรยายถึงวิธีการท่ีจะเช่ือมโยงกับปจจัยอ่ืน เชน เครื่องตกแตง 
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ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีอาจจะเปนผลเสียตอการเรียนการสอนได เม่ือนํ าเทคโนโลยี
เขามาเพ่ิมกับหองเรียนแบบเกา

หองเรียนหลายหองถูกจัดเปนแบบเกา แมวาการเรียนรูรวมกันจะ
เปนเปาหมายหลัก แตก็มีความพยายามเพียงนอยนิดท่ีจะทํ าให
เกิดพื้นท่ีท่ีเอื้อตอการเรียนรูรวมกันของผู เรียน ในหองเรียน 
ขนาดเล็ก 2 หอง โตะของนักเรียน ซึ่งแตละโตะมีคอมพิวเตอร 
หันไปทางดานหนาของหองเรียน ในหองเรียนพวกน้ี ครูก็จะ
ดํ าเนินการสอนนักเรียนหนาช้ัน กํ าหนดงานใหนักเรียนทํ า และ
เดินรอบหองเพื่อตอบค ําถาม ในหองเรียนขนาดใหญอีก 2 หอง  
มีโตะคอมพิวเตอรจัดไวรอบ ๆ หองเรียน เพราะวาสะดวกตอการ
เสียบปลั๊กเขากับกระแสไฟฟา และโตะของนักเรียนก็จัดเปนรูป 
วงกลม การสอนนักเรียนท้ังหอง จะรวมโตะนักเรียนเขาเปน 2 แถว 
หันหนาไปทางหนาช้ัน การทํ างานของนักเรียนบางทีก็ขัดโดย 
นักเรียนบางคนเดินไปรอบหอง เทคโนโลยีท่ีใชไมจํ าเปนจะตอง
เพิ่มความยืดหยุนทางกายภาพหรือทางการจัดระบบ แตวาอาจจะ
กอใหเกดิปญหาอยางตรงขาม การขาดความยืดหยุนทางกายภาพ
ภายในหองเรียน อาจจะไมเปนแรงจูงใจตอการเปล่ียนวิธีการสอน
ก็ได

17) ควรจะมีการพัฒนาวิชาชีพเพื่อชวยโรงเรียนในการวางแผน
และการวางระบบ LAN

18) คูมือในการวางระบบ LAN และการพฒันาวชิาชีพ ควรจะมี
พ้ืนฐานจากประสบการณโรงเรียนนํ ารองของประเทศไทย
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19) เกี่ยวกับการกาวกระโดดในการเช่ือมโยงหองเรียนดวย
เทคโนโลยี ควรจะพิจารณาคํ าถามตอไปน้ี เม่ือคิดท่ีจะใชทางเลือกท่ีมีอยู
และที่มาใหมส ําหรับเช่ือมโยงโรงเรียนและมหาวิทยาลัย คือ

• ! เ ม่ือ มีการเ ช่ือมโยงโรงเ รียนและมหาวิทยาลัย  
ตองการจะใหบรรลเุปาหมายอะไร?

• ! การกาวกระโดดเปนไปไดหรือไม? ตัวอยางเชน มี
ความจํ าเปนหรือไมสํ าหรับโรงเรียนท่ีจะตองใหบริการนักเรียนและการ
บริหารของครูท่ีโรงเรียนโดยตรง

• ! ขอมูลขาวสารท้ังหลายของนักเรียนท่ีเก็บไวท่ีสวน
กลาง จะเก็บไวโดยผานอินเทอรเน็ตท่ีอ่ืนไดหรือไม?

• ! มีความจํ าเปนหรือไม ท่ีจะตองมีเครือขายเดียว
สํ าหรับศูนยการเรียนรูของประเทศไทย?

• ! อินเทอรเน็ต และ Virtual Private Networks (VPNs)
จะใชเพ่ือประโยชนน้ีไดหรือไมถาหากจํ าเปน?

• ! ในสวนท่ีเกีย่วกบัข้ันตอนตาง ๆ จะมีประโยชนหรือไม
ในการท่ีจะใหประเทศน้ีจัดเครือขายการเรียนรูข้ึนมาโดยเฉพาะ ถาหาก
ทํ าอยางนั้น จะทํ าไดเมื่อไร?

• ! มีประโยชนหรือไมในการท่ีจะเปนเจาของหรือการ
เชาเครือขายเหลาน้ี?

20) ขอเสนอของหนวยงานควบคุมคลื่นความถี่สํ าหรับภาค 
อตุสาหกรรม วทิยาศาสตรและการแพทย  โดยไมตองมีใบอนุญาตควรจะ
นํ ามาใชในประเทศไทย
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21) เปาหมายท่ีชัดเจนของโครงการเครือขายควรจะกํ าหนดข้ึน 
โดยมีพืน้ฐานอยูบน benchmarks ของหนวยปฏิบัตท่ีิดท่ีีสดุระดบันานาชาติ 
รวมท้ังใหพจิารณาความคุมคาของระบบ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกสวนควร
จะเกีย่วของในการเลอืกระบบเทคโนโลยี รวมท้ังโครงการนํ ารองดวย

3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (การใช ICT เพ่ือการ
ศึกษาและการฝกอบรมสูการเรียนรูตลอดชีวิต)

1) รัฐบาลไทยควรจะขยายโครงการกองทุนหมูบาน โดยรวม
การจัดใหมีโครงการซ่ึงจะกระตุน และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเพ่ือการ
เรียนรูตลอดชีวิตดวย

2) รัฐบาลไทยควรจะขยายโครงการกองทุนหมูบาน ใหรวม
เอาเปาหมายการสนับสนุนใหมีการบูรณาการ ICT อยางเหมาะสมเขากับ
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหเปนศูนยกลางในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
ดวยระบบโทรคมนาคมและเพื่อการเรียนรูแลกเปลี่ยนในโครงการอื่น ๆ 
ของหมูบานได

3) รัฐบาลไทยควรจะจัดต้ังและมีสวนรวมในการวิจัยท่ีเก่ียวกับ
การศึกษา บันทึก และเผยแพรรูปแบบในการกระตุนและสนับสนุนการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเช่ือมรวมกันในระบบเครือขาย
เสมือน (Virtual Gateway) ของไทย ควรจะรวมเอาสาขาและโครงสราง 
ซ่ึงสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตท่ัวประเทศเขามาไวดวย

5) รัฐบาลไทยควรจะประเมินรูปแบบความเปนไปไดในการ
ขยายอุปกรณการศึกษาใหแกผูเรียนโดยใชเกณฑมาตรฐาน รวมท้ังการ
เขาถึงของผูเรียน ของอุปกรณทางกายภาพ ทักษะของเจาหนาท่ีเพื่อ
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สนับสนุนผูเรียน ระบบการบริหารและคาใชจายท้ังสวนบุคคล และ 
คาใชจายของรัฐ รวมท้ังการจัดตัง้ศนูยอเิลก็ทรอนิกสของชุมชนเปนโครงการ
นํ ารอง เพื่อเปนยุทธศาสตรในการใหและใชอุปกรณอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต

6) รัฐบาลควรจะพัฒนาและรักษาเว็บไซตท่ีแสดงตํ าแหนงศูนย
การเรียนรูท่ัวประเทศไทย

7) จากการศึกษารูปแบบการศึกษาทางไกลในประเทศไทย 
ขอเสนอใหพิจารณาภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดสํ าหรับการเลอืกเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเพื่อการเรียนรูแบบยืดหยุนและโปรแกรมการศึกษาทางไกล 
โดยพิจารณาเกณฑเหลาน้ีเพ่ือการตัดสินใจ

ลักษณะของผูเรียน : การเลือกท่ีจะผสมผสานของเทคโนโลยี
ควรจะพจิารณาจากรูปแบบการเรียนรูและคณุลกัษณะอืน่ ๆ ของผูเรียนดวย

ความพรอม : เปนสิ่งสํ าคญัสํ าหรับเทคโนโลยีที่เลือกแลวในการ
จัดตัง้ใหทํ างานไดเปนอยางดใีนสภาพแวดลอมของชุมชน รวมท้ังเจาหนาท่ี
ประจํ าท่ีมีทักษะควรจะมีจํ านวนเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
เหลานี้อยางเชื่อถือได

การเขาถึง  :  เทคโนโลยีที่เลือกควรจะใหใชไดแกนักเรียนทุกคน
การยอมรับ :  ทัศนคติของครูและผูเรียนก็ควรจะเห็นชอบตอ

การใชเทคโนโลยีที่เลือกแลว ครูและนักเรียนจํ าเปนตองมีทักษะ และได
รับการฝกในการใชเทคโนโลยีเหลาน้ีเพ่ือท่ีจะใหเกิดประสิทธิภาพ

ความเปนไปไดเชิงเศรษฐกิจ : ควรจะพิจารณาความคุมคาและ
ความเกี่ยวพันกับความประหยัด เพราะขนาดควรจะเปนเกณฑอีกขอหน่ึง
ในการเลือกเทคโนโลยีส ําหรับการศึกษาทางไกล
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ความเท่ียงตรง : เทคโนโลยีจะตองมีความเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและเนื้อหาซึ่งเปนศูนยของวิชาที่เรียน
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ภาพที่ 2
กรอบความคิดในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ในระดับการเรียนรูรายวิชา

การจัดหาได

บริบทของสถาบัน
ลักษณะของสถาบันการเขาถึง การยอมรับ

การประหยัดทางเศรษฐกิจ

การเลือกผสม
ผสานเทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสม

การ
วัตถปุระสงคข
บริบทของก
คุณลักษณ
ผูเรีย

ประเมินผล

ยุทธศาสตรก
องรายวิชา
ารเรียน
ะของ
น

เนือ้หาสาระ

ารสอน
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8) เกี่ยวกับคุณลักษณะของผูเรียน และบริบทของการเรียนรู 
โปรแกรมการพัฒนาทักษะ ICT ก็ควรจะจัดทํ าข้ึน โดยรวมท้ังการสอน
แบบออนไลน ซ่ึงสามารถเขาถึงผูเรียนท้ังในรูปแบบการศึกษาในระบบ 
การศกึษานอกระบบ และตามอธัยาศยั รวมท้ังผูใหญ ซ่ึงตองกลับมาเรียนรู
ใหมอีกดวย

9) รัฐบาลไทยควรจะศึกษา จัดทํ าโครงการนํ ารองและนํ าวิธี
การเรียนรูท่ีจะใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตมาใชกับผูเรียนโดยผาน
ทางการศึกษาทางไกลทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน

10) รัฐบาลไทยควรจะศึกษาถึงประสิทธิภาพและผลประโยชน
ทางการศึกษา อันอาจจะเปนไปไดโดย

• ! พัฒนาโปรแกรมความรวมมือออนไลน ในการ
พัฒนาคอรสแวรสํ าหรับการศึกษาทางไกล

• ! พัฒนาเนื้อหาสาระแบบ “หยิบมาผสม” (pick 
and mix) ซ่ึงครูน้ันสามารถท่ีจะเขาถึงท้ังเน้ือหาสาระท่ีถูกกฎหมายโดย
ไมเสียคาใชจาย และเน้ือหาสาระท่ีเปนเชิงธุรกิจโดยผานทางการศึกษา
ทางไกลและโดยวิธีออนไลนจาก Digital Library ท้ังน้ี ครูสามารถนํ ามาใช 
ไดเลยหรือนํ ามาประยุกตใชไดโดยตรง

• ! บูรณาการออกแบบเน้ือหาสาระและกิจกรรมการ
ผลติส ําหรับโปรแกรมท่ีมีอยู

• ! วางแผนการใชเนื้อหาสาระการสอนเพื่อจะใหใช
ไดเปนเวลาหลายป

11) เวลาสถานีโทรทัศนไมไดใชในการออกอากาศ ควรจะนํ ามา
ใชในโปรแกรมโทรทัศนเพื่อการศึกษา รวมท้ังการศึกษาทางไกล การสอน



เทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 2553 23

ในหองเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีการ
เรียนรู

12) ครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบเดิมสามารถ 
เขาถึงเนื้อหาสาระการศึกษาทางไกลได โดยผานหองสมุดดิจิทัล

13) รัฐบาลไทยควรจะศึกษารูปแบบเพื่อเผยแพร การสอนและ
การสนับสนุน โดยใชกลุมโรงเรียนเปนฐานใหแกนักเรียน “โรงเรียน
เสมือน” ท่ีจะบูรณาการเขาไปในการศึกษาทางไกลในสวนทองถิน่หรือใน
บางกรณีจัดเปนโรงเรียนทางไกลไดดวย

• ! มีความเปนไปไดท่ีโรงเรียนจะทํ าหนาที่เปนศูนย
การสอนการศึกษาทางไกล  ถาหากวาโรงเรียนมีความสามารถท่ีจะทํ า
เชนน้ันได

• ! ใหทางเลือกในการจัดหาบริการเทคนิคและหอง
สมุดแกนักเรียนการศึกษาทางไกล

• ! มีโครงสรางท่ีจัดใหแกครู ผูชวยครู และผูปก
ครองท่ีรับผิดชอบตอการสนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเน่ือง 
และมีโอกาสพบผูเช่ียวชาญได

14) รัฐบาลไทยควรจะพัฒนาแผนยุทธศาสตรการศึกษาทางไกล
สํ าหรับประเทศไทย ซ่ึงมีลักษณะเปนการประสานการจัดการในระดับชาติ
และโครงสรางสนับสนุน ซ่ึงมีขอผูกพันวาควรจะสามารถใชเทคโนโลยีและ
เทคนิคการศึกษาทางไกลในการใหบริการการเรียนการสอนอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในกรอบงบประมาณท่ีมีอยู

15 ) หนาท่ีหลักของโครงสรางการบริหารจัดการและการ
สนับสนุน ควรจะมีดังน้ี
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• ! ประสานงานการวางแผน การพัฒนาและการนํ า
โปรแกรมการศึกษาทางไกลไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ

• ! มีภาวะผูนํ าดานการศึกษาทางไกลและการเรียน
การสอนท่ียืดหยุน

• ! มีการวางแผนการศึกษาทางไกลและการจัดการ
ทรัพยากรอยางมีประสทิธิภาพ

• ! จัดการและรักษาโครงสรางพื้นฐานดานเทคนิค  
สํ าหรับการศึกษาทางไกลใหมีการเรียนการสอนแบบยืดหยุน

• ! ปรับปรุงการเขาถึงการศึกษาทางไกลสํ าหรับผู
เรียนทุกคน

• ! จัดระบบการบริหารและการใหบริการมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล

• ! สนับสนุนความตองการของผูเรียน
• ! ประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงอยางตอเน่ือง

16) รัฐบาลไทยควรจะจัดต้ัง e-learning (ระบบการจัดการและ
การเรียนการสอนแบบออนไลน) เพื่อประโยชนสํ าหรับผูใหบริการการ
ศึกษาและการฝกอบรม

3.4 ยทุธศาสตรการพฒันาเน้ือหาสาระเพือ่การเรียนรูทีมี่คณุภาพ
1) มาตรฐานคุณภาพควรจะจัดตั้งข้ึนเพื่อใชเปนเกณฑการ 

คัดเลือกและออกแบบเน้ือหาสาระการเรียนรูทางดิจิทัล ท้ังน้ี เพื่อใหเกิด
ประโยชนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเหมาะสมมากท่ีสุด

2) ควรจัดทํ าเว็บไซตการเช่ือมรวมกันในระบบเครือขายของ
การศึกษาและการฝกอบรม เพื่อทํ าหนาท่ีเปนจุดเขาจุดเดียวของขอมูล
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และบริการออนไลนท่ีเกี่ยวกับการศึกษาและการฝกอบรมและยังจะเปนท่ี
อางอิงสํ าหรับการพิมพกับผูเกี่ยวของทั้งหลายในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
การสนับสนุนการแลกเปลีย่นเน้ือหาสาระออนไลนดวย

ตัวอยางของการเช่ือมรวมกันในระบบเครือขายการเรียนรู 
จากหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลกมีอยู แลว เชน SOF Websi te
(www.sofweb.vic.edu) ซ่ึงตั้งข้ึนในป 2538 เพื่อชวยโรงเรียน 
ในรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย ในการนํ าการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติรวม
ท้ังการแจกจายเทคโนโลยีการเรียนรู เว็บไซตเปนสิ่งท่ีใชอยางมากมาย
ทางการศึกษาออสเตรเลีย นอกเหนือจากจะใหเปนขอมูลสํ าหรับการพิมพ
แลวการเช่ือมรวมกันในระบบเครือขาย หรือ Gateways น้ี ก็ยังทํ าหนาท่ี
เปนจุดรวบรวมในการเช่ือมโยงแหลงทรัพยากรท่ีมีคุณภาพกับบุคคลท่ี
สามารถออนไลนไดอีกดวย ซ่ึงอาจจะเรียกวา "ศูนยความรูเสมือน" 
(Virtual Resource Centre) ได

3 ) ควรจะจัดตั้งศูนยความรูเสมือนของการศึกษาและการ 
ฝกอบรม

4) ควรจะพัฒนาความสามารถในการผลิตเนื้อหาออนไลนเปน
หลายภาษา และการจัดทํ าเน้ือหาสาระภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย 
เพื่อใชในประเทศไทยไดอีกดวย

5) ความรูจากหนวยงานทางดานวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร
ของประเทศไทย ควรจะจัดมีไวใน World Wide Web เพ่ือประโยชนของ
นักเรียน ครู และสาธารณชนท่ัวไป เพื่อวัตถุประสงคทางการศึกษาและ
เปนการสงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมไทยสูประเทศอื่นไดอีกดวย
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6) กลุมอภิปรายออนไลน ควรจะใชเพ่ือสนับสนุนการอภิปราย
ปญหาสาธารณะท่ีเกี่ยวกับการนํ าการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงตอง
ทํ างานเปนทีมและเปนโครงการตอเนื่อง

7 ) การแลกเปลี่ยนความรู ออนไลนควรจะจัดตั้ง ข้ึนเพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูและสรางความรูเพื่อสนับสนุนการนํ าการ
ปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติ

8) ควรจัดตัง้โปรแกรมกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเปนเครือขาย
สํ าหรับนักเรียน ดวยการสนับสนุนครูท่ีเก่ียวของ

9) รูปแบบในการพัฒนาซอฟตแวรควรจะกํ าหนดไววา
• ! สงเสริมการสรางสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

ฉบับภาษาไทยท่ีมีคุณภาพสูง
• ! ใชการออกแบบโดยผูใชเปนศูนยกลางและมีการ

ทดสอบโดยผูใชอยางถี่ถวน
• ! ใชประโยชนจากความสามารถในการพัฒนา

ซ อ ฟ ต 
แวรของโรงเรียน มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมซอฟตแวรในทองถิ่น

• ! เสาะหาโอกาสท่ีจะปรับปรุงและขยายใหมไปใน
ตลาดอืน่

10) มาตรฐานดานเทคนิคสํ าหรับการผลิตซอฟตแวรทางการ
ศึกษาและเน้ือหาออนไลนควรจะไดรับการพัฒนาและนํ ามาบังคับใช

11) ในการพัฒนาคุณภาพรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาน้ัน  
รัฐบาลไทยควรจะ
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• ! กํ าหนดเปาหมายของรายการซ่ึงสนองตอบยุทธ
ศาสตรความตองการ เชน การขาดแคลนครู การพัฒนาครู และรายการ
ซ่ึงถายทอดไปยังถ่ินท่ีอยูหางไกล

• ! สงเสริมใหมีการผลิตรายการในทองถิ่นและให
ป  อ น
ขอมูลจากทองถิ่นเขาสูการผลิตในสวนกลาง  เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
อยางสูงสุดและเกิดความเปนเจาของเน้ือหารวมกัน

• ! จัดทํ ารูปแบบรายการใหออกมาเผยแพรในรูป
แบบที่หลากหลาย เชน ซีดีรอม วีดิโอคาสเซ็ท หรือ อินเทอรเน็ต เพื่อให
มีการเขาถึงสูงและสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปได

• ! สงเสริมปฏิสัมพันธระหวางครูและผูเรียนโดยใช
เทคโนโลยีใหม เชน email, discussion group  และ Internet chat 
sessions เปนตน

• ! สนับสนุนรายการท่ีใชเน้ือหาการเรียนรูดิจิทัล
แ บ บ
ปฏิสัมพันธ ตลอดทั้งเนื้อหาที่เปนสิ่งพิมพและเผยแพรผานอินเทอรเน็ต

• ! ใชโครงสรางพื้นฐานทางโทรทัศนเพื่อการศึกษา
สํ าหรับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาใน
ระบบ เปนตน

• ! ศึกษาการใชเทคโนโลยีวิธีใหม เพื่อใหเกิดความ
ยืดหยุนสูงสุดในการใหบริการการเรียนการสอนและการดูโปรแกรมราย
การตาง ๆ
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วิทยุใชเพื่อการศึกษาเปนเวลาหลายปและก็ยังเปนเทคโนโลยีท่ี 
เขาถึงไดงาย คาใชจายถูก และครอบคลุมพ้ืนท่ีไดมาก สามารถใชในวิทยุ
โรงเรียน การสนับสนุนการฝกอบรมครูและการศึกษาผูใหญ และการ
รณรงคเพื่อการศึกษาพื้นฐานไดอีกดวย

เม่ือใชประกอบกับการสอน สิ่งพิมพ และการฟงเปนกลุมในระดับ
ทองถิ่นและการประชุมพบปะหนากัน วิทยุน้ีสามารถใชไดหลายประเทศ 
ใชสอนไดหลาย ๆ วิชา ท้ังในระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวทิยาลัยใน
ประเทศไทยและอังกฤษ อินโดนีเซีย และสเปน ก็ใชวิทยุส ําหรับการ
ศึกษาทางไกลดวย โปรแกรมเชนน้ีสามารถบันทึกไดงาย และสามารถใช
อีกไดเมื่อตองการ

วิทยุเหนือกวาเทคโนโลยีการเรียนรูอื่น ๆ เพราะวาใชกระแส 
ไฟฟานอย สามารถใชกับพลังแสงอาทิตยและเคร่ืองรับวิทยุชนิดมือหมุน 
รายการการศึกษาสามารถรับไดแมพื้นที่หางไกล โดยเสียคาใชจายนอย
มาก

เพราะวารายการทางวทิยุสามารถรับไดดวยอุปกรณราคาถกู และ
ในวงกวาง และในขณะท่ีทํ างานอ่ืนไปดวยน้ัน รายการวิทยุสามารถชวย
ไดในวงกวาง โดยรวมถึงการสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิต

12) วิทยุเพื่อการศึกษาควรนํ ามาใชตอไปโดยเฉพาะอยางย่ิงใน
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาในพ้ืนท่ีหาง
ไกล ซ่ึงมีขีดจํ ากัดในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐาน นอกเหนือไปจากการใช
รายการวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษาของรัฐแลว ควรพิจารณาใชราย
การผานหอกระจายเสียงสวนทองถิ่น เพื่อใหครอบคลุมไดมาก ๆ 
โปรแกรมของรายการท่ีออกอากาศโดยบริษทักระจายเสยีงของออสเตรเลีย
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เปนบรรษัทแหงชาติ ก็ใชในการสอนหลายวชิาของมหาวทิยาลัยเปดดวย 
สิ่งน้ีจะมีประโยชนมากในกรณีท่ีโปรแกรมเชนน้ันมุงท่ีจะนํ าไปสูสาธารณ
ชนโดยท่ัวไปและในพ้ืนท่ีท่ีไมสามารถเขาถึงรายการโทรทัศนศึกษาท่ีมีอยู
ในปจจุบันได

อาจเปนไปไดท่ีวาระบบการกระจายเสียงท่ีมีอยูท้ังของรัฐและ 
เอกชนมีความสามารถท่ีจะใชสอนรายการทางการศึกษา โดยการ
สนับสนุนคาใชจายเพียงเล็กนอยหรือแทบไมมีเลยจากรัฐบาลไทย ตัว
อยางเชนในตอนดึก ๆ หรือตอนเชาตรู รายการที่ออกอากาศในเวลาเชน
น้ีอาจจะบันทึกและอาจจะนํ ามาทบทวนเรียนในเวลาท่ีสะดวกของผูเรียน
ได รายการเพื่อการศึกษาทางโทรทัศนสามารถสงขาวสารความรูที่เห็นวา
เปนประโยชนตอการบริหารในทองถิ่น เกี่ยวกับความสํ าคัญของการเรียน
รูตลอดชีวติ และการปฏิรูปการศกึษาของประเทศไทยโดยท่ัวไปไดอกีดวย

13) บริการกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ควรจะนํ ามาใชสํ าหรับโปรแกรมการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงสํ าหรับ 
เปาหมายซ่ึงเปนประชาชนท่ัวไป

14) ควรจะมีการทบทวนการดํ าเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศของโรงเรียน และรูปแบบของระบบน้ีจะเปนประโยชน
สํ าหรับกระบวนการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโรงเรียน และ 
เอื้อตอการสนับสนุนเพ่ือขยายการจัดการและการบริหารโรงเรียนท้ังระบบ

3.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิชาชีพ
1 ) รัฐบาลไทยควรสนับสนุนโรงเรียนนํ ารอง (Navigator 

schools) ในการพัฒนาการใชเทคโนโลยีการเรียนรูอยางเปนระบบ เพื่อ
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ใหสามารถนํ าไปเปนแนวทางในการพัฒนาแผนการใชเทคโนโลยีการ
เรียนรูไปใชในโรงเรียนอ่ืน ๆ ตอไป

2) รัฐบาลไทยควรจะดํ าเนินการพัฒนาเน้ือหาสาระและพัฒนา
โปรแกรมตอไปน้ี เพื่อสนับสนุนโรงเรียนอื่น ๆ ในการพัฒนาแผน
เทคโนโลยีการเรียนรูของตน

• ! จัดหาคูมือแหลงทรัพยากรส ําคัญ เพื่อชวยในแต
ละข้ัน ของการนํ าแผนเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูไปปฏิบัติ

• ! เช่ือมโยงการสนับสนุนออนไลนใหกับกลุ มผู 
ตองการใช โดยเฉพาะกลุมอภิปราย

• ! จัดเน้ือหาสาระท้ังออนไลนและสิ่งพิมพเพื่อชวย 
โรงเรียนในการพฒันาแผนเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู

• ! จัดโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อชวยโรงเรียน
ในการวางแผนเทคโนโลยีการเรียนรู

• ! จัดใหมีเจาหนาท่ีประจํ าเขตพื้นท่ีเพื่อสนับสนุน
เทคโนโลยีการเรียนรู

3) ควรจัดการพัฒนาวิชาชีพใหครู เพ่ือชวยโรงเรียนในการจัด
ทํ าแผนและพัฒนาระบบ LAN ในโรงเรียน

4) คูมือการใช LAN และการพัฒนาวชิาชีพ ควรจะมีพ้ืนฐาน
มาจากประสบการณของโรงเรียนนํ ารองของประเทศไทย

3.6 ยุทธศาสตรการจัดต้ังองคกร
1) โครงสรางขององคกร ประกอบดวย 4 หนวยงาน  ไดแก
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• ! หนวยงาน ICT มีหนาท่ีรับผิดชอบดานการจัด
การสารสนเทศ การนํ าไปใชในหนวยงานตาง ๆ  โครงสรางพ้ืนฐาน และ
การจัดซ้ือ ICT สํ าหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษา

• ! หนวยงานโครงการเทคโนโลยีการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาตนแบบและบริหารจัดการ การพฒันาและการนํ าแผนเทคโนโลยีการ
เรียนรูสูการปฏิบัติในโรงเรียน

• ! หนวยงานโครงการการเรียนรูแบบยืดหยุน เพื่อ
พัฒนาต นแบบและการบริหารจัดการการพัฒนาและการนํ  าแผน
เทคโนโลยีการเรียนรูจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูการอาชีวศึกษา

• ! หนวยงานการเรียนรูตลอดชีวติ เพือ่เปนตนแบบ
และการบริหารจัดการแผนเทคโนโลยีการเรียนรูส ําหรับการศกึษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั

2) หัวหนาหนวยงานท้ัง 4 สวน รายงานตรงตอผูบริหารระดับ
สูงท่ีสอดรับตามโครงสรางของกระทรวงศึกษาธกิาร และควรจะมีสายงาน
การบริหารซ่ึงประกอบดวย

• ! ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO – 
Chief Information Officer) หรือผูจัดการท่ัวไปของหนวยงาน ICT ข้ึน
ตรงตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

• ! หัวหนาหนวยงานเทคโนโลยีการเรียนรูรายงาน
ตรงตออธิบดีผูดูแลดานเนื้อหาและหลักสูตรโรงเรียน

• ! หัวหนาหนวยงานโครงการการเรียนรูแบบยืด
หยุนรายงานตรงตอรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการผูรับผิดชอบดูแลดานอา
ชีวศึกษา
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3) ผูบริหารภายในส ํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร มีหนาท่ี
รับผิดชอบและมีอํ านาจท่ีจะควบคุมและประสานโครงการเทคโนโลยีการ
เรียนรูของกระทรวง

4) โครงสรางสนับสนุนการนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูไปปฏิบัติ 
ควรจะมีศูนยปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5) ควรจัดต้ังหนวยงานเทคโนโลยีการเรียนรู เพื่อแสวงหาและ
พัฒนาตนแบบเพื่อการนํ าแผนเทคโนโลยีการเรียนรูสํ าหรับโรงเรียนไป
ปฏิบัติ

6) กระทรวงศึกษาธิการควรจะจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
การประสานงานอยางเหมาะสมกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตอการศึกษา
และฝกอบรมภายในประเทศไทยและหนวยงานอื่น ซ่ึงรับผิดชอบตอ
e-Government, e-Society, e-Commerce และ e-Industry ของ 
ประเทศไทย เชน

• ! หนวยงานดานการศึกษาและฝกอบรมของรัฐ
บาลและของเอกชนทุกระดับ

• ! คณะกรรมการอธกิารบดีมหาวิทยาลยั
• ! หนวยงานซึ่งมีอยูและที่จะตั้งขึ้นใหมซึ่งเกี่ยวของ

กับ e-Thailand
7) ความรวมมือเหลาน้ีมีวัตถุประสงคท่ีจะรวบรวม ประเมิน 

และเผยแพรขอมูลความรู ตลอดจนเน้ือหาวิชาเพื่อสงเสริมและริเริ่มการ
พัฒนาความรวมมือท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรียนรู ท้ังน้ีเพื่อหลีกเลี่ยง 
กิจกรรมที่ซํ ้าซอน
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8) ควรจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาแผนเทคโนโลยีการเรียน
รู TLT 2010

9) รัฐบาลไทยควรจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศแบบ
ประสานกัน (หรือ e-Thailand) เพ่ือแกปญหาดานการมีสวนรวมของ
ประเทศไทยในสังคมโลกยุคสารสนเทศ

10) โครงการริเร่ิม e-Thailand ควรจะรวมการจัดตัง้โครงการ 
Universal Service สํ าหรับประเทศไทยดวย

11) โครงการริ เ ร่ิม  e-Thai land ควรจะรวมโครงการ
e-Education ซ่ึงจะแกปญหาการใช ICT ในมิติของการศึกษา ท้ังการ
ศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั

12) โครงการ e-Thailand และ e-Education ควรไดรับการ
พัฒนาโดยมีทัศนะท่ีจะเช่ือมโยงกับระดับภูมิภาคและโครงสรางพื้นฐาน
ระดบัสากล และโครงการเทคโนโลยีเพือ่การศกึษา

4.  การจัดการการเปลี่ยนแปลง

4.1 หลักการ

ถาหากโรงเรียนจะนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูเขาไปใชในหองเรียน 
โรงเรียนจะตองแกปญหาท่ีเก่ียวของหลายประการ เชน ปญหาเกี่ยวกับ
การเขาใจรวมกันในเร่ืองการเรียนการสอน ปญหาเกี่ยวกับรูปแบบการ
เรียนรู รูปแบบการสอนในแตละวิชา การขจัดปญหาความไมเขาใจ และ
ปญหาประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังมีปญหาเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการบูรณา
การเทคโนโลยีเขาไปในการเรียนการสอน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับปญหาวา
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เทคโนโลยีจะใชอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนรูของ 
นักเรียน ปญหาซอฟตแวรและฮารดแวรท่ีตองการ วิธีสอนที่ควรจะมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด เปนตน

นอกจากน้ี ยังมีปญหาท่ีเก่ียวกับการสนับสนุนครูและนักเรียนใน
การยอมรับวิธกีารใหมดังกลาวเขามาใชในโรงเรียน และปญหาที่เกี่ยวกับ
ประเภทของคอมพิวเตอรที่จะซื้อ ความจํ าเปนท่ีจะตองมี LAN ปญหา
ความปลอดภัย การสนับสนุนดานเทคนิคและการจัดการในการซ้ือ การ
ยกระดับคุณภาพของอุปกรณและซอฟตแวรเปนตน นอกเหนือจากการ
ปรับโครงสรางการเรียนการสอนและการบริหารแลว ก็มีปญหาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค วัฒนธรรมของโรงเรียน กระบวนการและการเปล่ียนแปลง
ในความเชื่อของครู นักเรียน และผูปกครอง เปนตน

การแกปญหาเหลานี้จ ําเปนตองใชยุทธศาสตรผสม รวมทัง้การ
ศึกษารายงานการวิจัยที่เปนปจจุบัน และการศึกษาวารูปแบบไหนที่
ใชไดผลดใีนทีอ่ืน่ และทีใ่ชไมไดผล การสรางเครือขายของประชาชน 
เพื่อรวมพลังใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยวิธีการความรวมมือ การ
พิจารณาลักษณะของโรงเรียน นักเรียน ครู ชุมชน การสรางวิสัยทัศน 
รวมกัน และการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับการสอนและการเรียนเปนประจํ า 
การวิจัยในหองเรียน เพ่ือจะเขาถึงวัฒนธรรมของโรงเรียน เปนตน

4.2  รูปแบบของการจัดการการเปล่ียนแปลง

การจัดการการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูมาใชใน
โรงเรียนน้ัน จํ าเปนจะตองมีการเปล่ียนแปลงท้ังระบบและระดับโรงเรียน 
ดวยการสนับสนุนจากโครงสรางของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ความรูเกี่ยวกับ
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เร่ืองการนํ าเทคโนโลยีมาใชในโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงในระบบ  
ในโรงเรียน และการฝกอบรมครูน้ันมีบทเรียนจากตางประเทศ การจัดการ
การเปลี่ยนแปลงองคกร จากรายงาน Egan 1988 ไดใหรูปแบบของ 
การเปลี่ยนแปลงองคกรไว 3 ขั้นตอนคือ

1) ประเมินภาพลกัษณปจจุบันขององคกร เพือ่พจิารณาวาสิง่ใดด ี
สิง่ใดไมด ีและช้ีบงโอกาสท่ียังไมไดใช ความตองการท่ีไมไดรับการตอบสนอง 
และความทาทายท่ียังไมไดดํ าเนินการ

2) สรางภาพลักษณท่ีตองการ โดยบรรยายวาองคกรน้ันจะมี
ลักษณะอยางไร เมื่อการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นแลว

3) วางแผนและนํ าแผนไปปฏิบัติ ซ่ึงจะทํ าใหระบบน้ันเคล่ือนจาก
ภาพปจจุบันไปสูภาพลักษณใหม

 ขอเสนอโดยสรุปของรายงานฉบับน้ี มีดังน้ี
1)  การสรางภาพลักษณ  :  วิสัยทัศนท่ีตองการในอนาคต
ในการเลอืกทิศทางน้ัน ผูนํ าจะตองพัฒนาภาพในความคิดเก่ียวกับ

องคกรท่ีปรารถนาในอนาคต ภาพในมโนทัศนน้ีจะเรียกวา “วิสัยทัศน” 
อาจจะคลมุเครือเหมือนกบัความฝน หรืออาจจะชัดเจนเหมือนกับเปาหมาย 
ภารกจิ แตจุดส ําคญักค็อืวาวสิยัทัศนน้ันจะตองแสดงใหเหน็ภาพท่ีเปนไปได 
นาเช่ือถือ และเปนที่จูงใจขององคกรและเงื่อนไขนั้นตองดีกวาในหลายๆ 
ทางกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน

การพัฒนาวิสัยทัศนของโรงเรียนจึงรวมเอาเทคโนโลยีเขาไว 
เปนจุดเร่ิมตนสํ าคัญในการวางแผนกระบวนการเทคโนโลยีการเรียนรู 
โครงการ ACOT (Apple Classrooms of Tomorrow) มีบทบาทสํ าคญั 
ในเทคโนโลยีการเรียนรูของรัฐวิคตอเรียในการเปลี่ยนแปลงการจัดการ  



เทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 255336

โครงการน้ีทํ าใหครูใหญ เจาหนาท่ีโครงการ และครูอาวุโสเห็นภาพ
โรงเรียนในอนาคตได และก็ยังมีเวลาคิดทบทวนถึงแผนการตาง ๆ ท่ีจะ
นํ ามาเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของตน ในกิจกรรมน้ี หลักการการเปลี่ยน
แปลงท่ีใชในโรงเรียนนํ ารองและผลสํ าเร็จท่ีเกิดการเรียนรูจากโรงเรียนน้ี
จะชวยทํ าใหเห็นภาพโรงเรียนและการเรียนรูในอนาคต และองคกรใน
อนาคตที่มีเทคโนโลยีอยูดวยชัดเจนยิ่งขึ้น

2)  ภาวะผูนํ า
Egan (1988) เนนความสํ าคัญของการเลือกบุคคลที่ถูกตอง ให

มาดํ าเนินการการเปลีย่นแปลง :

บุคคลผูนี้อาจจะเปนบุคคลที่มีต ําแหนงสูงสุดในองคกรหรือไมก็ได
การจัดการการเปลี่ยนแปลงควรจะใหอยูในมือคนท่ีมีความรอบรู
มีจิตสํ านึก มีความผูกพันและตอบสนองอยางดีกับการแตงตั้ง
ผูจัดการการเปล่ียนแปลงหรือทีมการเปล่ียนแปลง มีการใหขอมูล
แกสวนท่ีเหลือขององคกรวาบุคคลน้ีหรือทีมงานน้ีเปนผูท่ีรูวาเรา
รูสึกอยางไรกับการเปล่ียนแปลง

ไดเคยเสนอแนะไวแลววาทีมโครงการเทคโนโลยีการเรียนรูควร
จะจัดตัง้ข้ึน เพ่ือเขามามีบทบาทผูจัดการการเปล่ียนแปลงในระดับประเทศ 
ภาวะผูนํ าในระดับโรงเรียนก็มีความสํ าคญัพอ ๆ กับการนํ าวิธกีารเรียน
การสอนแบบใหมซ่ึงใชเทคโนโลยีไปปฏิบัติ

3)  หาทางกระตุนที่ไดผลสูงสุด
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โรงเรียนคงเผชิญกับปญหาเหมือนๆ กันหลายปญหาเม่ือนํ า
เทคโนโลยีไปปฏิบัติ การท่ีโรงเรียนจัดทํ าความผดิซ้ํ ากบัท่ีโรงเรียนอ่ืนทํ า
ไปแลวกเ็ปนไปได ทํ านองเดยีวกนักค็วรจะหลีกเลี่ยงการกระทํ าท่ีซ้ํ าซอน
อยางไมจํ าเปน ฉะน้ันจึงจํ าเปนที่จะตองเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางฝาย
ตาง ๆ เรียนรูจากโรงเรียนนํ ารองและโรงเรียนอ่ืน เทคโนโลยีน้ันจะใหวิธี
การท่ีคุมคาใชจายในการเขาถงึและตระหนักในความรู ตัวอยางเชน

• ! สิ่งพิมพ เปนวิธีการท่ีจะสื่อขอความท่ีมีประสิทธิภาพ 
กระทรวงศกึษาธกิารของรัฐวคิตอเรียไดพมิพเอกสารคูมือการนํ าเทคโนโลยี
การเรียนรูไปปฏิบัตแิจกจายอยางแพรหลาย

• ! ซีดีรอมและอินเทอรเน็ตเปนวิธีการท่ีมีคาใชจายถูกและ
แบงปนเอกสารขอมูล วดีทัิศนใชกนัอยางแพรหลาย ตวัอยางเชน การเรียนรู
กบัโปรแกรมอนิเทอรเน็ต

• ! ชวงเวลาซ่ึงไมไดใชของโทรทัศน จะมีคาใชจายในการ
ก ร ะ จ า ย
วดีทิศันท่ัวประเทศ

4.3  การสนับสนุนการเปล่ียนแปลงระบบ

The Concerns-Based Adoption Model จะใหกรอบที่มีประสิทธิ
ภาพในการมองภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล โดยเนนท่ี
ความสํ าคัญของบทบาทแตละบุคคล เชน ในการเปล่ียนแปลง Havelock 
and Zlotolow (1995) ไดใหรูปแบบซ่ึงปรากฏแลวเหมาะท่ีจะใชกับบริบท
ของโรงเรียน และรูปแบบน้ี ลักษณะท่ีบุคคลกาวไปสู การยอมรับ
นวัตกรรมใหมน้ันมี 6 ขั้นตอนคือ
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1.! ข้ันตระหนัก หมายถึง บุคคลใหความสนใจโดยไมจํ าเปนตอง
ไดรับการกระตุนเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม

2.! ข้ันความสนใจ เปนข้ันท่ีหาขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับนวัตกรรม 
ทัศนคติท่ีเปดกวางเกี่ยวกับนวัตกรรม และข้ันน้ียังไมไดตัดสินใจวา
นวตักรรมน้ันจะเหมาะกบัสภาพการณโดยเฉพาะหรือไม

3.! ข้ันการประเมินผล เปนระยะซ่ึงลองคิดดูในสมองเกี่ยวกับ
นวัตกรรมอยางน้ี เปนข้ันตอนกอนท่ีนํ าไปสูการตัดสินใจ เราเรียกข้ันตอน
น้ีวาพฤติกรรมการทดลอง

4.! ข้ันการทดลองหรือการลองดู นวัตกรรมจะถูกนํ ามาปฏิบัติ
ในระดับขนาดเล็กกอนเพื่อดูวาใชไดผลหรือไมในแตละสถานการณ

5.! ข้ันการยอมรับ ผลจากการทดลองนํ ามาช่ังน้ํ าหนักและตัดสิน
ใจจะรับหรือไมรับนวัตกรรมน้ัน ๆ

6.! ข้ันการบูรณาการ การยอมรับอยางแทจริงจะพิจารณาจากวา 
การยอมรับน้ันไดนํ ามาใชในชีวิตประจํ าวันและบูรณาการเขาไปในชีวิต
การทํ างานของแตละบุคคลหรือไม

การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของแตละบุคคล เปนศูนยรวมของ
ความกาวหนาของข้ันตอนการยอมรับนวัตกรรม โดยสัดสวนของบุคลากร
กจ็ะมีกลุมท่ีเรียกวากลุมยอมรับตัง้แตตน บางคนก็จะเปนผูติดตามเบ้ืองตน 
บางคนก็จะเปนผูตอตานการเปลี่ยนแปลง ตองรับรูวาครูเปนรายบุคคล 
และผูนํ าทางการศึกษาเปนรายบุคคล ก็จะอยูในข้ันตางๆ กันในวัฏจักร
การยอมรับนวัตกรรม จึงขอเสนอแนะวากระทรวงศึกษาธิการควรจะใช
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ยุทธวิธีหลายดานเพื่อสนับสนุนความกาวหนาในการเปลี่ยนแปลงตาม
ขั้นตอนทั้ง 6 ข้ันน้ี

1)  ข้ันตระหนัก (Awareness)
ในการกอใหเกิดการตางกันน้ันมีความจํ าเปนในการท่ีใหบุคคล

น้ันไดเห็นความจํ าเปนของการเปลี่ยนแปลงและไดเห็นรูปแบบของ
ประสิทธิภาพในการยอมรับเทคโนโลยี เปาหมายแรกก็คือการสรางความ
อยากรูอยากเห็น ซ่ึงเปนการจูงใจใหหาขอมูลเพ่ิมเติม ขาวสารเก่ียวกับ
ความเชื่อ ความสนใจ การเขาใจงาย และผลประโยชนตอบแทนก็ควรจะ
ไดรับรูดวย เชน ขอความควรจะเปนวา เทคโนโลยีการเรียนรูเพ่ือการ
ปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียน เปนตน โปรแกรมการปฏิบัติงานควรมี
การสงเสริมเทคโนโลยีการเรียนรู โดยท่ีเสนอการประชุมสัมมนา การดู
วีดิโอ และการกระตุนเตือนใหผูนํ าทุกระดับขององคการไดตระหนักถึง
เทคโนโลยีการเรียนรู วิธีการ ท่ีดีจะสงเสริมการตระหนักคือการสงเสริม
โดยกลุมเพื่อน ซึ่งไดยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหมน้ีแลว และผูซ่ึงสามารถบอกไดวาจะมีประโยชนอยางไร และ
บอกถึงกระบวนการในการทํ าใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน

2)  กาวหนาไปสูข้ันความสนใจ  (Progress to Interest)
เมื่อกระตุนเตือนใหเกิดความตระหนัก เพื่อใหเกิดความสนใจ ก็

ตองกระตุนบุคคลใหเขาหาหรือพบกับผูนํ าในดานนวตักรรม ถาหากสนใจ
คนเหลานี้ก็จะพบหาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆ ในกรณีที่ครูใหญและ
ครู ก็คงจะตองหาขอมูลจากครูใหญและครูอื่นๆ การอภิปรายกลุมก็จะเปน
วิธีการท่ีจะสนองความตองการดานขอมูลและโอกาสท่ีจะแสดงขอสงสัย
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และพัฒนาทัศนคติเชิงบวกตอนวัตกรรม การอภิปรายกลุมอาจจะนํ ามาใช
ในการสนับสนุนบุคคลใหลองเสี่ยงดูบางก็ได

โปรแกรมการปฏิบัติอาจจะมีทานท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาอธิบายให
ครูใหญและครูฟง จัดใหมีการสมัมนาในโรงเรียนนํ ารอง สมัมนาครูปฏิบัตกิาร
และสื่อสารระหวางกลุ มครูใหญและครูเครือขาย ขณะเดียวกันการ
สนับสนุนโดยเพ่ือนครูก็เปนวิธีการท่ีมีอิทธิพลในการโนมนาวจิตใจได

3)  กาวไปสูขั้นประเมินผล (Progress to Evaluation)
การกระตุ นเตือนใหบุคคลมาถึงข้ันการสนใจและกาวไปในข้ัน

ประเมินผลน้ัน บุคคลจํ าเปนตองใชสมองคิด โดยมองทางเลือกตางๆ 
บุคคลน้ันตองการขอมูล ตองการประสบการณ ซ่ึงจะทํ าใหเขามองเห็นวา
นวัตกรรมน้ันสามารถนํ ามาใชในสถานการณของตนเองได การสาธิต
นวัตกรรมภายใตเงื่อนไขท่ีคลายกับโรงเรียนของตนใหดูนั้น ก็เปนส่ิงท่ีดี 
ถาบุคคลไดเห็นวานวัตกรรมน้ันมีประโยชนกับเขา ก็มีแนวโนมท่ีจะตัดสิน
ใจลองเสี่ยงทดลองนวัตกรรมน้ันดู โปรแกรมการปฏิบัติน้ันประกอบดวย 
ใหมีการปฏิบัติของโรงเรียนนํ ารอง ใหมีโครงการหองเรียนโลก และใหมี
เครือขายภาวะผูนํ าท่ีใชน้ีอยูดวย

4)  กาวไปสูขั้นทดลองท ํา  (Move to Trialling)
เม่ือกระตุนใหบุคคลประเมินผลแลว กาวเขาสูขั้นทดลองทํ า การ

ฝกอบรมก็จํ าเปนที่จะชวยใหบุคคลนั้นปฏิบัติใหมได และดํ าเนินกิจกรรม
ใหมได โอกาสท่ีจะลมเหลวก็อาจจะเปนไปไดในข้ันน้ี ดังน้ันการสนับสนุน
และการใหกํ าลังใจอยางเต็มท่ีจึงจํ าเปน บุคคลตองไดรับการกระตุนให
ประเมินประสบการณของตน ผลท่ีออกมาน้ันอาจจะไมเห็นในปจจุบัน
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ฉะน้ัน ภาระงานของครูทุกระดับคอนขางจะหนักอยูตลอดเวลา
ฉะน้ันเปนเร่ืองยากในการท่ีจะดํ าเนินการโปรแกรมท่ีมีอยู พอ ๆ กับท่ีจะ
ทดลองทํ าสิง่ใหม เม่ือครูมีภาระหนักเชนน้ีก็จํ าเปนท่ีจะไดรับการชวยเหลือ 
จัดใหมีการสมัมนา จัดใหมีคูมือ จัดใหมีการปรึกษาหารือ และอะไรทํ านองน้ี 
จะกอใหเกดิความแตกตางระหวางการรับนวตักรรมใหม หรือการไมยอมรับ
ไปเลยก็ได

โปรแกรมการปฏิบัติควรประกอบดวยการปรึกษาหารือในระดับ
เขต การปฏิบัติในโรงเรียนนํ ารอง การวางแผน ประชุมวางแผนรวมกัน 
เครือขายครูและครูใหญ กระตุนใหมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในโรงเรียน
และในเครือขาย ศึกษาคูมือการวางแผนเทคโนโลยีการเรียนรู เนนการ
สนับสนุนแกโรงเรียนและแกครู รวมท้ังครูใหญในการดํ าเนินงานน้ี

5)  ข้ันการยอมรับ  (Adoption)
สงเสริมใหบุคลากรทํ าการประเมินและกาวเขาสูข้ันยอมรับแลว 

ก็จํ าเปนตองมีการฝกอบรมและการใหกํ าลังใจ ผูรับนวัตกรรมอาจจะ
ประสบความยุงยากในการลองดูหรือการนํ าไปปฏิบัติในสถานท่ีของตน 
ดังน้ันโครงสรางการสนับสนุนจึงจํ าเปนท่ีจะชวยแกปญหาเหลาน้ี และ
ปญหาท่ีไมคาดหวังจะใหเกิดข้ึนก็ได

โปรแกรมการปฏิบัติควรจะรวมจัดใหมีเครือขายครูและผู นํ า 
จัดใหมีท่ีปรึกษาระดับหองเรียน ที่ปรึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผูนํ า
เครือขาย และเครือขายออนไลน รวมทั้งบุคคลซึ่งไดปฏิบัติมาแลว และ
ควรจะมีการสํ ารวจโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพแกผูท่ีเคยเก่ียวของมาแลว 
เพื่อท่ีจะพิจารณาวาควรจะสนับสนุนอยางไรบาง
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6)  ขั้นการบูรณาการ  (Integration)
เม่ือกระตุ นใหบุคคลยอมรับนวัตกรรมแลว ก็ควรจะกาวถึง

ข้ันบูรณาการ บุคคลควรรับการสนับสนุนใหบูรณาการทักษะใหมเขาไปใน
พฤติกรรมประจํ าวนั ใหมีวาระการฝกปฏิบัติ ใหมีการเตือนใจและอธิบาย
ใหฟง และตามมาดวยคํ าถามเกี่ยวกับความถี่ของการใชและการไมใช 
บทบาทของผูนํ าในการเปล่ียนแปลงองคกรน้ันมีความสํ าคัญอยางย่ิง

แผนปฏิบัติควรจะรวมการกระตุ นเตือนใหทีมผู นํ าในโรงเรียน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงครูใหญ เพื่อจัดทํ าโครงสรางภายในท่ีใชสงเสริม
สนับสนุนนวตักรรม เชน ใหมีทีมออกแบบ ทีมเสนอแนะ ใหมีการสอบถาม
ผูท่ีเกีย่วของเปนการติดตามงาน มีการศกึษาโรงเรียนนํ ารอง ใหมีช่ัวโมง
การติดตามงาน เครือขายของครูปฏิบัติการและภาวะผูนํ าควรจะเสนอ
ความคิดในเร่ืองน้ี

4.4  ปจจัยในการปฏิบัติ

1) ความสํ าคัญของการตัดสินใจในระดับพ้ืนท่ี
ในระหวางโปรแกรมหองเรียนสํ าหรับอนาคต Classroom of the 

future ครูใหญของรัฐวิคตอเรียมีเสรีภาพในฐานะผูนํ าทางการศกึษาและมี
ความยืดหยุนท่ีจะปรับความสํ าคัญของโรงเรียนเพื่อกอใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงท่ีปรารถนา ครูใหญมีเจตนาท่ีจะเปล่ียนและมีความสามารถ
ท่ีจะใชทรัพยากรท่ีจํ าเปนได

2) การสื่อสาร
การสื่อสารภายในโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชนในวงกวางเปน

สิ่งจํ าเปนอยางย่ิง
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3)  รูปแบบของภาพอนาคตที่ปรารถนา
เทคโนโลยีและทักษะทางคอมพิวเตอรของครูจะไมสามารถ

เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนได ในทํ านองเดียวกันโปรแกรมการพัฒนา
วิชาชีพ ซ่ึงเนนการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีของครู ก็จะไมเปล่ียนแปลง
การปฏิบัติกับเทคโนโลยีได ตัวอยาง ในฝรั่งเศส กลางทศวรรษที่ 1980 
ครูเปนจํ านวนพันๆ ไดรับการสอนการใชเทคโนโลยีเปนจํ านวนหลายพัน
ช่ัวโมง มีจุดเนนอยูท่ีทักษะการเรียนรูใน word processing, spreadsheet 
และ database คอมพวิเตอรจํ านวนหลายพันเคร่ืองสงเขาไปไวในหองเรียน 
แตการปฏิบัติในหองเรียนไมมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ ครูไมไดบูรณาการ
เทคโนโลยีเขาไปในการเรียนการสอน ครูยังพึง่อยูกบัเทคนิคการสอนท้ังช้ัน
และไมเขาใจการบูรณาการเทคโนโลยีเขาไปในหองเรียน ซ่ึงตองนํ าไปสู
โรงเรียนนํ ารอง

 4) ใชหลักการการจัดการโครงการ โครงการเทคโนโลยี
การเรียนรู ก็ควรจะมีพื้นฐานอยูบนการวางแผนโครงการพัฒนากอนท่ี
โครงการจะเร่ิมต น รายละเอียดของแผนก็ควรจะพูดถึงขอบเขต 
ทรัพยากร วัตถุประสงค จุดหมายหลัก เกณฑของความสํ าเร็จ และ
ยุทธศาสตรในการนํ ารอง ปญหาในดานคุณภาพและตัวถวง ในระดับ
โรงเรียน แผนเทคโนโลยีการเรียนรูจํ าเปนอยางย่ิง

โครงการนํ ารองเปนเคร่ืองมือท่ีสํ าคัญ โครงการดังกลาวควรจะ
เรียกวา การนํ าไปปฏิบัติขั้นตอนที ่1 มากกวาท่ีจะเรียกวา นํ ารอง เพราะ
โครงการนํ ารองมักจะมองวาเปนการทดลอง

5)  การยอมรับกระตุนโดยโครงการนํ ารอง
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การสอนในหองเรียน ACOT เปลี่ยนไปสูการสอนเปนทีม การ
เรียนแบบรวมมือ และโครงการสหวิทยาการได นักเรียนมีสวนเก่ียวของ
ท้ังในการสอนและการเรียนบทเรียนใหม ซ่ึงพวกเขาและครูรวมกนัวางแผน 
กลุมแรกของครู ACOT มาจนถึงขั้นนี้หลังจากใชเวลามากกวา 1 ป 
กลุมท่ี 2 มาถึงข้ันน้ีหลายเดือนตอมา ท้ังน้ีเปนเพราะวากลุมท่ี 2 มี
ผูเช่ียวชาญในระดับทองถิ่นและสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนกระตุนใหเกิด
การเจริญเติบโต โรงเรียนนํ ารองใชประโยชนจากแนวความคิดนํ ารองจาก 
2 ระดับคือ กลุมของครูผูนํ า เชน บทบาทในระดับนํ ารองภายในโรงเรียน
สํ าหรับครูอื่นๆ และกลุมโรงเรียนท่ีใชนํ ารองสํ าหรับโรงเรียนอื่นพรอม
วิธีการท่ีหลากหลายท่ีจะเปลีย่นโดยการใชเทคโนโลยี

6)  การประเมินผลและการวิจัย
การประเมินผล เปนปจจัยสํ าคัญในการพัฒนาวิชาชีพดาน

เทคโนโลยีการเรียนรู ซ่ึงประสานโดยโครงการหองเรียนสํ าหรับอนาคต
Classroom of the future จากขอมูลท่ีรวบรวมได ก็ทํ าใหเปนไปไดท่ีจะ
ติดตามและปรับโครงการในระหวางการปฏิบัติการ ตัวอยางเชน รายงาน
การวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิคตอเรีย 12 เดือนหลังจากเร่ิม
โครงการ Classroom of the future ช้ีใหเห็นวาในระยะเวลาน้ันมีปจจัย
หลายประการซ่ึงจํ ากัดการนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูไปปฏิบัติในโรงเรียน 
ปจจัยแบบน้ีก็คือครูขาดเจตนารมณท่ีวาเทคโนโลยีการเรียนรูจะสามารถ
ปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนได ขาดการเขาถึงโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีการเรียนรูในหองเรียนเปนประจํ าวนั ครูมีความตองการพัฒนา
ความเช่ียวชาญในการใช hardware และ software ขอมูลเหลานี้ใช
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ประโยชนสํ าหรับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในเวลาตอมา

7)  ความเชื่อ วัฒนธรรมและสภาพแวดลอมสนับสนุน
ความเช่ือของครูเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนการสอนจะเปนปจจัย

ตอตานหรือสนับสนุนการเปลีย่นแปลงได ความเช่ือของครูจํ าเปนตองได
รับการทดแทนใหมในความเช่ือท่ีมีประโยชนและปฏิบัติได โดยอาศัย
ประสบการณในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป การปฏิบัติแบบใหมจะเกิดข้ึน
เม่ือครูทํ างานกับผูบริหารหรือเพื่อนซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง ครูและ
ความเช่ือของครู และผูนํ า วัฒนธรรมของโรงเรียน และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียน ซ่ึงสนับสนุนตอการเปลี่ยนแปลงท่ีปรารถนา เปนสายใย
ส ําคญัในการเช่ือมโยงการวางยุทธศาสตรตอการยอมรับโครงการ Classroom 
of the future โรงเรียนนํ ารองไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานที่ เพราะวา
เปนสถานท่ีซ่ึงผูนํ าโรงเรียนหรืออาจารยใหญ มีจิตใจหรือมีเจตนารมณใน
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสํ าคญั เจาหนาท่ีของโครงการสํ าหรับโรงเรียน
นํ ารองไดรับเลือกในฐานะเปนครูท่ีมีประสบการณหรือเคยใชวธิสีอนแบบ
นักเรียนเปนศูนยกลาง และไดพิสูจนแลววาเปนผูมีความสามารถพัฒนา
วิชาชีพและสนับสนุนเพื่อนครูได ครูสนับสนุนในโรงเรียนนํ ารองไดรับ
เลือกวาเปนครูท่ีดีเลิศ พวกเขาสอนแบบใชนักเรียนเปนศูนยกลางอยูแลว
ไมใชใชคอมพิวเตอรเกงอยางเดียว ครูและผูนํ าจากรัฐวิคตอเรียไดรับการ
คัดเลือกใหเขารวมในโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรูรวมท้ังใน
การสัมมนา ครูใหญจากโรงเรียนวิคตอเรียไดรับการกระตุนมาตรฐานใน
การเลอืกครูเขารวมในการปฏิบัตงิานในโรงเรียนนํ ารอง ซ่ึงรวมท้ังแรงจูงใจ
และนวัตกรรมท่ีจะใชในหองเรียน การเขาถึงเทคโนโลยีแบบประจํ าวัน 
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การนํ าไปใชในโรงเรียน ท่ีภาวะผูนํ า และดํ าเนินการใหสอดคลองกับแผน
และเทคโนโลยีของโรงเรียน ครูใหญไดรับการสนับสนุนใหไปเย่ียมครูของ
ตนในระหวางท่ีปฏิบัตงิานท่ีโรงเรียนนํ ารอง อภิปรายและเขาใจแผนของครู
เกี่ยวกับหองเรียนของตน และสนับสนุนตามท่ีตองการท่ีครูน้ันจะตองไป
ปฏิบัติ
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8)  ปรับระบบความรับผิดชอบและการประเมินผล
การวัดผลสามารถสนับสนุนหรือขัดขวางการนํ าเทคโนโลยีไป

ปฏิบัต ิ การปรับใหสอดคลองระหวางการประเมินผลและความรับผิดชอบ
และการปฏิบัติในหองเรียนจึงมีความจํ าเปน ครูในโรงเรียนนํ ารองของรัฐ
วิคตอเรียซ่ึงไดไปเย่ียมชมโครงการ ACOT ท่ีสหรัฐอเมริกา สังเกตวา
ท้ังหองเรียนใชเวลาเปนสวนมากของวันไปกับการฝกและปฏิบัติ การ
ทองจํ าแบบฝกหัดเพื่อเตรียมตัวเด็กเพื่อสอบขอสอบของรัฐ กิจกรรม
ท้ังวันใชความรวมมือที่เปนโครงการใชเทคโนโลยี ความกดดันของครูที่
ตองเตรียมเด็กเพ่ือสอบข้ันมาตรฐานน้ันคอนขางสูง

9)  หลักสูตรและองคกร
ท่ี River Oak Elementary School แคนาดา ครูใหญเนนความ

สํ าคัญของหลักสูตร โดยตั้งขอสังเกตวาถาหากปราศจากการปรับ
หลักสูตรที่ River Oak แลว นักเรียนจะไมพัฒนาความคิดสรางสรรค และ
ทักษะการคิดเชิงตรรก ทักษะความคิดแกปญหา ทักษะการทํ างานเปน
ทีม การอานออกเขียนได ทักษะการสื่อสาร และอื่นๆ ท่ีเขาสามารถ
แขงขันไดในโลกของงาน โรงเรียนมีความจํ าเปนท่ีจะตองกลายเปน
องคกรการเรียนรู เพื่อใหการปฏิบัติสอดคลองกับการเรียนรูและการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติท่ีพึงปรารถนา ก็ควรจะโยงเขากับแผน
การปฏิบัติงานและกับโบนัสหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตํ าแหนง

10)  ปรับกระบวนการธุรการ
ประสบการณชี้ใหเห็นวาประสบการณธุรการ เชน การยอมรับ

การเรียนการสอนแบบนักเรียนเปนศนูยกลาง จะเปนไดควรจะมากอนการ
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นํ าเทคโนโลยีมาใช ในภาคธุรกิจเสนอวาการปรับกระบวนการทางธุรการ
ควรจะมากอนระบบซอฟตแวรใหมเขามาใชในองคกร ซ่ึงจะสามารถลด
เวลาไดถึงรอยละ 50 และลดคาใชจายของโครงการไดถึงรอยละ 60 และ
ย่ิงกวาน้ันยังลดการเสี่ยงตอความลมเหลวอีกดวย ในรัฐวิคตอเรีย
โปรแกรมการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรือ School of the future 
นํ ามาปฏิบัติท่ัวท้ังระบบ กอนท่ีจะนํ าโปรแกรมเปลีย่นระบบการเรียนการ
สอนโดยใช ICT หรือ Classroom of the future มาปฏิบัติ ในสวนที่
เกี่ยวของกับเวลาของการเปลี่ยนแปลง สํ านักงานการประเมินเทคโนโลยี
ของรัฐสภาสหรัฐอเมริกาไดตั้งขอสังเกตวาการนํ าเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช
เวลามากกวาที่หลายๆ คนคาดคิด เม่ือนํ าโครงการขนาดใหญไปปฏิบัติ

4.5  การประเมินผลและการวิจัย

การประเมินผลเปนปจจัยจํ าเปนในการปรับปรุงการศึกษาท้ัง
ระบบ วัตถุประสงคของการประเมินผลก็เพื่อทราบกระบวนการการนํ า
โครงการไปปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถปรับปรุงโครงการได บางทีเราก็เรียกวา
การประเมินผลระหวางโครงการ และการประเมินผลวาโครงการน้ันมีผล
ตอการเรียนรูของนักเรียนหรือไม เรียกวาการประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้น
โครงการ ตัวอยางของการประเมินผลระหวางโครงการ พบตัวบงชี้ที่แสดง
ถึงการไมยอมรับเทคโนโลยีโดยครู เชน การท่ีครูไมสนใจเทคโนโลยีการ
เรียนรู การขาดความเช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยี การขาดการเขาถึง
แหลงความรูและทรัพยากร การขาดความสอดคลองกับโปรแกรมอืน่ ๆ 
ของโรงเรียน เปนตน แมวาจะมีขอคิดเห็นโดยท่ัวไปวาการประเมินผลน้ัน
เปนผลเสียตอการยอมรับเทคโนโลยีการเรียนรู แตก็มีความจํ าเปนที่จะ
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เสาะหาปจจัยสํ าคัญในระดับบริบทของทองถิ่น ผลกระทบก็จะเปนจุด
สํ าคัญท่ีมีผลตอเทคโนโลยีการเรียนรูตอกระบวนการเรียนรูและผลการ
เรียนของนักเรียน ในแงของกระบวนการการประเมินผล การเขาถึง
เทคโนโลยีในวงกวางน้ันเปนการสงเสริมการเขาถึงการเรียนรูอยางลึกซ้ึง
ของนักเรียนหรือไม ในแงของผลการเรียนการประเมินผล ก็อาจจะ
พิจารณาถึงทักษะของเทคโนโลยีการเรียนรูมากพอๆ กับทักษะใน
วงกวางในการจัดการความรูเหลาน้ัน

การประเมินผลท่ีประสบผลสํ าเร็จตองสรางความเช่ียวชาญใหเกิด
ข้ึนแกบุคคลท่ีเกี่ยวของในวงกวาง การดํ าเนินการประเมินผลจะข้ึนอยูกับ
การนํ าวิธีการวิจัยและประเมินผลท่ีเหมาะสมมาใช ตลอดท้ังการเขาใจ
ความรูอยางกวางขวางท่ีเก่ียวกับการเรียนรูของนักเรียนในสภาพแวดลอม
ท่ีมีเทคโนโลยีหลากหลาย ความสํ าคัญก็อยูท่ีวาความเช่ียวชาญควรจะ
พัฒนาโดยวิธีการฝกอบรมสํ าหรับบุคคล และโดยการติดตามพัฒนาการ
กับประเทศอื่นๆ และการพัฒนาความเช่ียวชาญแกบุคคลท่ีมีจิตปญญาสูง 
เพื่อออกแบบการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวกับการยอมรับและผลกระทบของ
เทคโนโลยีการเรียนรูในสังคมไทยและในสถาบันอ่ืนๆ ในหลายกรณี เร่ือง
น้ีอาจจะทํ าเปนหุนสวนกับมหาวิทยาลัย แตหุนสวนเชนน้ีจะทํ างานไดดี
ถาหากวามีกลุมผูเช่ียวชาญการประเมินผลจากส ํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติและกระทรวงศึกษาธิการรวมดวย การมีสวนรวมในการ
ศึกษาระดับนานาชาติ เชน The Second Information  Technology in
Education Study ก็จะชวยพัฒนาการและสรางกรอบการทํ างานการ
ประเมินผลวิจัยท่ีดีข้ึน นอกเหนือจากการดํ าเนินโปรแกรมท่ีเนนการ
ประเมินแลว ก็มีความจํ าเปนท่ีจะวางแผนใหมีการวิจัยในลักษณะพ้ืนฐาน
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การวิจัยตอไปอยางตอเน่ือง ซ่ึงเปนวิถีทางท่ีเทคโนโลยีมีผลกระทบตอ
การเรียนรูของนักเรียนในบริบทของไทย ผลจากการวิจัยและประเมิน
โปรแกรมในระดับทองถิ่น ควรจะโยงกับส่ิงท่ีคนพบในบริบทอ่ืนๆ เพื่อให
การเขาใจผลกระทบการเรียนรูของนักเรียนดีย่ิงข้ึน

4.6  การนํ าโครงการโรงเรียนนํ ารองของไทยไปปฏิบัติ

ปจจัยท่ีนํ าไปสูความสํ าเร็จของโครงการโรงเรียนนํ ารองในรัฐ
วิคตอเรียคือ

• ! มีจุดเนนอยูท่ีการเรียนการสอน
• ! มีการกํ าหนดวิสัยทัศนรวมกัน มีการวางแผนและการ

พัฒนาแผนเพือ่นํ าไปสูการปฏิบัตริวมกนั
• ! การใชมาตรฐานระดบันานาชาตเิพือ่วดัความส ําเร็จ
• ! มีความจํ าเปนท่ีจะตองใชการพัฒนาท่ีมีคุณภาพ การ

พฒันาวชิาชีพท่ีมีคณุภาพสงูและใชเวลานาน
• ! สรางเครือขายระหวางโรงเรียนเพือ่แลกเปลีย่นการปฏิบัตท่ีิดี

ท่ีสดุ
• ! มีการจางเจาหนาท่ีโครงการโรงเรียนนํ ารอง ผูซ่ึงเอาใจใส

ในการสนับสนุนโปรแกรม
• ! การวจัิยท่ีเนนการปฏิบัติ
• ! มีความรับผดิชอบอยูในระดบัสงู
โรงเรียนนํ ารองของประเทศไทยควรจะมีลักษณะดังกลาวแลวอยู

ในโครงการดวย รูปแบบการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยควรจะมี
ลักษณะดังตอไปนี้
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• ! เพิม่ความยืดหยุนในการจัดการการเรียน ยกตวัอยาง เชน 
จัดคาบการเรียนเปนกลุมหรือ block เพือ่ใหมีเวลามากข้ึนส ําหรับการทํ า
โครงการหรือบางรายการอาจจะตองการการเรียนการสอนแบบสหวทิยาการ

• ! ทะลาย "กํ าแพงของหองเรียน" ลง ในสวนที่เกี่ยวกับ
เวลา ซ่ึงจะสามารถทํ าใหเขาถึงท่ีบาน เขาถึงแหลงเรียนรูดิจิทัลของโรง
เรียนและนอกโรงเรียนได และสวนท่ีเก่ียวกับการจัดกลุมของโรงเรียน ซ่ึง
จะสามารถทํ าใหใชทีมของครูดํ าเนินการได

• ! สงเสริมวิสัยทัศนการมองการณไกล การมุงความสํ าเร็จ
สูง เอาใจใสตองานและหนาท่ี มีประสบการณและความรูในชีวิตโดยการ
ใหกํ าลังใจ เพิ่มความสามารถสนับสนุนและใหรางวัลแกครูและผูนํ าใน
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพเหลาน้ัน และนํ าสิ่งเหลาน้ันเขาไปใน
โครงการของโรงเรียนได

• ! สงเสริมการศึกษาคนควาและมีความทะเยอทะยานท่ีจะ
เขาใจโดยการเพ่ิมการใชวิธีการคนพบแบบนํ าทาง (guided discovery) 
และเทคนิคการเรียนรูแบบโครงงาน (projected – based learning)

• ! สรางเครือขายตรงและเห็นไดชัดในการเขาถึงระหวาง
ภูมิปญญาทองถิน่และเทคโนโลยี

• ! ปรับการเรียนการสอนภายในหองเรียนของครูและนัก
เรียนใหเขากัน โดยท้ังครูและนักเรียนเปนผูเรียนรูไปดวยกัน

• ! เพิ่มพลังของหองเรียนใหเกิดการตื่นเตนในการคนพบ
การสืบเสาะอยางมีโครงสรางและการปฏิบัติงาน
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• ! เสริมสรางความเช่ือมโยงกับชุมชนและใหมีงานการเรียน
รูในสภาพจริง เกิดโอกาสใหมสํ าหรับครอบครัวและชุมชนในการสนับสนุน
และปฏิสัมพันธกับการเรียนรูกับนักเรียน

• ! สงเสริมและกระตุนเตอืนบูรณาการทางวทิยาศาสตร และ
ใ ห
นักเรียนมีสวนรวมโดยตรงในโครงการ ซ่ึงจะเสริมสรางความเขาใจในศลิปะ
หรือวฒันธรรมของประเทศไดอยางลกึซ้ึง

• ! สงเสริมและใหรางวัลแกการทํ างานซ่ึงมีความอดทน 
ความเสียสละ ความซ่ือสตัยสจุริต ท้ังในวาจาและจิตใจ

นักเรียนของประเทศไทยจะเปนบุคคลท่ีมีความสามารถและใช
เทคโนโลยีเปนประจํ า ใชมากในการเรียนรู การคนควา และการแสดงออก 
ดงัน้ัน จึงมีความจํ าเปนท่ีวาพวกเขาตองเขาถงึเทคโนโลยีได สภาพแวดลอม
ของโรงเรียนตองมีคอมพิวเตอรในหองเรียน สามารถเขาถึงไดในฐานะ
เคร่ืองมือของการเรียนรู การศึกษาคนควา และการแสดงออก ไมควรจะ
แยกคอมพิวเตอรไวในหองแล็ปคอมพิวเตอร ซ่ึงจะอยูหางไกลจาก
หองเรียนปกติของนักเรียน

4.7 ขอเสนอแนะ

1) โครงการการประเมินผลอยางเปนระบบควรจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
ติดตามการยอมรับและผลกระทบของแผนเทคโนโลยีการเรียนรู TLT 
2010 โดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหขอมูลซ่ึงจะสามารถนํ ามาปรับปรุงโครงการ
ในขณะท่ีกํ าลงัดํ าเนินการปฏิบัติตอไปได
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2) รัฐบาลไทยควรจัดตั้งโรงเรียนนํ ารองซ่ึงจะเปนตนแบบในการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย

3) รัฐบาลไทยควรจัดตั้งโรงเรียนนํ ารองเพื่อเปนผู นํ าในการ
พัฒนาโปรแกรมการสัมมนา

4) รัฐบาลไทยควรจัดตั้งโรงเรียนนํ ารองใหเปนฐานฝกปฏิบัติ
การพัฒนาวิชาชีพของครูท่ัวประเทศ

5) ผูนํ าในการสัมมนาและโปรแกรมการปฏิบัติ ควรใชประโยชน
จากบทเรียนของโครงการ ACOT และโปรแกรมการปฏิบัติในโครงการ
โรงเรียนนํ ารอง

5.  กาวไปสูวิสัยทัศน ยุทธศาสตรเพื่อการริเริ่ม

ยุทธศาสตรเพื่อการริเร่ิม ซ่ึงสนับสนุนความกาวหนาในการนํ า
แผนเทคโนโลยีการเรียนรู TLT 2010 ไปปฏิบัต ิบางโปรแกรมกเ็ปนโครงการ
สรางความสามารถ บางโปรแกรมก็ออกแบบไวเพื่อเปนโครงการนํ ารอง
และผูนํ านวัตกรรม สวนโครงการอืน่ ๆ น้ันกํ าหนดไวเพื่อเชื่อมโยงกับ
โครงการ ICT ท่ีมีอยูในปจจุบัน ขอเสนอน้ีไมไดครอบคลุมรายการท้ัง
หมด ที่ออกแบบไวเพื่อแกไขความตองการในการนํ าเทคโนโลยีการเรียนรู
ไปใช ยุทธศาสตรที่เสนอน้ีจะใหพื้นฐานเพื่อการอภิปรายและวางแผน
สํ าหรับขั้นตอนการนํ าเทคโนโลยีทางการศึกษาไปปฏิบัติของประเทศไทย 
แตละยุทธศาสตรน้ันจะเก่ียวพันกับปจจัยสํ าคญั 4 ประการหรือมากกวา
เพื่อใหการปฏิบัติประสบผลสํ าเร็จ คือ

• ! โครงสรางพ้ืนฐาน ICT
• ! เนื้อหาและซอฟตแวร



เทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 255354

• ! การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
• ! การเปล่ียนแปลงการจัดการ

5.1  โครงการโรงเรียนนํ ารอง
โครงการโรงเรียนนํ ารองซ่ึงจะเปนตนแบบท่ีดีในการปฏิบัติใน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับลักษณะการเรียนการสอนท่ี
ชี้บงเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไทย ควรจะจัดต้ังข้ึน โรงเรียนเหลาน้ีควรจะ
ทํ าหนาท่ีเปนผูนํ าการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาแกโรงเรียน
อื่น ๆ ท่ัวท้ังประเทศโดยใหครูเหลาน้ันมีโอกาสฝกปฏิบัติวิชาชีพใน
โรงเรียนเหลาน้ี ขณะเดียวกันก็เปนท่ีสํ าหรับสัมมนาผูนํ าทางการศึกษา 
ประสบการณจาก ACOT, Navigator Discovery และ Technology 
Focus Schools ควรจะนํ ามาใชเพื่อพัฒนาโรงเรียนนํ ารองของไทย

5.2  การศึกษาทางไกล
แผนยุทธศาสตรสํ าหรับการศึกษาทางไกลในประเทศไทย ควรได

รับการพัฒนาเพ่ือใหสามารถผลิต การจัดการ โครงสรางการจัดการและการ
สนับสนุนแบบประสานงานสํ าหรับการศึกษาทางไกลใหเกิดข้ึน โดยมี
หนวยงานท่ีจะใชเทคโนโลยีและเทคนิคการศึกษาทางไกลท่ีดีท่ีสุด เพื่อให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใหบริการการศึกษาทางไกลท่ีมีอยู 
แผนยุทธศาสตรควรจะรวมการพัฒนาเน้ือหาสาระในทองถิ่น ควรจะ
บูรณาการการออกแบบเนื้อหาสาระและเชื่อมโยงกบัเนือ้หาสาระเกาที่มีอยู
แลว ตลอดท้ังการรับเน้ือหาสาระท่ีมีจํ าหนายในทองตลาดและนานาชาติ
เขามาใชดวย การเขาถงึเน้ือหาเหลาน้ีควรจะจัดไวใหโดยผานชองทางการ
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ศกึษาและการฝกอบรม ควรจะไดพิจารณาการใชชั่วโมงเวลากระจายเสียง
และแพรภาพของโทรทัศนท่ีไมไดใชเพื่อโปรแกรมการศึกษาทางไกล 
รวมท้ังการใชในหองเรียนและการใชการพัฒนาวิชาชีพครูเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางการเรียนรูอกีดวย ครูและนักเรียนในโรงเรียนปกติก็ควรจะ
สามารถเขาถึงเนื้อหาสาระของการศึกษาทางไกลนี้ดวย

5.3  ชุมชนหลักสูตรออนไลน
การพัฒนาวิชาชีพเพื่อปรับปรุงการนํ า ICT ไปใชในหองเรียนจะมี

ประโยชนมากเม่ือมีจุดเนนอยูท่ีเทคนิคการเรียนการสอนและหลักสูตร
มากกวาจะเนนทักษะการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เน้ือหาจํ านวนมากยังมี
อยู ในอินเทอรเน็ต แตครูจะรับประโยชนจากการชวยเหลืออยางมี
ประสิทธิภาพ จากกิจกรรมและปจจัยท้ังหลายท่ีมีอยูในทองถิ่นหรือการ
จัดการขอมูลท่ีดี

โครงการนี้จะเกี่ยวกับการพัฒนาเนื้อหาสาระ ซ่ึงสนับสนุนการฝก
อบรมสํ าหรับครูในการเขาถึงและการใชดิจิทัล โดยเฉพาะอยางย่ิงเน้ือหา
ออนไลน จะใชในการวางแผนและการสอนตามหลกัสูตร

เน้ือหาสนับสนุนซ่ึงจัดในลักษณะสาขาวิชาและเลือกท่ีจะจัดให
โดยใชยุทธศาสตรทางเทคโนโลยีและทักษะก็จะเปนสิ่งปฏิบัติท่ีดีท่ีใชใน
หองเรียนและเพิม่ความม่ันใจในการใช ICT ของครูอีกดวย รูปแบบท่ีไดรับ
การพสิจูนแลวในเร่ืองน้ีซ่ึงไดรับการปรับปรุงแลวท่ีจะไปใชในหองเรียนโดย
การสื่อสารระหวางเพื่อนครู การช้ีบงสาขาวิชาการเรียน ซ่ึงมีจุดเนนอยูท่ี
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู วิชาตางๆ ซ่ึงมีสวนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับ
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สมาคมวิชาชีพครู ก็นาจะเปนแหลงที่เขาถึงที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญใน
การศกึษาการเรียนรูซ่ึงจะสามารถใหความชวยเหลือในโครงการตาง ๆ ได

กลไกท่ีเหมาะสมควรจะถูกกํ าหนดข้ึนเพื่อจะเสนอสาขาวิชาที่จะ
รวบรวมและรักษาใหเปนแหลงดิจิทัลอยางในปจจุบัน ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต 
กิจกรรมการทํ างานรวมกัน และวิชาการเรียนรูท่ีเปนปญหาและท่ีจะนํ ามา
ใชออนไลน โครงการน้ีจะสนับสนุนกิจกรรม โครงการการทํ างานรวมกัน 
การคมนาคม และการตรวจสอบแหลงความรู โครงการน้ีจะชวยพัฒนา
และปรับอินเทอรเน็ตออนไลนไปไดในตัว และเพ่ิมแหลงความรูดานวิชา
การ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อแกปญหาความตองการ ICT เพื่อการเรียนรู
ในแตละสาขาวิชา โดยการใชขนาดท่ีปรับใหเหมาะสมในแตละสาขาวิชา 
ซ่ึงจะใชเวลาท่ีคอนขางมาก แตก็เปนการค้ํ าประกันในคุณภาพของแหลง
เรียนรูและใชเทคโนโลยีหลายประการ และจะเกีย่วของกบัหลกัสตูรโดยตรง

เน้ือหาสาระและกจิกรรมควรจะพมิพออนไลน และถาจะทํ าซ้ํ าเปน
รูป CDROM master เพื่อเผยแพรใหแกครูซึ่งเขาถึงออนไลนไดนอย 
คณะทํ างานจะประกันวาองคกรที่มีเกี่ยวของและสมาคมวิชาชีพครูตองมา
เกี่ยวของในการรักษาแหลงความรูและสนับสนุนบริการเหลาน้ี ความรวม
มือกับสมาคมวิชาชีพครูและสมาคมการศึกษาตาง ๆ ฝกครูฝกก็นาจะ
จัดใหมีข้ึนในแตละเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ

5.4  ศูนยการเรียนรูชุมชน
รูปแบบขยายอุปกรณการเรียนไปยังผู  เ รียน รวมท้ังศูนย

โทรคมนาคมนํ ารองในฐานะท่ีเปนศูนยการเรียนรูสํ าหรับชุมชนก็ควรจะได
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รับการประเมินในแงของการเขาถึงของผูเรียน อุปกรณอํ านวยความ
สะดวกตาง ๆ ทักษะของเจาหนาท่ีในการชวยเหลือผูเรียน ระบบการ
บริหาร รวมท้ังคาใชจายสวนบุคคลและของรัฐ ควรจะมีเวบ็ไซตแสดงให
เห็นศูนยการเรียนรูดานเทคนิคตั้งอยูท่ัวประเทศ และควรจะรักษาขอมูล
เหลาน้ีไวในการเช่ือมรวมกันระหวางเครือขายการศึกษาและฝกอบรม

5.5 การเชื่อมรวมกันระหวางเครือขายการศึกษาและฝก
อบรมเว็บไซต (Education and Training Gateway a website)

การเชื่อมรวมกันระหวางเครือขายการศึกษาและฝกอบรม (web 
site) ควรจะจัดตั้งข้ึนเพื่อใหเปนจุดเขาสูขอมูลสารสนเทศออนไลนและ
ใหบริการซ่ึงเกี่ยวกับการศึกษาและการฝกอบรมและใหเปนฐานสํ าหรับ
ผูเก่ียวของในการปฏิรูปและสนับสนุนการแลกเปล่ียนเน้ือหาสาระออนไลน 
(TLT Gateway) ควรจะโยงกับศูนยขอมูลเสมือนสํ าหรับการศึกษาและ
การฝกอบรมของไทย โดยใช Digital Library และใหเปนทางเขาถึงหลัก
ของการพัฒนา Gateway Development โดยความชวยเหลือของ
ธนาคารโลกใหกับประเทศไทย

5.6  การพัฒนาเนื้อหาสาระสื่อประสม
ควรจะพัฒนาความสามารถในการผลิตเน้ือหาสาระการเรียนรู

หลายภาษา และควรคัดเน้ือหาสาระความรูภาษาตางประเทศเพื่อใชใน
ประเทศไทย และควรจะกํ าหนดมาตรฐานเพื่อการผลิตเนื้อหาซอฟตแวร
และเน้ือหาออนไลน ใหเปนสวนหน่ึงของโครงการน้ี การพัฒนาเน้ือหา
มัลตมีิเดียควรจะรวมมือระหวางส ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 
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กระทรวงศกึษาธกิาร ศนูยเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ 
และภาคเอกชน

5.7  เครือขายเพื่อการศึกษาในไทย
มีความจํ าเปนท่ีจะตองศึกษาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสาร

สนเทศและการส่ือสารภายในบริบทของประเทศไทย การศึกษาน้ีควร
พิจารณาทางเลอืก รวมท้ัง WAN และ/หรือวิธีการอื่น ๆ ซ่ึงจะสามารถ
เช่ือมตอกับอินเทอรเน็ตเขาสู โรงเรียนและศูนยการเรียนรูได ควร
พิจารณาคาใชจายและผลตอบแทนในหลาย ๆ รูปแบบในการเช่ือม
โรงเรียนเขากบัเครือขายและ ระบบ LAN อืน่ ๆ ภายในโรงเรียน ตลอดทั้ง
ซอฟตแวรเพื่อเครือขายนี้ดวย

5.8  การจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
มีความจํ าเปนท่ีตองขยายจํ านวนคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ประกอบเขาไปในโรงเรียนของไทย ควรพิจารณาถึงประเภทของอุปกรณ
ท่ีจัดใหหรือจัดซ้ือโดยโรงเรียน ควรจะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการแจกจายอายุและลักษณะของคอมพิวเตอร
และอุปกรณประกอบในโรงเรียนของไทย โรงเรียนอื่นๆ และองคกรท่ี
เกี่ยวของ รวมท้ังหนวยงานท่ีไมใชโรงเรียนก็อาจทํ าหนาที่เปนศูนยการ
เรียนรูได สิ่งน้ีมีความจํ าเปนในการวางแผนการขยายคอมพิวเตอรไปสู
โรงเรียน

5.9  การสนับสนุนดานเทคนิค
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โปรแกรมการสนับสนุนดานเทคนิคในการโยงทักษะ ICT เขาไป
สนับสนุนคอมพิวเตอรฮารดแวร  WAN และการเช่ือมโยงกับ WAN ควร
จะไดรับการพัฒนารูปแบบในการจัดการการสนับสนุนในระดับท่ีเหมาะสม
ของเจาหนาท่ีสนับสนุนการสรรหาและการฝกอบรมควรจะไดรับการ
พิจารณา ผูจัดหาอุปกรณควรจะกํ าหนดใหค้ํ าประกันการจัดหาการติดตัง้
และการสนับสนุนคอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ี
คํ้ าประกัน ทางเลือกควรจะขยายถึงการใหบริการเหลาน้ีเลยไกลไปกวา
ระยะของการประกันดวย

5.10  การพัฒนาวิชาชีพและโปรแกรมการฝกอบรม
โปรแกรมการพัฒนาวชิาชีพ “เทคโนโลยีการเรียนรู” ควรจะจัดต้ัง

ข้ึน ซ่ึงควรจะสรางจากแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในโรงเรียนและในมหาวิทยาลัย
ของไทย และใชประโยชนจากการประยุกตใชแนวปฏิบัติในรอบโลกอีก
ดวย โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพควรจะมีจุดเนนอยูท่ีการสอนการใช
เทคโนโลยีรวมท้ังการใชโปรแกรมอ่ืนๆ เชน การฝกปฏิบัติซ่ึงจะทํ าใหครู
มีโอกาสในการเรียนรู การปรับปรุงใหมีการเรียนรูของครูระดับประถม
ศึกษาก็จะทํ าใหครูสามารถปรับปรุงการศึกษาข้ันพื้นฐานได

โปรแกรมนี้ควรออกแบบใหขยายไดเมื่อเกิดความตองการมากขึ้น 
ในปแรก ๆ ของโปรแกรมนี้ผูไดรับคัดเลือกเขามามีสวนรวมควรจะไดรับ
เลือกและมีจุดเนนอยูท่ีเคยใชเทคโนโลยีใหมๆ  มาแลว โปรแกรมเหลาน้ี
จํ าเปนตองมีการสนับสนุนและมีการสอนแนะแกครูผูซ่ึงนํ าเทคโนโลยีใหม ๆ 
น้ีมาใชในการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพควรจะออกแบบไวเพื่อ
สรางเครือขายของครูผูใชคอมพิวเตอรใหมีโปรแกรมฝกอบรมหลายๆ 
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โปรแกรมจัดใหเหมาะกับความเกี่ยวของของครูและระยะของการยอมรับ
เทคโนโลยี จัดใหมีการพัฒนาวิชาชีพแกคณาจารยอยางตอเน่ือง กระตุน
เตือนใหมีการเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการนํ า
เทคโนโลยีไปปฏิบัติท้ังในระดับโรงเรียนและระดับหองเรียน

5.11  ยุทธศาสตรการจัดทรัพยากรส ําหรับโครงการ ICT
ควรนํ าขนาดของการศึกษาท้ังระบบของไทยมาเกี่ยวของในการ

เจรจากับผูเสนอขายคอมพิวเตอร โดยวิธีการเสนอราคา ขอแนะนํ าในการ
จัดซ้ือควรจะจัดทํ าข้ึน และควรจะมีพืน้ฐานอยูบนความตองการดานคณุภาพ 
ความคุมคาเงิน มูลคาเพิ่ม และถาหากเปนไปไดก็ควรมีสวนชวยเสริม
อุตสาหกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมในทองถิน่ กระบวนการควรจะไดรับ
การพัฒนาเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการบริจาคคอมพิวเตอรเหลือใชจาก
ภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานรัฐบาลเพื่อการศึกษา ผลศึกษาความเปน
ไดในการใชอุปกรณท่ีมีราคาตํ่ าและอุปกรณแบบกระเปาสํ าหรับใชใน
โรงเรียน

ถาหากงบประมาณมีมากพอ โปรแกรมกค็วรจะจัดทํ าไวส ําหรับให
ครูเขาถึงคอมพวิเตอร ไดท้ังท่ีทํ างานและท่ีบาน

5.12 การวิจัยและประเมินผล มุงไปสูการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ือง

โครงการวิจัยและประเมินผลซ่ึงจะสนับสนุนการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ืองในการใชเทคโนโลยีการศึกษาควรจัดทํ าข้ึน นอกจากน้ันแลว 
ควรจะสนับสนุนการนํ  าการวิ จัยประยุกต  ในระดับโรงเ รียนและ
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มหาวิทยาลัยไปใชในการวางแผนและการปฏิบัติอีกดวย การประเมินผล
เทคโนโลยีการเรียนรูระดับทองถ่ิน เขตพื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ
อีกดวย บางสวนของโปรแกรมน้ีควรมีจุดเนนอยูท่ีวาอะไรเกิดข้ึนกับ
โรงเรียนนํ ารอง บางสวนก็มองดูวาอะไรเกิดข้ึนกับโรงเรียนตัวแทน สวน
ภาคอ่ืน ๆ มีจุดเนนอยูท่ีกระบวนการซ่ึงโรงเรียนอ่ืนแนะนํ าแนวความคิด
นํ ารองไปปฏิบัติ สวนประกอบท่ีจํ าเปนของโครงการก็คือการพัฒนาและ
การปรับวิธีการประเมินผลกระทบของเทคโนโลยีการเรียนรูตอทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ความสามารถท่ีจะใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศในการเรียนรูและการเขาถึงเพื่อนนักเรียนไดรับนํ ามาใชถายโยง
และตีความขอมูลตาง ๆ

6.  บทสรุปข้ันตอนสํ าหรับการนํ าไปปฏิบัติ

ขอเสนอแนะวาแผนเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู (TLT 2010) ควร
จะบูรณาการในรูปของข้ันตาง ๆ เวลาของแตละข้ันจะข้ึนอยูกับการจัดหา
งบประมาณและทรัพยากรมนุษย ในบางกรณีอาจจะเหล่ือมล้ํ ากันก็ได

6.1 ขัน้ตอนที ่1 ป 2544 - 2546 การพฒันานโยบายและการ
พัฒนาโครงการนํ ารอง

ในระหวางข้ันตอนนี ้นโยบายและแผนแมบทควรไดรับการพัฒนา
โดยปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของหลัก แผนและวิสัยทัศนควรไดรับการ
สงเสริมและส่ือสารใหถึงกันกับทุกภาคสวนของการปฏิรูปการศึกษา การ
ปฏิรูปเหลานี้เกิดขึ้นในทุกสวนของพืน้ที ่ รวมทัง้หลกัสูตร การประเมินผล
การสอน การเรียนรู ความรับผิดชอบและโครงสรางองคกร
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กิจกรรมในระหวางข้ันตอนน้ีควรจะรวมถึงการพัฒนาโครงการ
ตามขั้นตอนที่ 1  ใหเปนท่ีทราบท่ัวกัน การจัดต้ังเครือขายการศึกษา การ
นํ าโครงการนํ ารองมาใช โครงการการพัฒนาและฝกอบรมวิชาชีพครู การ
เร่ิมตนกระบวนการจัดหาและการพัฒนาเน้ือหาดิจิทัล กระบวนการปฏิรูป
เชน โครงการความรวมมือออนไลน การแขงขันประกวดเว็บไซต และการ
สนับสนุนเครือขายครู ก็ควรจะจัดต้ังข้ึนเพือ่ใหทุกสวนน้ันมีสวนรวมกับ
การปฏิรูปโดยตรง

ข้ันตอนน้ีจะพัฒนาจากสิ่งท่ีไดเรียนรูจากบทเรียนท่ีประสบผล
สํ าเร็จมาแลวและการนํ าไปปฏิบัติในท่ีอืน่ ๆ ทั่วโลก ท่ีปรึกษาอาจจะชวย
ในกระบวนการน้ีได แตวาตองสรางความสามารถใหกับเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของไทย ผูนํ าโรงเรียน ครู และนักเรียน ใหมีประสบการณ
ในการใชเทคโนโลยีการเรียนรูโดยตรง และสามารถที่จะสงเสริม
โครงการ ICT ตาง ๆ รวมทัง้ยุทธศาสตรทีป่ระสบผลสํ าเร็จใหเกิด
ขึ้นในระดับรากหญา ทีมงานควรจะจัดต้ังขึ้นในสถาบันการศึกษา
เพื่อประสานงานกระบวนการนํ าเทคโนโลยีการเรียนรูไปปฏิบัติ 
ทีมงานตองมีความเขาใจในบทบาท ICT ทางการศึกษาอยางลึกซ้ึง 
ตลอดจนลักษณะอ่ืน ๆ ของการปฏิรูปการศึกษา การจัดการการ
เปล่ียนแปลง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสํ าคัญ

6.2 ข้ันตอนท่ี 2  ป 2546 – 2549 การกระจายฮารดแวร 
ซอฟตแวร และโปรแกรมการฝกอบรม
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ควรสนับสนุนทรัพยากรและโปรแกรมการฝกอบรมใหแกผูนํ าทาง
การศึกษาและคณะครูในทุกลักษณะของเทคโนโลยีการเรียนรู โปรแกรม
เหลาน้ีควรมีอยางหลากหลาย เพื่อจะใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความตองการโดยบุคคล โปรแกรมเหลาน้ีควรไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ของผูนํ าทุกระดับ ในขณะท่ีสงเสริมใหทุกคนรูสึกวาเปนเจาของและมีสวน
รวมในการปฏิรูปเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและใหอํ านาจแกบุคคลผู
ซ่ึงเปนผูนํ าการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็ตองมีการอบรมทักษะทาง
คอมพิวเตอร โปรแกรมท่ีประสบผลสํ าเร็จจะข้ึนอยูกับการพัฒนาความ
สามารถของครูใหสามารถบูรณาการเทคโนโลยีเขาไปในการเรียนการ
สอน เครือขายความรวมมือควรจะไดรับการพัฒนาเพื่อเผยแพรการ
ปฏิบัติท่ีประสบผลสํ าเร็จและไดรับการสนับสนุนกันและกัน เปาหมายท่ี
สํ าคัญควรจะทํ าใหสํ าเร็จภายในส้ินข้ันตอนท่ี 2

6.3 ข้ันตอนท่ี 3  ป 2549 - 2553 การนํ าไปปฏิบัติ ฝงราก
และเร่ิมวัฏจักรใหม

เม่ือไดรับโครงสรางพ้ืนฐาน การฝกอบรม และเนื้อหา ครูและ
ผูเรียนรูก็ควรจะสามารถนํ าเทคโนโลยีเหลาน้ีเขาไปบูรณาการในการเรียน
การสอนเปนปกติได สถาบันการศึกษาและบุคลากรก็ควรจะสามารถ
ประยุกตวิธีการใหมๆ ในระหวางกระบวนการน้ี และสามารถบรรลุ
เปาหมายตามข้ันตอนท่ี 2 ได
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โครงการเสริมสรางศักยภาพการปฏิรูปการศึกษาไทย
ภายใตความชวยเหลือจากสํ านักงานความรวมมือทางเศรษฐกิจ

และวิชาการแหงเครือขายรัฐออสเตรเลีย (AusAID)
(AusAID’s Project of Capacity Building of Thai Education

Reform: CABTER)

ความเปนมา
สํ านักงานความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการแหงเครือรัฐออส

เตรเลีย (AusAID) ไดใหความชวยเหลือทางวิชาการ (technical 
assistance) ในสาขาตาง ๆ แกรัฐบาลไทยผานกรมวิเทศสหการมาโดย
ตลอด สํ าหรับความชวยเหลือประจํ าป 2544–45 น้ัน ประเทศไทยได
เสนอขอรับความชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียเพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
ของบุคลากรไทยในการปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจและการเงินภาย
หลังวิกฤตเศรษฐกิจ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับการปฏิรูป
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ตระหนักดีวาการ
พัฒนาองคความรูและการเตรียมความพรอมแกผูบริหารการศึกษา ครู
และอาจารย และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา เปนตัว
แปรสํ าคัญในการผลักดันใหการปฏิรูปการศึกษาไทยตามสาระบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ประสบความสํ าเร็จ จึงเห็นควรที่จะเสนอขอความ
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ชวยเหลือทางวิชาการภายใตโครงการดังกลาวและไดรับการอนุมัติจาก
สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย และกรมวิเทศสหการ เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2544

วัตถุประสงค
 1. ศึกษาวิจัยแนวทางและแผนยุทธศาสตรการดํ าเนินงานการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย และจัดทํ าขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกรัฐบาลไทย 
ภายใตประสบการณและความสํ าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของออส
เตรเลีย ซ่ึงไดเร่ิมดํ าเนินการมาตัง้แต ค.ศ. 1980

2. แสดงหายุทธศาสตรและแนวทางการใหความชวยเหลือทาง
วิชาการจากออสเตรเลียเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา
ไทยใน 3 ประเด็น คือ

2.1 การกระจายอํ านาจการบริหารและการจัดการศกึษา
ไปสูสถานศึกษา และการปฏิรูประบบการเงิน (School Autonomy and 
Financing)

2.2 การรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา (Quality Assurance and Program Evaluation 
in Higher Education)

2.3 การพัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(Educational Technologies)

3. สรางนวัตกรรมการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการนํ านโยบาย
และแผนงานไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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4. พัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อการปฏิรูปการศึกษาระหวาง
ประเทศไทยและออสเตรเลีย

ลักษณะกิจกรรมและระยะเวลาการดํ าเนินงาน

ระยะที่ 1 (มิถุนายน – กันยายน 2544)
การดํ าเนินการจะแบงเปนโครงการยอย (Module) จํ านวน 3 

โครงการ โดยจํ าแนกตามประเด็นการปฏิรูปการศึกษาท่ีกํ าหนดไวในวตัถุ
ประสงค  ท้ังน้ี ในแตละโครงการจะเนนการศึกษาวิจัยเพ่ือ

1.! พัฒนาองคความรูเก่ียวกับประเด็นการปฏิรูปการศึกษาท้ัง 3 
ประเด็น

2.! จัดทํ าขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนยุทธศาสตรการ
ดํ าเนินงานการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อเสนอใหรัฐบาลไทยและหนวย
งานที่เกี่ยวของพิจารณา

3.! จัดทํ าขอเสนอแนะแกรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อใหความชวย
เหลือแกรัฐบาลไทยในการปฏิรูปการศึกษา

4.! ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
และการฝกงานบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาไทย
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ระยะที่ 2 (มกราคม – ธันวาคม 2545)*
1. วางแผน พัฒนาหลักสูตร และกํ าหนดรูปแบบการฝกอบรม 

การศึกษาดูงาน และการฝกงานใหกับบุคลากรชาวไทยเกี่ยวกับการ
ปฎิรูปการศึกษาท้ังในและตางประเทศ

2. ดํ าเนินกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีกํ าหนดในแผนการใหความชวยเหลือ
จากรัฐบาลออสเตรเลีย

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
AusAID ไดมอบหมายให Thailand Australian Capacity 

Building Facility (CBF) โดยมี Dr. Mark Johnston เปนผูบริหารโครง
การฯ ในประเทศไทย และประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการบริหารโครงการฯ เปนไปตามความตองการของรัฐบาลไทย

งบประมาณ
โครงการดังกลาวเปดความชวยเหลือแบบใหเปลาแกรัฐบาลไทย 

ท้ังน้ี สํ านักงานฯ จะสนับสนุนงบประมาณบางสวนท่ีใชจายในประเทศ
ไทย อาทิ การจัดหาสํ านักงานใหแกคณะผูเช่ียวชาญ การประชุมสมัมนา 
ฯลฯ

* สถานเอกอัครราชทูตฯ และกรมวิเทศสหการ จะพิจารณาขอเสนอการ
ดํ าเนินงานในระยะท่ี 2 ภายหลังเสร็จส้ินการดํ าเนินงานระยะท่ี 1 เสร็จส้ิน
แลว



เทคโนโลยีการเรียนรูของไทยในป 255368

ผลทีค่าดวาจะไดรับ
1. องคความรูและพัฒนาการของการกระจายอํ านาจการศกึษาไป

สูโรงเรียนและการปฏิรูปการเงิน การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ
ภาพระดับอุดมศึกษา และการสงเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

2. แนวทางและข้ันตอนการดํ าเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

3. การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมแกบุคลากรเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษาไทยตามสาระบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ

4. กรอบความชวยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลออสเตรเลียเพ่ือ
สงเสริมการปฏิรูปการศึกษาไทยท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว

5. การเสริมสรางความสัมพันธท่ีย่ังยืนระหวางประเทศไทย
และออสเตรเลีย โดยเฉพาะการพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา
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เกีย่วกับผูเชี่ยวชาญออสเตรเลีย

1.! Dr. John  Gilbert Ainley : รองผูอ ํานวยการและหัวหนาสวน
วิจัยนโยบาย สภาวจัิยทางการศกึษาออสเตรเลีย (Australian
Council for  Educational Research : ACER)

2.! Phillip Arthur : ผูจัดการอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญดานการออก
แบบการจัดการ และยุทธศาสตรในทางปฏิบัต ิ รวมท้ังการพัฒนา
ระบบการบริการและการพัฒนาการใชเทคโนโลยี

3.! Pamela Margaret Machin : ผูจัดการท่ัวไปของศูนยประสาน
หลักสูตร (Curriculum Coorperation)

4.! Bruce Alexander Rigby : ผูจัดการสวนเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระทรวงการศึกษา การจางงานและการฝกอบรม มลรัฐวิคตอเรีย
ออสเตรเลีย
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คณะผูจัดท ํา

ที่ปรึกษา ดร. รุง  แกวแดง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

ผูแปล ดร.สุรศักดิ ์ หลาบมาลา

ผูสรุปและเรียบเรียง นางสาวกุลวิตรา  ภังคานนท
หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีกับการเรียนรู
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