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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการนําคณะผูแทนไทย
เขารวมการประชุมเชิงนโนยบายดานการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
และศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีทางการศึกษา
ณ สาธารณรัฐเกาหลี
นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเดินทางไปเขารวม
การประชุม ระดับ นโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ซึ่ง จัดขึ้น
ดวยความรวมมือระหวางองคการยูเนสโก ยูนเิ ซฟ กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี โดยในโอกาส
นี้ ไดเยี่ยมชมหนวยงานและสถานศึกษาเพื่อศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีทางการศึกษา การผลิตสื่อและ
มัลติมีเดีย สําหรับการเรียนการสอน ระหวางวันที่ 8-12 กันยายน 2556 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

การประชุมระดับนโยบายในเอเชียและแปซิฟก เรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย

การประชุมระดับนโยบายในเอเชียและแปซิฟก เรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย จัดขึ้น เพื่อ
ทบทวนสถานภาพของการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก แลกเปลี่ยนนวัตกรรม
และประสบการณ ในการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศตางๆ รวมทั้งกําหนดยุทธศาสตร ในการ
จัดการศึกษา และการดูแลเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กกลุมดอยโอกาส เพื่อใหเด็กทุกคน ไดมีโอกาสไดรับการ
ดูแลที่เหมาะสมอยางทั่วถึง รวมทั้งรวมกันกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการปฐมวัยที่เหมาะสมสําหรับภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นดวยความรวมมือระหวางองคการยูเนสโก ยูนิเซฟ
กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี
ในการประชุมครั้งนี้มีผูแทนระดับรัฐมนตรี
และผูแทนระดับสูงจากประเทศตางๆ เขารวม
๓๐ ประเทศ และมีผูแทนจากองคการระหวาง
ประเทศตาง ๆ เขารวมประชุมประมาณ
๒๐๐ คน โดยไดมีการกําหนดหัวขอตางๆ ที่
จะอภิปราย ๓ หัวขอ คือ การลงทุในการจั
น ด
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีความคุมคา
ตอการพัฒนามนุษย และเศรษฐกิจ การขยาย
เทาเทียม และการสงตอเด็กปฐมวัยเขาสูการศึกษาอยางประสบ
โอกาสการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยอยาง
ผลสําเร็จ นอกจากนี้ ไดมีการประชุมโตะกลมระดับรัฐมนตรีเแลกเปลี
พื่อ ่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณและแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความพรอมของเด็กปฐมวัยที่จะเขาเรียน และโรงเรียนมีความพร
อม ่จะรับเด็กปฐมวัยเขาเรียน
เพียงใดที
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พิธีเปดการประชุม

คณะผูแทนไทยไดเขารวมในพิธีเปดการประชุมฯ ซึ่งไดจัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน
2556 โดยมีผูเขารวมในการกลาวตอนรับและกลาวเปดการประชุมดังนี้

Quality in ECCEmust also be addressed. Too many ECCE teachers are not trained, with several
countries having less than 60% of ECCE teachers trained. We must ensure that children are not
only attending, but also experiencing quality ECCE that is essential for reaching learning goals.

นายถังเฉียน ผูชวยผูอํานวยการใหญ องคการยูเนสโก ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาและการศึกษาเด็ก
ปฐมวัยซึ่งเปนการดําเนินการที่สําคัญในการบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิตการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเปนการวางแผนระยะยาว เด็กที่ไดรับการพัฒนาทั้งทางดานรางกายและสุขภาพจะสามารถพัฒนา
สังคมได การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนและเปาหมาย การพัฒนาแหงสหัสวรรษไดรับการรับรองโดยประชาคม
นานาชาติ ในขณะที่การเขาเรียนในระดับประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ถึงจํานวนรอยละ
90.75 แตระดับ
ความกาวหนา ในเรื่องดังกลาวในชวงปที่ผานมาอยูในสภาพชะงักงัน และปรากฏผลวาภายในป
2558
เด็กหญิงและชาย ไมสามารถประสบผลสําเร็จในระดับประถมศึกษา แมวาหลายประเทศยังมีความกาวหนาใน
เรื่อง ECCE แตยังไมบรรลุในเรื่องคุณภาพ มีเพียงเด็กจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งเล็กนอยเทานั้นที่เขาถึง
การศึกษาระดับปฐมวัยในป 2554 ประเด็นสําคัญจึงมีอยูวาเด็กพรอมที่จะเรียนหรือไม และโรงเรียนมีความ
พรอมหรือยังที่จะสอนเด็กซึ่งเปนหัวขอสําคัญสําหรับการประชุมในครั้งนี้ โดยยูเนสโกจะใหการสนับสนุน และ
ใหความรวมมือในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยแบบองครวม เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู การ
สนับสนุน และการเสริมสราง ศักยภาพของการศึกษาปฐมวัย ในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟก

ดร.กวาง โจ คิม ผูอํานวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ กลาวถึง ความสําคัญของการพัฒนาสมองในชวงเด็กปฐมวัย
การพัฒนาจะเพิ่มมากขึ้นหากมีปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก การพัฒนาของเด็กปฐมวัยจะนําไปสูการเรียนรู
ตลอดชีวิต และการพัฒนาดานสุขภาพ การพัฒนาเด็กจะขึ้นอยูกับการพัฒนาสภาพแวดลอมของเด็ก
การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบผสมผสานจะชวยสรางประโยชนอยางมหาศาลใหแกเด็ก
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ความสําคัญของเด็กปฐมวัยจะอยูในวาระการพัฒนาที่สําคัญของชาติและของนานาชาติ การลงทุนการ
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยสําหรับ เด็กดอยโอกาสในแตละปจะสามารถสรางคุณคาที่เพิ่มขึ้นใหแกสังคมเปน
จํานวนรอยละ 7-10 ในแตละป ในดานการเพิ่มความสําคัญ ของบุคคลและผลผลิต โดยเปาหมายที่ 1 ของการ
จัด การศึกษาเพื่อปวงชนไดแก การขยายและพัฒนาการ จัดการศึกษา และการดูแลเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะ
กลุมเด็กดอยโอกาส

นอกจากนี้ ไดกลาวถึงสถานะปจจุบัน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได
ยกตัวอยางหลายๆ ประเทศซึ่งปรากฏวา
ประเทศไทยมีการใชจายดานการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยเปนจํานวนรอยละ 12.1 ของ
คาใชจายทางการศึกษาในป 2554 ประเทศ
ตางๆ ในภูมิภาคใหความสําคัญตอการจัด
การศึกษาปฐมวัยแบบองครวม มีความ
รวมมือระหวางหนวยงานมากขึ้น ให
ความสําคัญตอโครงการ พัฒนาคุณภาพและพัฒนาผลของการเรียนรูดานปฐมวัยมากขึ้น
นายโซนัมซู รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึงความสําเร็จและงานที่ตองดําเนินการในอนาคตใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยไดกลาวย้ําวาเด็กในชวงวัยดังกลาวมีความสําคัญที่ควรตองใหการดูแลเปนพิเศษ
แมแตประเทศในกลุม OECD ไดเสนอที่จะใหมีการลงทุนเพื่อการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งตองมีการดูแลใน
ดานสุขภาวะ และจัดใหมีการผลิตและอบรมครูดานการศึกษาปฐมวัยเพิ่มมากขึ้น
การนําเสนอรายงานเรื่อง การกําหนดมาตรฐานและติดตามการพัฒนาและผลการเรียนรูสําหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ในระหวางการประชุมฯ ไดมีการจัดการประชุมคูขนานใน 3 หัวขอยอย ซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับเชิญใหเปนผูนําเสนอในหัวขอที่ 2
เรื่องการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกันสําหรับการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย ในหัวขอยอยที่ 3 ไดแก การกําหนดมาตรฐานและ ติดตามการ
พัฒนาและผลการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงการที่รัฐบาลไทยไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา
และพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และไดมีการประกาศ นโยบายที่จะใหมีการพัฒนา เด็กตั้งแตวัยแรกเกิดจนถึงอายุ
5 ป อยางเหมาะสมตามชวงอายุ พรอมกับไดมีการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระหวางป 2555-2559 เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับชาติ
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของไทยยังไดกําหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชแนวทางการพัฒนาแบบ
life cycle ดวยการพัฒนาเด็กอยางผสมผสาน ทั้งทางดานสุขภาพและการเรียนรู เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับการ
พัฒนา ทั้งทางดานสุขภาพ และการเตรียมความพรอมในทุกดาน ตั้งแตอยูในครรภมารดา จนสามารถเติบโต
ขึ้นอยางมีศักยภาพ และสุขภาพทีแ่ ข็งแรง
“We have come a long way since the EFA goals were initiated in Thailand, in Jomtien, in 1990. The
Thai Government has been committed to implementing obligations under the Convention on the
Rights of the Child (1989) which guarantees young children the right to survive, to thrive and to
develop to their fullest potential. We will continue to invest in fostering further development and
learning of our young children and in providing them with important basic life skills and school
readiness skills. We will also continue to increase access to early childhood care and education in
order to promote equity and reduce disadvantage, especially for children living in poverty”
Presentation by H.E. Mr. Chaturon Chaisang, Minister of Education, Thailand
On “Setting Standards and Monitoring Development” at the Asia-Pacific Regional Policy Forum on
Early Childhood Care and Education on 11th September 2013

กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชนทุกคนสามารถเผชิญสิ่ง
ทาทายในปจจุบันและสามารถดํารงชีวิตไดอยางประสบผลสําเร็จ พรอมทั้งตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาซึ่งจะตองเริ่มตนตั้งแตเยาวชนที่มีอายุนอยที่สุด จนถึงเติบโตขึ้นเปนผูใหญ โดยไดกําหนด
แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอนปฐมศึกษาปที่ 1) พ.ศ 2555-2559 เพื่อเปนกรอบการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ประการ ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 เด็กทุกคน
ไดรับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ ยุทธศาสตรที่ 2 ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตรที่
3 การอบรม เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และยุทธศาสตรที่ 4 กลไกการดําเนินงาน พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ ปจจุบัน
ประเทศไทยไดกําหนดนโยบาย ใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจายเปนเวลา
15 ป ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาในชวงปฐมวัย ใน 3 ป แรก ดวย
ในการดําเนินงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเทศไทย
ไดกําหนดเปาหมายวาภายในป 2559 เด็ก
ทุกคนตองไดรับการดูแล ดานสุขภาพดวยการใหสารไอโอดีนเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางสมอง และภายในป
2559 เด็กอายุ 3-5 ป จํานวนรอยละ 90 ในชนบท และประชาชนกลุมที่มีความยากจน หรือไรสัญชาติสามารถ
ไดรับการบริการและการพัฒนาดานปฐมวัย ซึ่งจะมีการประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบายเด็ก
ปฐมวัยโดยกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามยุทธศาสตร
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สําหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงการกําหนดใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของจัดทํารายงานประจําปเพื่อติดตาม
ความกาวหนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กําหนดไว
ในการประชุมครั้งนี้ ผูเขารวมการประชุม ไดนําเสนอตัวอยางแนวปฏิบัติ
ที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยของแตละประเทศ ในหัวขอการลงทุนใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนาคนและเศรษฐกิจใหคุมคา ผูนําเสนอ
จากมหาวิทยาลัยซุงคุนวานของสาธารณรัฐเกาหลี ไดนําเสนอวาชวงวัย
เด็กเปนชวงวัยที่ ละเอียดออนตองมีการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะชวง
0-3 ขวบตองดูแลใหดีที่สุด ประเทศตางๆ ในกลุม OECD ใหการสนับสนุนเรื่องนี้ และเสนอเพิ่มงบประมาณ
ใหแกการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยตอ GDP ของประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี กําลังประสบปญหา
การเกิดของเด็กลดลงโดยลําดับ โดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นจะตองรวมมือกันในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัย
ผูนําเสนอจากประเทศมองโกเลียสรุปวาประชากรมองโกเลียมีเพียง
2.9 ลานบาท และมี กฎหมาย
การจัดการศึกษาปฐมวัยเมื่อป 2551 กําหนดใหเด็กทุกคนตองเขาเรียนแมวาจะเปนเด็กเรรอนตามพอแม โดยมี
การจัดชั้นเรียน (shift class) โดยมี Mobile teacher ซึ่งรัฐบาลเปนผูจัดงบประมาณใหแกครูดังกลาว
ผูนําเสนอจากประเทศฮองกง ไดกลาวถึงการดําเนินงาน
ของประเทศในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9
ป และมีเปาหมายจะขยายเปน 15 ป โดยรวมการศึกษาในระดับอนุบาลดวย ประเทศฮองกงไดจัดทําแผน
Pre-primary education voucher ตั้งแตป 2550 เด็กอายุ 3-6 ป ไดเขาเรียนรอยเปอรเซ็นมีจํานวน
ประมาณ 165,000 คน มีการจายเงินใหแกพอแมเพื่อสงลูกเขาโรงเรียน จัดหาครูที่มีคุณภาพให มีการจัดตั้ง
สํานักงานที่จะติดตามผลการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัยเพื่อประเมินผลการทํางานและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยในอนาคต
1.

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรี เปนประธานมีหนาที่รับผิดชอบ
เรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย จะตองมี
การประชุมและจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง เรงดวน
ประกอบดวยผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อ

ขับเคลื่อนการทํางานอยางเปนระบบ ทั้งการกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด รวมทั้งขับเคลื่อนแผนไปสูการ
ปฏิบัติโดยเร็วที่สุด และมีการจัดตั้งหนวยงานในการกํากับและติดตามอยางสม่ําเสมอเพื่อดูแลรับผิดชอบการ
ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน/กระทรวงตางๆ ตามแผนที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว
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2. สํารวจสถานภาพศูนยเด็กเล็กทั่วประเทศวาไดพัฒนาตามมาตรฐานที่กําหนดไวเพียงใด และจะตองเรง
พัฒนาใหไดมาตรฐานโดยรวมมือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.

ใหมีการศึกษาหาแนวทางที่จะตองจัดตั้งหนวยงานที่เปน หนวยงานกลาง สําหรับการจัดการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย ทําหนาที่ กําหนด มาตรฐาน ติดตามการประเมินผลอยางตอเนื่อง เสนอ นโยบาย และ มาตรการ ตอ
คณะกรรมการ ประสาน การดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการ สงเสริมการใหความรูแกพอแมเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัย
การหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแหงสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ
ไดเดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต เพื่อพบปะหารือกับMr
Seo Namsoo รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต โดยไดมี
การหารือในประเด็นสําคัญ 3 เรื่อง คือ แนวทางการใช ICT เพื่อนํามา
ประยุกตใชเพื่อการศึกษา ความรวมมือในการวิจัย และการสงเสริม
การสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ซึ่งกําลังเปนที่นิยมอยางมากในปจจุบันใหมีคุณภาพมากขึ้น
ทั้งนี้
จากการหารือ ระหวางกัน กระทรวงศึกษาธิการของ สาธารณรัฐ เกาหลีมีความยินดีที่จะรวมมือกับ ประเทศไทย
ใน 3 ประเด็น คือ
1) แนวทางการใช ICT เพื่อนํามาประยุกตใชเพื่อการศึกษา ซึ่งเกาหลีใตมีความกาวหนาในเรื่องนี้สูงมาก
ทั้งระบบโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร ระบบบริหารจัดการ และเนื้อหาที่ใชกับอุปกรณคอมพิวเตอร รวมทัง้
แนวทางพัฒนาครูผูสอนเพื่อใช ICT ในการเรียนการสอน
2) ความรวมมือในการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะมีโครงการความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศตอเนื่อง
3) การสงเสริมการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ซึ่งยังมีไมมากนัก แตเปนแนวโนมที่ดีที่นักเรียน
นักศึกษาของไทยสนใจเรียนภาษาเกาหลีกันมากขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยเกาหลีจะใหความรวมมือสนับสนุน
จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในไทยอยางมีคุณภาพมากขึ้น
การเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาและหนวยงานดานเทคโนโลยีทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
บริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส จํากัด (Samsung Electronics
คณะผูแทนไทยไดมีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงานของหนวยงานที่ดําเนินงานดานการผลิตสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชวยในการจัดการเรียน การสอน ดังนี้
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Mr. Jongshing Kim รองประธานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกสไดกลาว
ตอนรับ พรอมนําคณะผูแทนไทยเขาชมกิจการของบริษัทซัมซุง
อิเล็กทรอนิกส จํากัด ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทที่เปนผูนําธุรกิจ ICT ซึ่งมี
เครือขายการดําเนินธุรกิจรวมกับประเทศตางๆ ทั่วโลกกว80า ประเทศ
โดยเฉพาะการธุรกิจดานการผลิตและการสงออกโทรศัพทเคลื่อนที่
โทรศัพทพกพาแบบSmart Phone Smart TV และการผลิตสื่อดาน
e-learning เปนตน โดยรายไดเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทไดจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการผลิตและการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีในดานการศึกษา โดยมีทีมงานดาน
การศึกษาโดยเฉพาะเพื่อคิดคนกา รจัดการเรียนการสอนในลักษณะ Interactive classroom โดยเนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนในชั้นเรียน ปจจุบัน บริษัทซัมซุงไดมีความรวมมือกับประเทศตางๆ ทั่วโลก
ในการผลิตอุปกรณเพื่อการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยังมี
ความรวมมือกับประเทศไทยในการจัดอุปกรณในหองเรียนในลักษณะ e-learning เชน ความรวมมือกับ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เปนตน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสาธิตหองเรียนแบบ e-learning โดยนักเรียนจะใชแท็บ
เล็ตในการคนควาความรูจากสื่อดิจิตอล และครูจะใชจอแบบ touch screen ชวยในการสอน ซึ่งจะสราง
ปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน ชวยใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค และคนควาความรูตางๆ ไดสะดวก
และรวดเร็ว
เยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงเรียน Itaewon Elementary School
โรงเรียนประถมศึกษา Itaewon เปนโรงเรียน Smart School เปดการสอนในระดับประถมศึกษาที่ให
ความสําคัญตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 404
คน จํานวนครู 46 คน เปดการสอนมาแลว 70 ป โรงเรียนใหความสําคัญตอการสอนนักเรียนใหมีความคิด
สรางสรรค โดยการศึกษาจะชวยสรางทักษะที่สรางสรรคและสราง บุคลิกภาพที่พึงประสงคพรอมที่จะเปนผูนํา
ของโลก ภายใตการดําเนินการ ดังนี้
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Dream-up
Cheer-up
Gather-up
Clean-up

สงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคเพื่อพรอมรับอนาคต
เปนคนที่มีจิตใจพรอมชวยเหลือผูอื่น
สงเสริมใหนักเรียน ผูปกครอง นักการศึกษา และชุมชน
มีสวนรวมในการศึกษา
โรงเรียนใหความสําคัญตอการรักษาสภาพแวดลอมที่สะอาดและสวยงาม

ในการเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา
Itaewon ครั้งนี้ คณะผูแทนไทยไดมี
โอกาสเยี่ยมชมหองเรียนในลักษณะ
e-learning ซึ่งนักเรียนจะใชtablet ชวยในการคนควาความรูตางๆโดยจะแบงการเรียนออกเปนกลุมซึ่งแตละกลุมจะมี
นักเรียน 1 คน ที่ไดรับมอบหมายใหเปนดูแลการทํางานของกลุมตามที่ไดรับมอบหมายจากครู เชน การสืบคนเกี่ยวกับ
ภาษาเกาหลี เปนตน นอกจากนี้ ยังมีหองเรียนที่ใหความรูในดานตางๆ เชน หองสําหรับการคนควา หองสําหรับการ
เรียนดานวัฒนธรรม หองเรียนภาษาอังกฤษ
“English Only Zone” หองเก็บสื่อวัสดุอุปกรณทางการศึกษา หองเรียน
ทันสมัย “Happy & Smart Room” ซึ่งเปนหองเรียนที่นําแท็บเล็ตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษา
หองสมุด ฯลฯ ภายใตหลักปรัชญาของโรงเรียน คื“Happy
อ
Green Smart Learning School”
Education focused on developing creative skills
and the desired personality traits for global leaders

การเยี่ยมชม Korea Education and Research Information Institute
Korea Education and Research Information Institute หรือ KERIS กอตั้งขึ้นในป 2542 มีภารกิจในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการจัดทําระบบสนับสนุนการเรียนรูแบบ
e-learning การดําเนินการและการจัดการระบบ
สารสนเทศดานการศึกษาของชาติ การเปนศูนยดําเนินการดานการสอนและการเรียนรูของชาติ
(EDUNET) การจัดทํา
ระบบการใหบริการสารสนเทศดานการวิจัย การสงเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลดานการศึกษาและการวิจัย
การจัดทําเนื้อหาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การสํารวจและประเมินสถานะปจจุบันที่
เกี่ยวกับดิจิตอลทางการศึกษา และการวิจัยและการสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายดานการศึกษา การสนับสนุน
ขอมูลขาวสารดานสารสนเทศทางการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนการนําระบบสารสนเทศมาใชกับการจัดการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
KERIS ไดรับเงินงบประมาณจากรัฐปละ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ แบงการดําเนินงานออกเปน 5
แผนก ๒ ศูนย ไดแก 1) Management & Planning 2) Smart Education R&D Division 3) Academic
Research Information Division 4) แผนก Educational Administration Financial Information
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Division 5) แผนก Information Technology Division ศูนย Global Cooperation & Policy Research
Center และศูนย Management Support Centre
การนํา ICT มาใชในการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี อยูภายใตแผนแมบทดาน ICT ของสาธารณรัฐ
เกาหลี ประกอบดวย แผนแมบท ICT in Education Master Plan I (ป 2539) เนนการจัดทําโครงสราง
ICT ดานการศึกษา (Building ICT Infrastructure) แผนแมบท ICT in Education Master Plan II
(ป 2544) เนนการจัดทําเนื้อหาดาน ICT การเผยแพร และการปรับปรุงการสอนดาน ICT แผนแมบท ICT in
Education Master Plan III (ป 2๕๔๙) เนนการจัดการเรียนการสอนหรือบทเรียนสําเร็จรูป การจัดทํา
แผนพัฒนาตําราเรียนแบบ digital แผนแมบท ICT in Education, Science & Technology Master
Plan IV (ป 2553) เนนการจัดการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการของผูเรียน การจัดทํายุทธศาสตร
Smart Education ป 2554
การเยี่ยมชมการดําเนินงานของ Hanyang Cyber University
มหาวิทยาลัย Hanyang Cyber University เปนมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่จัดตั้งขึ้นในป 2545
ปจจุบันมีนักเรียนกวา 14,000 คน ศึกษาในคณะตางๆ 15 คณะ ดําเนินการสอนหลักสูตรปริญญาตรี ไดแก
วิศวกรรมศาสตร มนุษยศาสตร /ศึกษาศาสตร สังคมศาสตร ธุรกิจและสิ่งแวดลอม การออกแบบ และ
ปริญญาโท ในสาขาการจัดการ การบริการ อสังหาริมทรัพย (Real Estate) การออกแบบ และการศึกษาและ
สารสนเทศ นับเปนมหาวิทยาลัย Cyber ที่ใหญที่สุดในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกและหอง
สอนที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชในการจัดการสอน มีเครือขายความรวมมือทั้งในและ
ตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน มีการใหทุนการศึกษาประเภทตางๆ เชน ทุนสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา แมบาน คนงานในบริษัทเอกชน ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

Hanyang

ผูพิการ ผูดอยโอกาส เปนตน รวมทั้งการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ เพื่อเตรียมผูเรียน
ใหเปนผูนําโลกในอนาคต

การเยี่ยมชมการดําเนินงานของ Visang Education Inc.
บริษัท Visang Education Inc. จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2550 ปจจุบันมี
สาขายอยกวา 1,000 แหง ทั่วประเทศ นักเรียนจํานวนกวา 2 ลาน
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คนไดศึกษาโดยใชโปรแกรม e-learning ซึ่งบริษัทไดผลิตขึ้น ปจจุบันมียอดขายตอปมากกวา 140 พันลาน
วอน
บริษัท Visang Education Inc. เปนบริษัทที่ดําเนินการผลิตซอฟทแวร เนื้อหา หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การศึกษา โดยครอบคลุมถึงระบบเครือขายภายในหองเรียนจนถึงระบบเครือขายที่สอนทางไกลไดทั่วโลก โดย
เนนการผลิตเนื้อหาในดานตางๆ คือ 1) การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ ( Publication) ที่มีการจัดพิมพหนังสือและ
แบบเรียน โดยรวมมือกับ KERIS ในการพัฒนา Digital Textbook มาตั้งแตป ค.ศ.2007 2) การศึกษาแบบ
ออนไลน (Online Education) ที่จัดทําระบบการศึกษาผานอินเทอรเน็ต ทางเว็บไซตตางๆ เชน
visangedu.com 3) องคความรู (Academy) ที่บริษัทออกแบบผลิตขึ้นเอง เชน Visangedu Visang MathCan เปนตน
4) Smart Learning 5) การวัดและประเมินผลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( eValuations) 6) ระบบการใหคําปรึกษา (Consulting) เชน Visang Study และการจัดทําสถาบันทางการวิจัย
เปนตน

การเยี่ยมชมการดําเนินงาน ณ สถาบัน Korean Educational Development Institute

Korean Educational Development Institute หรือ KEDI กอตั้งขึ้นในป 2515 เปนสถาบันของรัฐบาลที่ขึ้น
ตรงตอประธานาธิปดีสาธารณรัฐเกาหลี เปนสถาบันชั้นนําในการดําเนิน
การวิจัย นโยบายการศึกษา การวางแผน และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อกําหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ การวิจัยการศึกษาในรูปแบบใหมๆ เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาการศึกษา การวิจัยและพัฒนาสวัสดิการการศึกษา พัฒนา
ระบบการศึกษาใหมใหสอดคลองอยูบนพื้นฐานของระบบนิเวศน
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นอกจากนี้ KEDI มีเครือขายการทํางานรวมกับองคกรและหนวยงานระดับนานาชาติจํานวนมาก เชน
UNESCO, the OECD, The World Bank เปนตน
แนวทางการจัดการศึกษาดวย ICT ของประเทศไทยในอนาคต
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงแนวทางการดําเนินงานในการจัดการศึกษาดวย ICT
ของประเทศไทย ดังนี้
1. ควรมีองคกรที่เขามาดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการวิจัยนโยบายทางการศึกษา หลักสูตรและการ
วัดผล รวมทั้งการใช ICT เพื่อการศึกษา
2. ควรมี การจัดตั้ง Cyber Home Learning System ที่มีทรัพยากรการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ
เนนใหสามารถเขาถึงตัวบุคคลได ทั้งนักเรียนทุกคนในโรงเรียนและบานเรือน พรอมกับมีการปรับเสริมนโยบาย
One Tablet Per Child (OTPC) ไปสูเฟสตอไป โดยเนนใหใชประโยชนสูงสุดจากแท็บเลต รวมทั้งใหสามารถ
ใชการเรียนรูผานอุปกรณที่หลากหลายมากขึ้น
3. การเรงติดตั้งระบบ Wi-fi ทั่วประเทศ และทําการศึกษาเพื่อวางแผนการมี Smart School โดย
อาจเริ่มตนจากโครงการนํารองหรือหองเรียนสาธิต เพื่อนําไปสูการวางแผนระยะยาวตอไป เพื่อใหมีการใช ICT
เพื่อการศึกษาไดประโยชนสูงสุด ซึ่งควรเปดกวางการนําเทคโนโลยี หรือ แนวทางใหมๆ ของบริษัทชั้นนําของ
ตางประเทศเขามาชวยพัฒนาการศึกษาดวย
สรุปโดยสํานักความสัมพันธตางประเทศ สป.
www.bic.moe.go.th

