
ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกเยือนไทย: ผนึกก าลังสร้างโอกาสการรู้หนังสือ   
   มุ่งพัฒนา ICT เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  

 ๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕  
---------------------------------- 

๑.  ภารกิจการเยือนประเทศไทยของผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก 
H.E. Madame Irina Bokova ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย 

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ภายใต้ภารกิจ ดังนี้ 
  ๑.๑   ภารกิจ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ในช่วงเช้าเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้อ านวยการใหญ่
องค์การยูเนสโกได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโบราณสถานอุทยาน
ประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดมหาธาตุ   
วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมงคลบพิตร วัดราชบูรณะ และวัดไชย
วัฒนาราม ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการ
จัดส่งผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาส ารวจความเสียหายแหล่งมรดก
โลกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย นอกจากนี้ ได้เดินทางไป

ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชน ต าบลบ้านปูอม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่ งเป็นหนึ่ งใน ๑๐๖ แห่ง ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกในการบูรณะ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และการจัด
ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของศูนย์การเรียนชุมชน ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการจัดท าความตกลงโครงการพัฒนาว่าด้วย
การฟ้ืนฟูศูนย์การเรียนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในประเทศไทยและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ระหว่างองค์การยูเนสโกกับรัฐบาลไทย (Restoring Community Learning Centres Affected by Flood in 
Thailand and Disaster Risk Reduction Project) ในการพัฒนาฟ้ืนฟูศูนย์การเรียนชุมชนที่ประสบภัยพิบัติ  
น้ าท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

  กิจกรรมภายในศูนย์การเรียนชุมชน ต าบลบ้านปูอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 
นิทรรศการแผนที่แสดงระดับน้ าท่วมของ กศน. ต าบล ๑๐๖ แห่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การสาธิตอาชีพ
สานพัด  สาธิตสานปลาตะเพียน สาธิตสอนผู้ไม่รู้หนังสือ สาธิตอาชีพช่างสิบหมู่จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) และกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภัยพิบัติ แบ่งเป็น ๓ ฐาน คือ ๑) การปูองกันน้ าท่วมบ้าน  
๒) ธรรมชาติว่าด้วยน้ าจะท่วม สัญญาณเตือนก่อนน้ าจะท่วม ๓) วิธีการที่จะอยู่อย่างมีความสุขกับน้ าที่ท่วมบ้าน  
  ๑.๒ การเข้าร่วมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 

      ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้เข้าร่วมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือของยูเนสโก                 
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  ๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕ .๓๐ น . ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ในโอกาสนี้                     
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับผู้ เข้าประชุม พร้อม
ทั้งกล่าวถึงความส าคัญของ การส่งเสริมการรู้หนังสือซึ่ง
เป็นรากฐานของการพัฒนา และการเติบโตของประเทศ      
ซึ่งจากรายงานผลการส า มะโนประชากรซึ่งประเทศ
ไทยได้จัดท าขึ้นเป็นครั้ ง แ ร ก  ใ น ปี  พ . ศ .  ๒ ๔ ๘ ๐ 
ปรากฏว่า  มีประชากรที่ไม่ รู้หนังสือประมาณร้อยละ ๖๙ 
และผลของการส ามะโน ประชากรในครั้งนั ้นจึงท าให้
เกิดความพยายามในการ แก้ไขปัญหาการไม่รู้หนังสือ
อย่างเป็นระบบและเป็นทางการมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันนี้ถือได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยประสบ
ผลส าเร็จเป็นอย่างยิ่งในเรื่องนี้ ดังจะเห็นได้จากการที่ประชากรไทยเกือบทั้งหมดรู้หนังสืออันเป็นผลสืบเนื่องจาก
การรณรงค์และการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามเปูาหมายของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย นับตั้งแต่ได้รับการก่อตั้งขึ้นเม่ือปี ๒๕๒๒ 

 จากนั้น ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวถึงความส าคัญของการรู้หนังสือ เนื่องจากการรู้
หนังสือมีความส าคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้                      
ยังได้กล่าวถึงบทบาทน าของไทยในการส่งเสริมการรู้หนังสือและการจัดการเรียนชุมชน ในโอกาสนี้ ผู้อ านวยการ
ใหญ่องค์การยูเนสโกได้มอบรางวัลการรู้หนังสือของประเทศไทยให้แก่บุคคลและและหน่วยงานที่อุทิศตนเพ่ือชุมชน 

๑.๓ งานเลี้ยงต้อนรับผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และผู้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี
เอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๕ 
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รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และเจ้าหน้าที่อาวุโส ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ เมื่อเวลา ๑๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และศูนย์การประชุม
บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์   

 พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีผู้แทนนายกรัฐมนตรีให้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
ต้อนรับ  ได้กล่าวว่ารัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษา  พร้อมทั้งได้มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการใช้ ICT ทั่วประเทศ  พร้อมทั้งได้ย้ าความส าคัญของการประชุมระดับ
รัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ               
ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถร่วมกันประเมินผลการด าเนินการของประเทศต่างๆ ในการจัดการศึ กษา
อย่างมีคุณภาพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก   
   ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการใช้ ICT                   
เพ่ือพัฒนาการศึกษาด้วยการด าเนินโครงการ One Tablet Per Child ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาล
ไทยในการส่งเสริมประชาชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความส าคัญของ

การศึกษาซึ่งถูกบรรจุให้เป็นวาระส าคัญของสหประชาชาติ 
โดย Mr. Ban Ki-moon เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
จะได้ประกาศการด าเนินโครงการ Global Initiative on 
Education (Education First) ซ่ึงมีเปูาหมายเพ่ือการ
ส่งเสริมคุณภาพและจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคส าหรับ
เด็กทุกคนในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริกา  ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และ

ผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองยังได้ร่วมชมการจัดนิทรรศการด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบด้วย  
การสาธิตห้องเรียนการใช้แท็บเล็ตในการจัดการศึกษา การใช้ ICT เพ่ือช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความส าคัญต่อการน า ICT มาใช้ในการจัดการศึกษาของประเทศ รวมทั้งการ
แสดงละครเวทีที่สะท้อนภาพการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของประเทศไทย ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน ICT มาใช้ใน
การศึกษาของนักเรียน ภายใต้แนวคิด ICT Communication ซึ่งมีส่วนส าคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพใน
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 ๑.๔  ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและ
แปซิฟิกด้าน ICT  ในการพัฒนาการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๕  
 ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิก
ด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษาประจ าปี ๒๕๕๕ ในโอกาสนี้ ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวแสดงความ             
ชื่นชมประเทศไทยที่ได้เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเห็นได้จากการจัดงานฉลองวันที่ระลึกแห่งการ
รู้หนังสือสากลและการมอบรางวัลการรู้หนังสือระดับชาติที่ผ่านมา ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกยังได้กล่าว
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้ทรงพระราชทานโอกาสในการ
จัดการศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาสในฐานะทูตสันถวไมตรีขององค์การยูเนสโก รวมทั้งการมีโอกาสได้เข้าร่วมงาน
พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า               
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ด้วย การเดินทางมาเยือนไทยครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๒ หลังจากการเดินทางมาเยือนไทยครั้งแรกในการประชุมระดับสูงว่าด้วย
การศึกษาเพ่ือปวงชนครั้งที่ ๑๐ ที่จอมเทียน เพ่ือร่วมกันก าหนดเปูาหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือ ปวงชนให้สามารถ
บรรลุผลภายในปี ๒๕๕๘ ปัจจุบันยังมีจ านวนเด็ก  จ านวน ๖๗ ล้านคน ที่ไม่ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา โดยใน
จ านวนนี้ ๒ ใน ๓ ส่วนเป็น สตรี  นอกจากนี้  ยั งจ าเป็ น
ต้องการครูจ านวน ๑.๙ ล้าน คนเพ่ื อให้ เด็ กทุ กคนได้ รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ประถมศึกษา ICT จึงเป็น
เครื่ องมื อส าคั ญในการ เสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้
เ พ่ื อ ส ร้ า ง โ อ ก า ส ท า ง การศึกษาให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส
และความต้ องการแห่ ง ศตวรรษท่ี ๒๑ การด าเนินการ
ของรัฐบาลไทยในการด าเนิน โครงการ One Tablet Per 
Child นับเป็นการน า ICT มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา ในส่วนขององค์การยูเนสโก ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
ครูด้าน ICT ด้วยการด าเนินโครงการ UNESCO ICT-Competency Framework for Teachers ในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ 
ยังได้กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาซึ่งถูกบรรจุให้เป็นวาระส าคัญของสหประชาชาติ โดย Mr. Ban Ki-moon 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติจะได้ประกาศการด าเนินโครงการ Global Initiative on Education 
(Education First) ซึ่งมีเปูาหมายเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพและจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคส าหรับเด็กทุกคนใน
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา   
 ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา) กล่าวว่า รัฐบาลไทยสนับสนุนการใช้ 
ICTs ทางการศึกษาอย่างเต็มทีเ่พ่ือขยายขอบข่ายการเข้าถึงการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ และ 
ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา นอกจากนี้ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน               
ซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ว่า ได้ระบุถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้และข้อมูลข่าวสาร รัฐบาลปัจจุบันสนับสนุนการลงทุนเพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ด้าน ICTs และส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างแข็งขัน เพื่อสร้างต้นทุนมนุษย์ของประเทศ
ด้วยการให้โอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพส าหรับประชากรทุกวัย  
 การประชุม AMFIE ประจ าปี ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานโยบายด้าน ICTs เพ่ือส่งเสริม                 
การบูรณาการ ในระบบการศึกษาและริเริ่มนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีรัฐมนตรี
และเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก ๒๔ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเข้าร่วมการประชุมและกล่าวค าปราศัยร่วมกับ ดร. กวาง โจ คิม 
ผู้อ านวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ และนายจอห์น เดวี่ส์ รองประธานบริษัทอินเทลด้วย  
 ๑.๕ แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษา  
 ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึง                
การจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๕                  
ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการและองค์การยูเนสโกได้ร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้ตระหนักถึงความส าคัญของ             
การใช้ ICT ในการพัฒนานโยบายด้าน ICT เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการในระบบการศึกษา และริเริ่มนวัตกรรม              
ในรูปแบบใหม่ในการจัดการเรียนการสอนของประเทศ  หัวข้อ “The Power of ICT in Education Policies: 
Implications for Educational Practices” โดยผู้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก ๒๔ 
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ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ในการประชุมฯ ยังประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ในการพัฒนา
การศึกษามาร่วมในการอภิปรายและบรรยายพิเศษ เช่น Dr. Robert Kozma บรรยายในหัวข้อ “ICT 
Policies as a Lever for Education Transformation”   

H.E. Madame Irina Bokova  ได้กล่าวว่าการศึกษา ซึ่งประเด็นที่ส าคัญของโลก และเป็นวาระทาง
การเมือง โดยในวันที่ 26 กันยายน 2555 Mr. Ban Ki-moon เลขาธิการองค์การสหประชาชาติจะได้ประกาศ 
โครงการ Global Initiative on Education (Education First) ซึ่งมีเปูาหมายเพ่ือให้การศึกษาเป็นวาระส าคัญ
ของสหประชาชาติ นอกจากนี้ องค์การยูเนสโกยังได้กล่าวสนับสนุนรัฐบาลไทยและกระทรวงศึกษาธิการในการ
ด าเนินนโนบายด้าน ICT ด้วยการด าเนินโครงการ One Tablet Per Child เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน ICT ให้แก่
นักเรียน ทั้งนี้ ในการพัฒนา ICT จะต้องมีการด าเนินงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ความคิดและการสร้างนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม การพัฒนา ICT ยังต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาครูเพ่ือสร้าง
โอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ การจัดการประชุมครั้งนี้ จึงนับว่ามีความส าคัญยิ่งในการส่งเสริม
การน า ICT มาใช้ในการจัดการศึกษา โดยองค์การยูเนสโกได้ด าเนินโครงการก The  ICT Competency 
Framework for Teachers เพ่ือที่จะส่งเสริมบทบาทของ ICT ในการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาครูให้มี
ทักษะด้าน ICT และสามารถสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธภาพ 
 Mr. John Davies รองประธานบริษัท Intel ได้กล่าวถึงบทบาทส าคัญของ Intel ในการส่งเสริมการใช้ 
ICT เพ่ือการพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวถึงความส าคัญในด้านการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาครูควบคู่ไปกับ
ด้านอุปกรณ์การเรียน การสอน โดยเฉพาะการฝึกอบรมครูด้าน ICT ซึ่งขณะนี้ Intel มีความร่วมมือด้าน ICT 
ทางการศึกษาใน  90 ประเทศ อย่างไรก็ตามขณะนี้ ยังมีครูอีกจ านวนมากที่จ าเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม และมี
ความยินดีที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนินงานกับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
 Mr. Gwang-Jo Kim ผู้อ านวยส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยที่ได้
ให้การสนับสนุนการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงการน า ICT มาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
นอกจากให้ความส าคัญต่ออุปกรณ์แล้ว ยังต้องให้ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟูา การบรรจุ
เนื้อหาที่เหมาะสม และการให้การฝึกอบรมครู นอกจากนี้ ยังควรจัดให้มีการติดตามประเมินผลการพัฒนา ICT 
ในด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการด้วย 
 ๑.๖   การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๕  
 เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่
ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟูา ท าเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีได้อนุญาตให้ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโก 
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕  โดย นายกรัฐมนตรีได้
กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีที่ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกได้ให้
เกียรติมาเยือนประเทศไทย  พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความส าคัญของ
การศึกษาซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายฝุาย จึงจะประสบผลส าเร็จแต่เป็น เรื่องที่เห็นผลได้ช้า ส าหรับ
นโยบาย One Tablet  Per Child สามารถช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาของประเทศ  ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวไม่ได้
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สนับสนุนเฉพาะการให ้Tablet เท่านั้น แต่ยังเน้นถึงเนื้อหาที่จะเป็นองค์ความรู้เพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ 
ของนักเรียน  
 ซึ่งในเรื่องนี้ ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะจะเป็นการขยายโอกาสการ
เรียนรู้ของนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล ผู้อ านวยการใหญ่องค์การยูเนสโกยังได้กล่าวถึงการด าเนินการของประเทศ
ไทยที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนที่มีกิจกรรมด้านการศึกษาและการรู้หนังสือ                   
การฝึกอบรม การพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม และการพัฒนาความร่วมมือและเครือข่าย ซึ่งนับว่าเป็นต้นแบบ             
ที่ดี  สามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ โดยสามารถเริ่มต้นที่สาธารณรัฐแห่ง
สหประชาชาติเมียนมาร์ ที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศไทย  ซึ่งส านักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ ยินดีให้สนับสนุนการ
ฝึกอบรมต่างๆ ด้วย  ซึ่งในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกทราบว่าในช่วงที่ประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐแห่งสหประชาชาติเมียนมาร์เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเร็ว ๆ นี้                    
ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพ่ือสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมทั้งความร่วมมือด้าน
การศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้มีการก าหนดแนวทางความร่วมมือกัน และในส่วนของการศึกษาจะได้มอบหมายให้
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ 
 นอกจากนี้ ผู้อ านวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่จะจัดขึ้นที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ ซึ่งเลขาธิการ
สหประชาชาติได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาในช่วงนี้  จึงเป็นโอกาสอันดีที่นายกรัฐมนตรีของไทยจะได้กล่าวถึง
เรื่องการศึกษาซึ่งประเทศไทยมีบทบาทน าในภูมิภาคเพ่ือเป็นการยกระดับประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือ South-South Cooperation  พร้อมทั้งได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยในการพัฒนาและ
ซ่อมแซมอาคารส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ซึ่งมีการใช้งานมานานกว่า ๔๐ ปี และนับเป็นส านักงานภูมิภาคที่
ใหญ่ที่สุด และมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับประเทศไทยที่ได้รับเลือกเป็น World Book Capital 2013 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น
ของประเทศในการส่งเสริมการอ่านหนังสือให้แก่ประชาชนของประเทศ และเห็นว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่
ประเทศไทยจะได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเป็น World Book Capital ด้วย 
 ๒. การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียและแปซิฟิกด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๕ 

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับส านักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียแปซิฟิก
ด้าน ICT ในการพัฒนาการศึกษา ประจ าปี 2555 ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ และศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
และตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ ICT  ในการพัฒนานโยบายด้าน ICT เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการในระบบ
การศึกษา และริเริ่มนวัตกรรมในรูปแบบใหม่ในการจัดการเรียนการสอนของประเทศ   
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ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย รัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก ๒๐ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย มัลดีฟ มองโกเลีย เนปาล 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา สปป ลาว ติมอร์เลสเต้ บรูไน ดารุสซาลาม เมียนมาร์  และไทย              
รวมประมาณ ๑๐๐ คน 
 
วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ 
๑. ปาฐกถาพิเศษของ Dr. Robert Kozma, Principal Consultant of Kozmalone Consulting เรื่อง 
“ICT and the Up-Scaling of Education for the 21th Century: Knowledge Creation for the 
Knowledge Economy”  
 Dr. Robert Kozma  ได้กล่าวถึงความส าคัญในการน า ICT มาใช้สอนในโรงเรียนเพ่ือช่วยสร้างสังคม
แห่งความรู้พร้อมทั้งก าหนดนโยบาย ICT เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  อย่างไรก็ตาม การน า ICT 
มาใช้ในองค์การหรือทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวจะไม่น าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพในทันที เนื่องจากจะต้องใช้เวลา ๕ - 
๗ ปี นโยบายด้าน ICT ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์และสร้างแผนระยะ ๕ ปี วางนโยบาย
และโครงการที่สอดคล้องกันทั้งภายในและระหว่างองค์กร รวมทั้งการใช้ ICT เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะน าไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องค านึงถึงการพัฒนาครู หลักสูตร การประเมินผล และ
โครงสร้างภายในโรงเรียนด้วย  
 นอกจากนี้ ได้น าเสนอขั้นบันไดแห่งความรู้ซึ่งเป็นกรอบการวางแผนเพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วย การก าหนดองค์ประกอบในภาพรวม นโยบายที่สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม การก าหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องและการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจบนฐานความรู้  พร้อมทั้ง
กล่าวถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างของประเทศที่ได้มีการใช้ ICT มาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
การฝึกอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษา และการปฏิรูปหลักสูตร อาทิ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จอร์แดน อุรุกวัย นา
มิเบีย และรวันดา เป็นต้น 

๒. การอภิปรายกลุ่มช่วงที่ ๑: เรื่อง The Power of ICT Policies; Promising Cases and Lessons 
Learnt    
 ๒.๑ เรื่อง “From Policy to Implementation: Using Tablet PC to enhance students’ 
learning opportunities” โดย นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการของไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนให้นักเรียนทั่วประเทศได้เรียนรู้ใน
หลากหลายแขนงวิชาด้วยตนเองโดยการศึกษาหาข้อมูลผ่านสื่อที่ทันสมัยนอกเหนือไปจากต าราเรียน ปัจจุบันเด็ก
อายุ ๖ ปี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ มีความสามารถมากกว่าเด็กในระดับเดียวกันเมื่อเทียบกับ                      
เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว โครงการ One Tablet Computer Per Child ท าให้เกิดนวัตกรรมที่ทุกคนสามารถใช้
อินเตอร์เน็ต Wifi เพ่ือสืบค้นข้อมูล โดยเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จะได้รับการแจกแท็บเล็ตในปี ๒๕๕๕ โดยมี
โรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวน ๓๒,๐๕๓ แห่ง ได้แจกแท็บเล็ตให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวน ๘๖๕,๐๙๒ คน ที่กระจายกันอยู่ใน ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจะใช้ในการ
สืบค้นข้อมูลในวิชาแกนกลาง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ภาษาไทย และสังคม โดยมีค าถามและ
ค าตอบอยู่ในแต่ละวิชา องค์ประกอบส าคัญในการใช้ ICT เพ่ือการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาครูเพ่ือสามารถใช้
เครื่องมือต่างๆ ในการสอน ดาวน์โหลดข้อมูล และถ่ายทอดความรู้จากครูไปยังนักเรียนได้ นอกจากนี้ ประเทศ
ไทยยังได้ลงทุนในการติดตั้ง Wifi ทั่วประเทศ การใช้ ICT ในการศึกษายังหมายถึงการใช้สัญญาณดาวเทียม 
โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ  



๘ 
 

 ๒.๒ เรื่อง “Ten-year Development Plan for ICT in Education”                                         
โดย Mr. Du Zhanyuan, Vice Minister of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้กล่าวว่าปัจจุบัน ICT 
มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และทั้งการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนักเรียนมากกว่า 
๒๖๕ ล้านคน และครูกว่า ๑๕ ล้านคน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการส่งเสริมการน า ICT มาใช้ในการจัดการศึกษาเพราะ
ช่วยพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยได้เริ่มน า ICT มาใช้ในการจัดการศึกษาเมื่อปี ๑๙๗๘ 
มีการจัดตั้งสถาบัน ๒ แห่ง คือ ศูนย์ระดับชาติด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และมหาวิทยาลัยด้านวิทยุและ
โทรทัศน์ รวมทั้งมีการเปิดสอนโปรแกรมการศึกษาทางไกลผ่านวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศ ทั้งนี้  การศึกษา
ของจีนได้ก้าวสู่ยุคใหม่โดยรัฐบาลได้ออกแผนการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาแห่งชาติระยะกลางและระยะ
ยาว (๒๕๕๓ – ๒๕๖๓) ส าหรับเป้าหมายหลักของการใช้ ICT เพ่ือการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี คือเพ่ือเชื่อมโยง
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงเรียนเพ่ือประยุกต์ใช้ ICT เพ่ือการสอน สนับสนุนทรัพยากรที่มี
คุณภาพสูงในทุกห้องเรียนเพื่อเร่งรัดการพัฒนา แบ่งปัน และประยุกต์ใช้สื่อการสอนในรูปแบบดิจิตัล ส่งเสริมการ
เข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน พัฒนาการให้บริการสาธารณะระดับชาติ แบ่งปัน
ทรัพยากรด้าน ICT เพ่ือการศึกษา รวมทั้งพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านการบริหารการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ  
 ๒.๓ เรื่อง “Transformation Education in Haryana through ICT” โดย Ms. Geeta 
Bhukkal, Education Minister for Haryana State อินเดีย  ได้กล่าวถึง การใช้ ICT ส าหรับการเรียนการ
สอนในวิชาคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้ใช้ ICT ในการเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ รวมถึงปัญหาในประเด็นการบูรณา
การเนื้อหาและส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจของครูในการเรียนการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ ICT ทั้งนี้ การน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น จ านวนประชากร การเพ่ิมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ทั่วถึง ความสามารถทางการแข่งขัน และปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและผลกระทบ  นอกจากนี้ ได้มีการร่างแผนปฏิบัติ
การระยะ ๑๕ ปี ส าหรับการน าแผนมาสู่การปฏิบัติ 

 ๒.๔ เรื่อง “ICT Policy: Transformation of Education Malaysia” โดย Datuk Ir.Dr.Wee 
Ka Siong, Deputy Minister of Education มาเลเซีย กล่าวว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การตระหนักถึงการใช้ 
ICT เพ่ือประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกเหนือไปจากเพ่ือเชิงการค้า /ธุรกิจเพียงอย่างเดียว 
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยประเทศมาเลเซียประสบความส าเร็จในเรื่องของการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ถึง 
๙๒ เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมทักษะด้าน ICT ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถของ
นักเรียนด้านการคิดค านวณและเพ่ิมอัตรการรู้หนังสือให้มากขึ้น มีการน า ICT มาใช้ในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพด้วยจากการที่  ICT เป็นแค่ Hardware/Software โดยมุ่งพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมนโยบายด้าน ICT เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาให้เกิดความยั่งยืน จัดตั้งระบบ/
กลไลการติดตามประเมินผล รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคของข้อมูลดิจิตัล และ
ที่ส าคัญคือต้องท าให้มั่นใจได้ว่า ICT ในการศึกษาได้ท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง   
 ๒.๕ เรื่อง “Connect Equality: Management and Challenges of the one to one 
Model” โดย Ms. Andrea Zapata, General Coordinator of the Connect Equality 
Programme, Ministry of Education, Argentina ประเทศอาร์เจนติน่า ได้เน้นความส าคัญในการสร้าง
ความแข็งแกร่งของกระบวนการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตอบสนองความสนใจ ความจ าเป็น และความ
ต้องการของนักเรียนในหลากหลายระดับของการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของผู้สอน โดยการจัดอบรม
ต่างๆผ่านทางอินเตอร์เนต มีการจัดท าเว็บไซต์ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ประกอบด้วยเกมส์ สื่อการ
เรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้จัดท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติ จ านวน ๑๑ แห่ง เพ่ือจัดท าการประเมินเกี่ยวกับ
ผลกระทบของ ICT ต่อองค์กร/สถาบัน/สังคมอีกด้วย  



๙ 
 

 ๒.๖ เรื่อง “How data can support transparent and effective policy making” โดย    
Mr. Martin Schaaper, UIS เน้นความส าคัญของการใช้ ICT ซึ่งช่วยให้ข้อมูลสามารถส่งเสริมการจัดท า
นโยบายที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความชัดเจน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพ่ือปวงชน เป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ ทั้งนี้ ได้มีการรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยด าเนินการน าร่องใน ๓๑ ประเทศ เมื่อปี ค.ศ. 
๒๐๐๙ โดยจัดท าแบบส ารวจในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาและภูมิภาคคาริบเบียน รวม ๓๘ ประเทศ ภูมิภาค
อาหรับและเอเชียแปซิฟิก รวม ๓๐ ประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส ารวจข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์และ
สัดส่วนของครูที่มีการใช้ ICT อย่างเหมาะสมในโรงเรียน และมองว่าการพัฒนา การปรับปรุง การรวบรวม และ
การจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาจะดียิ่งหากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการบูรณาการการใช้ ICT กับการศึกษา  

๓. การอภิปรายกลุ่มช่วงที่ ๒: เรื่อง ICT Policies & Smart Partnerships and Investment for 
Infrastructure 
 ๓.๑  เรื่อง “Connecting Schools in Sri Lanka” โดย Mr. Sameer Sharma, Senior 
Advisor, ITU กล่าวว่า ICT เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทาง
การศึกษา จึงได้มีการพัฒนาหลักการ/แนวคิดให้เกิดการเชื่อมโยงกับโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ขยายตัวของการใช้เทคโนโลยี Mobile Broadband โดยค านึงถึงสิทธิประโยชน์หลักที่ผู้ใช้จะได้รับอย่างเต็มที่ 
สร้างการเชื่อมโยงด้าน ICT เพ่ือให้เข้าถึงสถานศึกษาและชุมชน จัดวางนโยบายและกฏข้อบังคับโดยการวางแผน 
การเชื่อมโยงไปสู่โรงเรียนให้สามารถใช้ ICT ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การ
สนับสนุนทางด้านวิชาการและการประเมินผลและติดตาม ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาแผนการเชื่อมโยงโรงเรียน
แห่งชาติ พร้อมทั้งน าหลักการเชื่อมโยงไปสู่โรงเรียนไปใช้ด าเนินการในประเทศภูฏานด้วย    
 ๓.๒  เรื่อง “Turkey’s Education Transformation Model: FAITH project” โดย Melih 
Gezer, Corporate Affairs Manager, Intel ประเทศตุรกี ได้น าเสนอ FATIH Project ซึ่งประกอบด้วยการ
สร้างห้องเรียน ๖๒๐,๐๐๐ ในโรงเรียน ๔๒,๐๐๐ แห่ง ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ ICT การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนและครู และปรับปรุงเทคโนโลยีในโรงเรียน โดยโครงการนี้มีระยะเวลาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ 
ซึ่งในปีแรกโครงการจะเริ่มต้นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาล าดับแรก โครงการประกอบด้วย การสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านโปรแกรมและอุปกรณ์ พัฒนาเนื้อหาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การน าหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้ ICT 
มาใช้ การพัฒนาการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ และการอบรมครู    
วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ 
๔.  การอภิปรายกลุ่มช่วงท่ี ๓: เรื่อง ICT Policies & Teachers’ Competencies 
 ๔.๑ หัวข้อ International Society for Technology in Education (ISTE) Global Digital-
Age Skills for Teachers โดย Mr. Don Knezek ได้กล่าวว่าสิ่งที่นักเรียนควรรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจะต้องมีการวางระบบและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้มีการร่วมมือ ท าวิจัย ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้าน ICT เพ่ือเตรียม
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล นอกจากนี้ ครูจะต้องมีการกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้เรียน ให้การช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและพัฒนาการประเมินผลและการ
เรียนรู้ให้สอดรับในยุคดิจิตอล รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในสังคม 
 ๔.๒ หัวข้อ Portal Rumah Belajar: Learning for All, Any Time and Any Where” โดย 
Mr. Ari Santoso กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย กล่าวว่า อินโดนีเซีย   ได้มีการส่งเสริมการ
ใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการศึกษา โดยได้จัดท านโยบายเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถด้าน ICT 
แก่ครูและผู้เรียน โดยมีการสร้างเครือข่าย ICT มีการจัดการเรียน การสอน ผ่านสื่อ multimedia ให้การศึกษา



๑๐ 
 

โดยใช้วิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งให้การฝึกอบรมแก่ครู นอกจากนี้ ส่งเสริมการรู้หนังสือการใช้ ICT ไปใช้ในการบูร
ณาการกับการศึกษา จัดตั้งนโยบายเพ่ือการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร วิธีการสอน เน้นการพัฒนาองค์กร
และการด าเนินงานในการบริหารอย่างมืออาชีพ และที่ส าคัญจะต้องตระหนักถึงการพัฒนาการเรียน การสอน
ผ่านสื่ออ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการใช้อินเทอร์เนต เช่น ให้มีการใช้รูปแบบเนื้อหาที่ใช้ระบบดิจิตอล วิทยุ โทรทัศน์
ตามครัวเรือนต่างๆ ส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เนตโดยการจัดเตรียมทรัพยากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมใน
พ้ืนที่ชนบท 
 ๔.๓   เรื่อง “Teacher Preparation for Teaching in the Digital Age” โดย ดร.เบญจลักษณ์ 
น้ าฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
การเตรียมความพร้อมของครูและการใช้ ICT ในการเพ่ิมคุณภาพการศึกษาตามโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือ
การศึกษาไทย (One Tablet Per Child) โดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คู่มือครู และการจัดท าแผนการ
พัฒนาครูซึ่งประกอบด้วยการอบรมครู/ผู้สอน และการติดตามประเมินผล 
 ๔.๔ เรื่อง “ICT Policies and Teacher Competencies” โดย Mr. Raju Varanasi, Director, 
NSW Curriculum and Learning Innovation Centre, Australia” ให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบาย 
ICT ที่เน้นการพัฒนาความสามารถของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานครูและ
การศึกษาและการฝึกอบรมครู ทั้งในส่วนของครูประจ าการและครูฝึกสอน ทั้งนี้ การออกแบบสื่อ ICT จะต้อง
เน้นรูปแบบเชิงนวัตกรรมที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีเคลื่อนที่
เป็นกลไก โดยไม่เพียงแต่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง หากยังสามารถสร้างแรงจูงใจ ในการพัฒนาทักษะด้าน 
ICT ของครูอีกด้วย โดยรวบรวมแนวคิดและงานวิจัยที่เด่นๆ ให้สามารถสืบค้นได้ 
 ๔.๕ เรื่อง “UNESCO ICT Competency Framework for Teachers” โดย Ms. Jonghwi 
Park, UNESCO Bangkok ได้กล่าวถึงความส าคัญของมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของครูผู้สอน โดยได้มีการ
จัดท า UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (ICT-CFT) โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๐๑๑                     
เพ่ือทดสอบทักษะด้าน ICT ครูผู้สอน นอกจากนี้ ยูเนสโกได้ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคส าหรับการอบรมเพ่ือ
สร้างมาตรฐานทักษะด้าน ICT ของครู และการจัดพิมพ์คู่มือ 
๕.  การอภิปรายกลุ่มช่วงที่ ๔: เรื่อง ICT Policies & School Innovation and Emerging 
Technologies 
 ๕.๑ เรื่อง “Policy Guidelines for Mobile Learning for EFA” โดย Mr. David 
Atchoarena, Director, Division of Teacher Education and Higher Education, UNESCO Paris” 
ได้กล่าวถงึความส าคัญของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่และใส่ประเด็น
การเรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้ในวาระการศึกษาของชาติ การส่งเสริมคุณค่าและประโยชน์ของการ
เรียนรู้ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผลักดันข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที ่
 ๕.๒ เรื่อง “Textbook Reform in Korea: Digital Text” โดย Dr.Jeongmin Noh, Korea 
Education & Research Information Sercive (KERIS) กล่าวถึงการปฏิรูปต าราเรียนในสาธารณรฐัเกาหลี โดยเน้น 
Digital Textbook Project ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ต าราเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ทุก
ทีทุ่กเวลาผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบว่า ต าราเรียนในรูปแบบดิจิตอลช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลแตกต่างจากต าราเรียนในรูปแบบหนังสืออย่างไรบ้าง นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลต่าง  ๆอาทิ ปัญหา
ความคุ้มทุนและ ผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาการต่อต้านการปฏิรูปต าราเรียน เนื่องจากการ
ประยุกต์ใช้ต าราเรียนในรูปแบบดิจิตอลในชั้นเรียน ท าให้ครูจ าเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนอีกด้วย 
 ๕.๓ เรื่อง “Crescent Girls’ School: Transformating Learning through Technology as 
a Future School in Singapore” โดย Mrs.Tan Chen Kee, Principal, Crescent Girls School               



๑๑ 
 

ไดเ้น้นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในโรงเรียนสตรี โดยก าหนดแผนแม่บท ๓ ระยะ แต่ละแผนมีระยะเวลา ๖ 
ปี โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และ การประเมินผลการใช้สื่อและวิธีการเรียน
การสอนแบบดิจิตอลที่เน้นปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน (Interactive and Digital Media) เพ่ือสร้างทักษะและ
นวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบองค์รวม โดยเน้นความเป็นผู้น าและการสร้างความเปลี่ยนแปลง การ
ด าเนินงานร่วมกับหุ้นส่วนพันธมิตร การก าหนดให้ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน และ การวิจัยผลกระทบของ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  
 ๕.๔ เรื่อง “InfollutionZERO: Shaping Policy towards a Green Digital World” โดย Prof 
Namjoon Cho, Founder, infollutionZERO ได้ให้ความส าคัญกับการจัดเตรียมเวทีในการแบ่งปันนโยบาย 
ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติที่ดี และบทเรียนต่างๆ การสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่าย ICT หุ้นส่วนและผู้ก าหนด
นโยบายของประเทศสมาชิก สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการการใช้เครื่องมือ ICT ผ่านทางการอบรม สามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นเกี่ยวกับการใช้ ICT ในด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรณรงค์ส่งเสริมความ
ตระหนักรู้เก่ียวกับความbook Projectปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านการศึกษาสาธารณะ  
๖.  ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสนุนและการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคต 
 ๖.๑ หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) 
และด้านสาธารณูปโภค 

 ก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการสาธารณูปโภคเพ่ือให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ในชนบท  
และในเมืองและการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างแพร่หลาย 

 ให้ความช่วยเหลือเพ่ือสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในรูปแบบที่แสวงหาก าไร   
และไม่แสวงหาก าไร รวมทั้งการจัดสรรเงินทุนโดยให้สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงต่างๆ และ
หน่วยงานโทรคมนาคมของชาติ 

 จัดสรรงบประมาณหรือรายได้ที่มั่นคง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนด้านการเงินในระยะยาว 
 จัดท าโปรแกรมการศึกษาให้แก่ครูเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมให้กับครูทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

โดยค านึงถึงรูปแบบโปรแกรมการพัฒนาและสิ่งที่ขาดเพ่ือเติมเต็มช่องว่างให้แก่ครูได้อย่างเหมาะสม 
๖.๒ การฝึกอบรมครู 

 พัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับครู 
 ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมทางด้านอุตสาหกรรมเพ่ือฝึกอบรมครู 
 พัฒนาวิธีการ/รูปแบบเพื่อจัดฝึกอบรมให้กับครูภายนอกห้องเรียนในรูปแบบ e-learning 
 มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้เป็นส าคัญนอกเหนือไปจากการบูรณาการทางเทคโนโลยี 
 ฝึกอบรมครูให้มีคุณภาพสูงโดยเพิ่มเติมองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับโปรแกรมฝึกอบรมครู 

ทั่วโลกผ่านการใช้ทรัพยากรแบบเปิดซึ่งหาได้ในรูปแบบ online 
 สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาครูและการใช้ ICT 
 ฝึกอบรม pre-service  

๖.๓  การปฏิรูปโรงเรียน 
 สร้างแนวทางเชิงนวัตกรรมที่แผ่ขยายได้อย่างทั่วถึงทั้งระบบ 
 เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยการบูรณาการ ICT เพ่ือการปฏิรูป 
 แบ่งปันแนวทางปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการปฏิรูปโดยสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 ประสานความร่วมมือเพ่ือการแก้ไขปัญหา 
 พิจารณาด้านภาวะความเป็นผู้น าของโรงเรียนเนื่องด้วยการปฏิรูปจ าเป็นต้องมีผู้น า 



๑๒ 
 

 บ่มเพาะและปลูกฝังแนวคิดในการปฏิรูปให้เกิดขึ้นในสถาบันฝึกอบรมครู 
 แบ่งปันวิธีการและกลไกระหว่างสองฝ่าย 
 ใช้ ICT เพ่ือพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม 
 ก าหนดนโยบาย ICT เพ่ือให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ชนบทโดยเรียนรู้ผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือ 
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