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นายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเดินทางไปเขารวม

การประชุม ระดบันโยบายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย ซ่ึงจัดข้ึน

ดวยความรวมมือระหวางองคการยูเนสโก ยูนเิซฟ กระทรวงศึกษาธิการ  สาธารณรัฐเกาหลี  โดยในโอกาส

นี้ ไดเย่ียมชมหนวยงานและสถานศึกษาเพ่ือศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีทางการศึกษา การผลิตส่ือและ

มัลติมีเดีย  สําหรับการเรียนการสอน ระหวางวันท่ี 8-12 กันยายน 2556 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้  

 

 

การประชุมระดับนโยบายในเอเชียและแปซิฟก เรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย  จัดข้ึน เพ่ือ

ทบทวนสถานภาพของการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก แลกเปลี่ยนนวัตกรรม  

และประสบการณ ในการจัดการศึกษาและดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศตางๆ รวมท้ังกําหนดยุทธศาสตร  ในการ

จดัการศึกษา  และการดูแลเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเด็กกลุมดอยโอกาส เพ่ือใหเด็กทุกคน  ไดมีโอกาสไดรับการ

ดูแลท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึง รวมท้ังรวมกันกําหนดยุทธศาสตรในการจัดการปฐมวัยท่ีเหมาะสมสําหรับภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟก การประชุมครั้งนี้จัดข้ึนดวยความรวมมือระหวางองคการยูเนสโก ยูนิเซฟ 

กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐเกาหลี  
 

ในการประชุมครั้งนี้มีผูแทนระดับรัฐมนตรี

และผูแทนระดับสูงจากประเทศตางๆ เขารวม 

๓๐ ประเทศ และมีผูแทนจากองคการระหวาง 

ประเทศตาง ๆ เขารวมประชุมประมาณ               

๒๐๐ คน โดยไดมีการกําหนด หัวขอตางๆ ท่ี

จะอภิปราย ๓ หัวขอ คือ การลงทุน ในการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยใหมีความคุมคา

ตอการพัฒนา มนุษย และเศรษฐกิจ การขยาย

โอกาสการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยอยาง              เทาเทียม และการสงตอเด็กปฐมวัยเขาสูการศึกษา อยางประสบ

ผลสําเร็จ นอกจากนี้ ไดมีการประชุมโตะกลมระดับรัฐมนตรีเพ่ือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เก่ียวกับประสบการณ และแนว

ปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับความพรอมของเด็กปฐมวัยท่ีจะเขาเรียน และโรงเรียนมีความพรอม เพียงใดท่ีจะรับเด็กปฐมวัยเขาเรียน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการนําคณะผูแทนไทย 

เขารวมการประชุมเชิงนโนยบายดานการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย                           

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

  และศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีทางการศึกษา  

ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

การประชุมระดบันโยบายในเอเชียและแปซิฟก เรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย 
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คณะผูแทนไทยไดเขารวมในพิธีเปดการประชุมฯ ซ่ึงไดจัดข้ึนในวันท่ี 10 กันยายน 

2556 โดยมีผูเขารวมในการกลาวตอนรับและกลาวเปดการประชุมดังนี้ 

 

 

 

นายถงัเฉยีน ผูชวยผูอํานวยการใหญ องคการยูเนสโก ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาและการศึกษาเด็ก

ปฐมวัยซ่ึงเปนการดําเนินการท่ีสําคัญในการบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาตลอดชีวิตการจัดการศึกษา

ปฐมวัยเปนการวางแผนระยะยาว เด็กท่ีไดรับการพัฒนาท้ังทางดานรางกายและสุขภาพจะสามารถพัฒนา

สังคมได การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนและเปาหมาย  การพัฒนาแหงสหัสวรรษไดรับการรับรองโดยประชาคม

นานาชาติ ในขณะท่ีการเขาเรียนในระดับประถมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน ถึงจํานวนรอยละ 90.75 แตระดับ

ความกาวหนา  ในเรื่องดังกลาวในชวงปท่ีผานมาอยูในสภาพชะงักงัน และปรากฏผลวาภายในป 2558 

เด็กหญิงและชาย ไมสามารถประสบผลสําเร็จในระดับประถมศึกษา แมวาหลายประเทศยังมีความกาวหนาใน

เรื่อง ECCE แตยังไมบรรลุในเรื่องคุณภาพ มีเพียงเด็กจํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งเล็กนอยเทานั้นท่ีเขาถึง

การศึกษาระดับปฐมวัยในป 2554 ประเด็นสําคัญจึงมีอยูวาเด็กพรอมท่ีจะเรียนหรือไม และโรงเรียนมีความ

พรอมหรือยังท่ีจะสอนเด็กซ่ึงเปนหัวขอสําคัญสําหรับการประชุมในครั้งนี้  โดยยูเนสโกจะใหการสนับสนุน  และ

ใหความรวมมือในการดําเนินการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยแบบองครวม เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู การ

สนับสนุน และการเสริมสราง ศักยภาพของการศึกษาปฐมวยั ในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟก 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กวาง โจ คิม ผูอํานวยการยูเนสโก กรุงเทพฯ  กลาวถึง ความสําคัญของการพัฒนาสมองในชวงเด็กปฐมวัย 

การพัฒนาจะเพ่ิมมากข้ึนหากมีปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก การพัฒนาของเด็กปฐมวัยจะนําไปสูการเรียนรู

ตลอดชีวิต และการพัฒนาดานสุขภาพ การพัฒนาเด็กจะข้ึนอยูกับการพัฒนาสภาพแวดลอมของเด็ก                   

การจัดการศึกษาปฐมวัยแบบผสมผสานจะชวยสรางประโยชนอยางมหาศาลใหแกเด็ก 

พิธีเปดการประชุม 

  

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. 
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ความสําคัญของเด็กปฐมวัยจะอยูในวาระการพัฒนาท่ีสําคัญของชาติและของนานาชาติ  การลงทุนการ

พัฒนาการศึกษาปฐมวัยสําหรับ  เด็กดอยโอกาสในแตละปจะสามารถสรางคุณคาท่ีเพ่ิมข้ึนใหแกสังคมเปน

จํานวนรอยละ 7-10 ในแตละป ในดานการเพ่ิมความสําคัญ ของบุคคลและผลผลิต  โดยเปาหมายท่ี 1 ของการ

จัด การศึกษาเพ่ือปวงชนไดแก  การขยายและพัฒนาการ  จดัการศึกษา  และการดูแลเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะ

กลุมเด็กดอยโอกาส 
  

 

 

นอกจากนี้ ไดกลาวถึงสถานะปจจุบัน  

เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได

ยกตัวอยางหลายๆ ประเทศซ่ึงปรากฏวา  

ประเทศไทยมีการใชจายดานการศึกษาใน

ระดับปฐมวัยเปนจํานวนรอยละ 12.1 ของ

คาใชจายทางการศึกษาในป 2554 ประเทศ

ตางๆ ในภูมิภาคใหความสําคัญตอการจัด

การศึกษาปฐมวัยแบบองครวม มีความ

รวมมือระหวางหนวยงานมากข้ึน ให

ความสําคัญตอโครงการ พัฒนาคุณภาพและพัฒนาผลของการเรียนรูดานปฐมวัยมากข้ึน  

 

นายโซนมัซู รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ กลาวถึงความสําเร็จและงานท่ีตองดําเนินการในอนาคตใน

การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยไดกลาวย้ําวาเด็กในชวงวัยดังกลาวมีความสําคัญท่ีควรตองใหการดูแลเปนพิเศษ 

แมแตประเทศในกลุม OECD ไดเสนอท่ีจะใหมีการลงทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  ซ่ึงตองมีการดูแลใน

ดานสุขภาวะ และจัดใหมีการผลิตและอบรมครูดานการศึกษาปฐมวัยเพ่ิมมากข้ึน 

  

 

ในระหวางการประชุมฯ ไดมีการจัดการประชุมคูขนานใน 3 หัวขอยอย ซ่ึง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับเชิญใหเปนผูนําเสนอในหัวขอท่ี 2 

เรื่องการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเทาเทียมกันสําหรับการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย ในหัวขอยอยท่ี 3 ไดแก การกําหนดมาตรฐานและ  ติดตามการ

พัฒนาและผลการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

  

การนําเสนอรายงานเรื่อง การกําหนดมาตรฐานและติดตามการพัฒนาและผลการเรียนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวัย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงการท่ีรัฐบาลไทยไดใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา

และพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และไดมีการประกาศ  นโยบายท่ีจะใหมีการพัฒนา  เด็กตั้งแตวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 

5 ป อยางเหมาะสมตามชวงอายุ พรอมกับไดมีการประกาศแผนยุทธศาสตรชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ระหวางป 2555-2559 เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับชาติ  

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของไทยยังไดกําหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใชแนวทางการพัฒนาแบบ 

life cycle ดวยการพัฒนาเด็กอยางผสมผสาน  ท้ังทางดานสุขภาพและการเรียนรู เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการ

พัฒนา ท้ังทางดานสุขภาพ และการเตรียมความพรอมในทุกดาน ตั้งแตอยูในครรภมารดา จนสามารถเติบโต

ข้ึนอยางมีศักยภาพ และสขุภาพท่ีแข็งแรง 

กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาเพ่ือใหประชาชนทุกคนสามารถเผชิญสิ่ง      

ทาทายในปจจุบันและสามารถดํารงชีวิตไดอยางประสบผลสําเร็จ พรอมท้ังตระหนักถึงความสําคัญของการ

ปฏิรูปการศึกษาซ่ึงจะตองเริ่มตนตั้งแตเยาวชนท่ีมีอายุนอยท่ีสุด จนถึงเติบโตข้ึนเปนผูใหญ  โดยไดกําหนด  

แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอนปฐมศึกษาปท่ี 1) พ.ศ 2555-2559 เพ่ือเปนกรอบการ

ดําเนินงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบดวยยุทธศาสตร 4 ประการ ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 เด็กทุกคน

ไดรับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ ยุทธศาสตรท่ี 2 ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ยุทธศาสตรท่ี        

3 การอบรม เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และยุทธศาสตรท่ี 4 กลไกการดําเนินงาน  พัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังนี้ ปจจุบัน 

ประเทศไทยไดกําหนดนโยบาย  ใหประชาชนทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจายเปนเวลา     

15 ป ซ่ึงรวมถึงการจัดการศึกษาในชวงปฐมวัย ใน 3 ป แรก ดวย  

 ในการดําเนินงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประเทศไทย  ไดกําหนดเปาหมายวาภายในป 2559 เด็ก

ทุกคนตองไดรับการดูแล ดานสุขภาพดวยการใหสารไอโอดีนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางสมอง  และภายในป 

2559 เด็กอายุ 3-5 ป จํานวนรอยละ 90 ในชนบท และประชาชนกลุมท่ีมีความยากจน หรือไรสัญชาติสามารถ

ไดรับการบริการและการพัฒนาดานปฐมวัย ซ่ึงจะมีการประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบายเด็ก

ปฐมวัยโดยกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือติดตามความกาวหนาการดําเนินการตามยุทธศาสตร

“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  
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สําหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงการกําหนดใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของจัดทํารายงานประจําปเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาตามมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว 

  

ในการประชุมครั้งนี้ ผูเขารวมการประชุม  ไดนําเสนอตัวอยางแนวปฏิบัติ

ท่ีดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยของแตละประเทศ ในหัวขอการลงทุนใน

การจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือพัฒนาคนและเศรษฐกิจใหคุมคา ผูนําเสนอ

จากมหาวิทยาลัยซุงคุนวานของสาธารณรัฐเกาหลี  ไดนําเสนอวาชวงวัย

เด็กเปนชวงวัยท่ี  ละเอียดออนตองมีการพัฒนาสมอง โดยเฉพาะชวง                

0-3 ขวบตองดูแลใหดีท่ีสุด ประเทศตางๆ ในกลุม OECD ใหการสนับสนุนเรื่องนี้ และเสนอเพ่ิมงบประมาณ

ใหแกการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัยตอ GDP ของประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี  กําลังประสบปญหา

การเกิดของเด็กลดลงโดยลําดับ โดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินจะตองรวมมือกันในการจัดการศึกษา

สําหรับเด็กปฐมวัย  

 ผูนําเสนอจากประเทศมองโกเลียสรุปวาประชากรมองโกเลียมีเพียง 2.9 ลานบาท และมี กฎหมาย   

การจัดการศึกษาปฐมวัยเม่ือป 2551 กําหนดใหเด็กทุกคนตองเขาเรียนแมวาจะเปนเด็กเรรอนตามพอแม โดยมี

การจัดชั้นเรียน (shift class) โดยมี Mobile teacher ซ่ึงรัฐบาลเปนผูจัดงบประมาณใหแกครูดังกลาว 

 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 มีการจายเงินใหแกพอแมเพ่ือสงลูกเขาโรงเรียน จัดหาครูท่ีมีคุณภาพให มีการจัดตั้ง

สํานักงานท่ีจะติดตามผลการจัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัยเพ่ือประเมินผลการทํางานและพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
 

 

1. คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ซ่ึงมี

นายกรัฐมนตรี  เปนประธานมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

เรื่องการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย  จะตองมี

การประชุมและจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยาง  เรงดวน 

ประกอบดวยผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ

ขับเคลื่อนการทํางานอยางเปนระบบ ท้ังการกําหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด รวมท้ังขับเคลื่อนแผนไปสูการ

ปฏิบัติโดยเร็วท่ีสุด และมีการจัดตั้งหนวยงานในการกํากับและติดตามอยางสมํ่าเสมอเพ่ือดูแลรับผิดชอบการ

ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของหนวยงาน/กระทรวงตางๆ ตามแผนท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว  

แนวทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยในอนาคต 
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2. สํารวจสถานภาพศูนยเด็กเล็กท่ัวประเทศวาไดพัฒนาตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวเพียงใด และจะตองเรง

พัฒนาใหไดมาตรฐานโดยรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

3. ใหมีการศึกษาหาแนวทางท่ีจะตองจัดตั้งหนวยงานท่ีเปน  หนวยงานกลาง สําหรับการจัดการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย ทําหนาท่ี กําหนด มาตรฐาน ติดตามการประเมินผลอยางตอเนื่อง เสนอ  นโยบาย และ มาตรการ ตอ

คณะกรรมการ ประสาน  การดําเนินงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการ  สงเสริมการใหความรูแกพอแมเพ่ือ

พัฒนาเด็กปฐมวัย 

เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2556 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ

ไดเดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต เพ่ือพบปะหารือกับ Mr 

Seo Namsoo รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต โดยไดมี

การหารือในประเด็นสําคัญ 3 เรื่อง คือ แนวทางการใช ICT เพ่ือนํามา

ประยุกตใชเพ่ือการศึกษา ความรวมมือในการวิจัย และการสงเสริม

การสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ซ่ึงกําลังเปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบันใหมีคุณภาพมากข้ึน   ทั้งนี้                 

จากการหารือระหวางกัน กระทรวงศึกษาธกิารของ สาธารณรัฐเกาหลีมีความยินดีท่ีจะรวมมือกับ ประเทศไทย

ใน 3 ประเด็น  คือ 

1) แนวทางการใช ICT เพ่ือนํามาประยุกตใชเพ่ือการศึกษา  ซ่ึงเกาหลีใตมีความกาวหนาในเรื่องนี้สูงมาก 

ท้ังระบบโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร  ระบบบริหารจัดการ และเนื้อหาท่ีใชกับอุปกรณคอมพิวเตอร  รวมท้ัง

แนวทางพัฒนาครูผูสอนเพ่ือใช ICT ในการเรียนการสอน 

2) ความรวมมือในการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงจะมีโครงการความรวมมือ

ระหวางมหาวิทยาลัยของท้ังสองประเทศตอเนื่อง 

3) การสงเสริมการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทย ซ่ึงยังมีไมมากนัก แตเปนแนวโนมท่ีดีท่ีนักเรียน

นักศึกษาของไทยสนใจเรียนภาษาเกาหลีกันมากข้ึนอยางเห็นไดชัด โดยเกาหลีจะใหความรวมมือสนับสนุน

จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในไทยอยางมีคุณภาพมากข้ึน 

 

คณะผูแทนไทยไดมีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงานของหนวยงานท่ีดําเนินงานดานการผลิตสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือชวยในการจัดการเรียน การสอน ดังนี้ 

 

บริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส จํากัด (Samsung Electronics 

การหารือกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแหงสาธารณรัฐเกาหลี  

การเย่ียมชมสถาบันการศึกษาและหนวยงานดานเทคโนโลยีทางการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี 
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Mr. Jongshing Kim รองประธานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกสไดกลาว

ตอนรับ พรอมนําคณะผูแทนไทยเขาชมกิจการของบริษัทซัมซุง 

อิเล็กทรอนิกส จํากัด ซ่ึงเปนหนึ่งในบริษัทท่ีเปนผูนําธุรกิจ ICT ซ่ึงมี

เครือขายการดําเนินธุรกิจรวมกับประเทศตางๆ ท่ัวโลกกวา 80 ประเทศ 

โดยเฉพาะการธุรกิจดานการผลิตและการสงออกโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

โทรศัพทพกพาแบบ Smart Phone  Smart TV และการผลิตสื่อดาน 

e-learning เปนตน โดยรายไดเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทไดจากประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการผลิตและการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีในดานการศึกษา  โดยมีทีมงานดาน

การศึกษาโดยเฉพาะเพ่ือคิดคนกา รจัดการเรียนการสอนในลักษณะ  Interactive classroom โดยเนนการมี

ปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนในชั้นเรียน ปจจุบัน บริษัทซัมซุงไดมีความรวมมือกับประเทศตางๆ ท่ัวโลก 

ในการผลิตอุปกรณเพ่ือการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา นอกจากนี้  ยังมี

ความรวมมือกับประเทศไทยในการจัดอุปกรณในหองเรียนในลักษณะ e-learning เชน ความรวมมือกับ

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เปนตน  ท้ังนี้ บริษัทฯ ไดสาธิตหองเรียนแบบ e-learning  โดยนักเรียนจะใชแท็บ

เล็ตในการคนควาความรูจากสื่อดิจิตอล  และครูจะใชจอแบบ touch screen ชวยในการสอน ซ่ึงจะสราง

ปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียน ชวยใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค และคนควาความรูตางๆ ไดสะดวก

และรวดเร็ว 

   

โรงเรียนประถมศึกษา Itaewon เปนโรงเรียน Smart School เปดการสอนในระดับประถมศึกษาท่ีให

ความสําคัญตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีนักเรียนท้ังสิ้น 404 

คน จํานวนครู 46 คน เปดการสอนมาแลว 70 ป โรงเรียนใหความสําคัญตอการสอนนักเรียนใหมีความคิด

สรางสรรค โดยการศึกษาจะชวยสรางทักษะท่ีสรางสรรคและสราง บุคลิกภาพท่ีพึงประสงคพรอมท่ีจะเปนผูนํา

ของโลก ภายใตการดําเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงเรียน Itaewon Elementary School 
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Dream-up สงเสริมใหมีความคิดสรางสรรคเพ่ือพรอมรับอนาคต 

Cheer-up เปนคนท่ีมีจิตใจพรอมชวยเหลือผูอ่ืน 

Gather-up สงเสริมใหนักเรียน ผูปกครอง นักการศึกษา และชุมชน 

                      มีสวนรวมในการศึกษา 

Clean-up โรงเรียนใหความสําคัญตอการรักษาสภาพแวดลอมท่ีสะอาดและสวยงาม 

 

ในการเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา 

Itaewon ครั้งนี้ คณะผูแทนไทยไดมี

โอกาสเยี่ยมชมหองเรียนในลักษณะ            

e-learning ซ่ึงนักเรียนจะใช tablet ชวยในการคนควาความรูตางๆโดยจะแบงการเรียนออกเปนกลุมซ่ึงแตละกลุมจะมี

นักเรียน  1 คน ท่ีไดรับมอบหมายใหเปนดูแลการทํางานของกลุมตามท่ีไดรับมอบหมายจากครู เชน การสืบคนเก่ียวกับ

ภาษาเกาหลี เปนตน นอกจากนี้ ยังมีหองเรียนท่ีใหความรูในดานตางๆ เชน หองสําหรับการคนควา หองสําหรับการ

เรียนดานวัฒนธรรม หองเรียนภาษาอังกฤษ “English Only Zone” หองเก็บสื่อวัสดุอุปกรณทางการศึกษา หองเรียน

ทันสมัย “Happy & Smart Room” ซ่ึงเปนหองเรียนท่ีนําแท็บเล็ตและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษา 

หองสมุด ฯลฯ ภายใตหลักปรัชญาของโรงเรียน คือ “Happy Green Smart Learning School”   

 

Korea Education and Research Information Institute หรอื KERIS กอตั้งข้ึนในป 2542 มีภารกิจในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการจัดทําระบบสนับสนุนการเรียนรูแบบ e-learning  การดําเนินการและการจัดการระบบ

สารสนเทศดานการศึกษาของชาติ การเปนศูนยดําเนินการดานการสอนและการเรียนรูของชาติ (EDUNET) การจัดทํา

ระบบการใหบริการสารสนเทศดานการวิจัย การสงเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพรขอมูลดานการศึกษาและการวิจัย 

การจัดทําเนื้อหาทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การสํารวจและประเมินสถานะปจจุบันท่ี

เก่ียวกับดิจิตอลทางการศึกษา 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 

การเย่ียมชม Korea Education and Research Information Institute 

Education focused on developing creative skills 

and the desired personality traits for global leaders 
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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) เนนการจัดการเรียนรูเพ่ือตอบสนองความตองการของผูเรียน การจัดทํายุทธศาสตร 

Smart Education ป 2554 

  

มหาวิทยาลัย Hanyang Cyber University เปนมหาวิทยาลัยเสมือนจริงท่ีจัดตั้งข้ึนในป 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 ท่ีใหญท่ีสุดในสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกและหอง

สอนท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการสอน มีเครือขายความรวมมือท้ังในและ

ตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน มีการใหทุนการศึกษาประเภทตางๆ เชน ทุนสําหรับผูสําเร็จการศึกษา

จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา แมบาน คนงานในบริษัทเอกชน ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hanyang            

ผูพิการ ผูดอยโอกาส เปนตน    รวมท้ังการจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับตางประเทศ เพ่ือเตรียมผูเรียน

ใหเปนผูนําโลกในอนาคต 

 

 

 

 

บริษัท Visang Education Inc.  จัดตั้งข้ึนเม่ือป 2550 ปจจุบันมี

สาขายอยกวา 1,000 แหง ท่ัวประเทศ นักเรียนจํานวนกวา 2 ลาน

การเย่ียมชมการดําเนินงานของ Hanyang Cyber University 

การเย่ียมชมการดําเนินงานของ Visang Education Inc. 
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คนไดศึกษาโดยใชโปรแกรม e-learning ซ่ึงบริษัทไดผลิตข้ึน  ปจจุบันมียอดขายตอปมากกวา 140 พันลาน

วอน 

  

บริษัท Visang Education Inc. เปนบริษัทท่ีดําเนินการผลิตซอฟทแวร  เนื้อหา หนังสืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือ

การศึกษา โดยครอบคลุมถึงระบบเครือขายภายในหองเรียนจนถึงระบบเครือขายท่ีสอนทางไกลไดท่ัวโลก  โดย

เนนการผลิตเนื้อหาในดานตางๆ คือ  1) การจัดทําสื่อสิ่งพิมพ ( Publication) ท่ีมีการจัดพิมพหนังสือและ

แบบเรียน โดยรวมมือกับ KERIS ในการพัฒนา Digital Textbook มาตั้งแตป ค.ศ. 2007 2) การศึกษาแบบ

ออนไลน  (Online Education) ท่ีจัดทําระบบการศึกษาผานอินเทอรเน็ต ทางเว็บไซตตางๆ เชน  

visangedu.com 3) องคความรู (Academy) ท่ีบริษัทออกแบบผลิตข้ึนเอง เชน  Visangedu Visang Math-

Can เปนตน                      4) Smart Learning 5) การวัดและประเมินผลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-

Valuations) 6) ระบบการใหคําปรึกษา (Consulting) เชน Visang Study และการจัดทําสถาบันทางการวิจัย 

เปนตน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Korean Educational Development Institute หรอื KEDI กอตั้งข้ึนในป 2515 เปนสถาบันของรัฐบาลท่ีข้ึน

ตรงตอประธานาธิปดีสาธารณรัฐเกาหลี เปนสถาบันชั้นนําในการดําเนิน 

การวิจัย นโยบายการศึกษา  การวางแผน และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการ

พัฒนาระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือกําหนดแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ การวิจัยการศึกษาในรูปแบบใหมๆ เพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาการศึกษา การวิจัยและพัฒนาสวัสดิการการศึกษา พัฒนา

ระบบการศึกษาใหมใหสอดคลองอยูบนพ้ืนฐานของระบบนิเวศน   

การเย่ียมชมการดําเนินงาน ณ สถาบัน Korean Educational  Development Institute  
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นอกจากนี้ KEDI มีเครือขายการทํางานรวมกับองคกรและหนวยงานระดับนานาชาติจํานวนมาก เชน  

UNESCO, the OECD, The World Bank เปนตน   

 แนวทางการจัดการศึกษาดวย ICT ของประเทศไทยในอนาคต 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงแนวทางการดําเนินงานในการจัดการศึกษาดวย ICT 

ของประเทศไทย ดงันี้ 

1. ควรมีองคกรท่ีเขามาดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการวิจัยนโยบายทางการศึกษา หลักสูตรและการ

วัดผล รวมท้ังการใช ICT เพ่ือการศึกษา   

2. ควรมีการจัดตั้ง Cyber Home Learning System ท่ีมีทรัพยากรการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ 

เนนใหสามารถเขาถึงตัวบุคคลได ท้ังนักเรียนทุกคนในโรงเรียนและบานเรือน พรอมกับมีการปรับเสริมนโยบาย 

One Tablet Per Child (OTPC) ไปสูเฟสตอไป โดยเนนใหใชประโยชนสูงสุดจากแท็บเลต รวมท้ังใหสามารถ

ใชการเรียนรูผานอุปกรณท่ีหลากหลายมากข้ึน   

3. การเรงติดตั้งระบบ Wi-fi ท่ัวประเทศ และทําการศึกษาเพ่ือวางแผนการมี Smart School โดย

อาจเริ่มตนจากโครงการนํารองหรือหองเรียนสาธิต เพ่ือนําไปสูการวางแผนระยะยาวตอไป เพ่ือใหมีการใช ICT 

เพ่ือการศึกษาไดประโยชนสูงสุด  ซ่ึงควรเปดกวางการนําเทคโนโลยี หรือ แนวทางใหมๆ ของบริษัทชั้นนําของ

ตางประเทศเขามาชวยพัฒนาการศึกษาดวย   

                                                             สรุปโดยสํานักความสัมพันธตางประเทศ สป. 

               www.bic.moe.go.th 

http://www.bic.moe.go.th/�

