บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
ครั้งที่ 28
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552
ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 103 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2
---------------------------อนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นายอนันต วรธิติพงศ
2. นายตวนอับดุลเลาะ ดาโอะมารียอ
3. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
4. นายสมเกียรติ อึงอารี
5. นายเสกสรรค เกิดพิพฒ
ั น
6. นายวสันต ฝมือชาง
7. นางสาวเปรมจิตต ตันพิชัย
8. นายปรีชา ไพรภัทรกุล
9. นายฉกาจ วิสัย

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ

อนุกรรมาธิการผูไมมาประชุม
นายวิบูลย วองวีรชัยเดชา

(ลาการประชุม)

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการผูมาประชุม
1. นางเอมอร จนิษฐ
2. นายธวัช สถิตวิทยา
3. นายวิริยะ วงศวิริยานนท
4. นายธเนศ ชูบอฝาย
5. นางสาวกาญจนภิวรรณ กีรติเรืองเดช
ผูชี้แจง คือ
กระทรวงศึกษาธิการ
1. นายชัยณรงค อินสาลี
2. นายปานใจ ธารทัศนวงศ
3. นายพันธศกั ดิ์ โรจนากาศ

นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาชางอุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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4. นางพิมพาวรรณ คุณัชน
5. นางพรทิพย เอกมหาราช
6. นางบุษกร ภัทรพิศาล
7. นายเอนก รัตนปยะภาภรณ
8. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
9. นางวันทนี จันทรโอกุล

10. นายกษิตพัฒ ภูลังกา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผูเชี่ยวชาญ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 นาฬิกา
เมื่อครบองคประชุมแลว นายอนันต วรธิติพงศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการไดกลาวเปด
ประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปไดดงั นี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ 27 วันอังคารที่ 7 เมษายน
2552 โดยมีการแกไข ดังนี้
หนา 7 บรรทัดที่ 33 แกไข "Lead Line"
เปน "Leased Line"
หนา 10 บรรทัดที่ 18 แกไข "อําเภอไกลกังวล" เปน "อําเภอหัวหิน"
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดยเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูประสานงานสํานักบริหารการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขารวมปรึกษาหารือและใหขอมูลขอเท็จจริงในการดําเนินการเกี่ยวกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากรดาน
การศึกษา ตลอดจนสภาพปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข
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นายพันธศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษาชางอุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา สอศ. ไดใชงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรเปนคาจัดการศึกษาในเรื่องของแมขายขนาดใหญ ระบบปองกัน และระบบการบริหารบุคลากร
เปนจํานวนเงิน 50 ลานบาท และเรื่องของโรงเรียนทางวิทยาศาสตรและวิทยาลัยการอาชีพ 10 ลานบาท
สําหรับดานบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอศ. ไดแบงออกเปนบุคลากรดานเครือขายและซอฟแวร
และบุคลากรที่ดูแลระบบประจําวิทยาลัยตางๆ จํานวน 405 คน ซึ่ง สอศ. ไดมีการพัฒนาบุคลากรโดยการสงเขา
ศึกษาพัฒนาอบรมรวมกับบริษัทตางๆ สวนการดําเนินงานดาน IT นั้น สอศ.ไดจดั ทําเว็บไซตของ สอศ.
ใหบริการในดานตางๆ สําหรับในป 2552 นี้ เลขาธิการ สอศ. ไดมีดาํ ริจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่ดแู ลดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นโดยเฉพาะ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการสรรหาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อปฏิบัติหนาที่ประจําหนวยดังกลาว ซึ่งหนวยงานดังกลาวเปนการรวมกลุมงานสารสนเทศและศูนยขอมูลกําลัง
พลอาชีวศึกษาเขาดวยกัน ปจจุบนั การดําเนินการพัฒนาดานบุคลากรและขอมูลขาวสาร ยังอยูที่สํานักอํานวยการ
ในเรื่องของ e-Learning และการเรียนการสอนจะอยูในความรับผิดชอบของสํานักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาและสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ปจจุบนั กําลังดําเนินการ
รวมเขาไวในหนวยงานที่จะตัง้ ขึ้นใหมดังกลาวขางตน สําหรับการพัฒนาบุคลากรอยูในความรับผิดชอบของ
สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ สอศ. คาดวาสํานักใหมที่จะจัดตั้งขึ้นมานั้นจะดําเนินงานในลักษณะ
ของการเรียนการสอนอาชีวะออนไลน ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อแมขายขนาดใหญ และขั้นตอน
ของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งคาดวาในภาคเรียนหนาจะสามารถดําเนินการไดสมบูรณ
สอศ. ไดประสานกับโรงเรียนในสังกัด สอศ.และศูนยอาชีวศึกษาจังหวัด กําหนดแผนแมบท
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเสนอผานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอไปยังกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อใหการรองรับ เพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาใหกา วไกลทั้งดานการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการ ซึ่งแผนแมบทดังกลาวไดกาํ หนดใหมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว แผนพัฒนาบุคลากร และการ
จัดตั้งสถาบันที่ไดรวมโรงเรียนอาชีวศึกษาไวดวยกันเพื่อทําหนาทีบ่ ริหารจัดการโดยระบบอิเล็กทรอนิกสทั้งหมด
ตามแผนแมบทที่ไดวางไว
สอศ. ไดดําเนินการจัดทําระบบการเรียนการสอนออนไลนเพื่อใชในสถานศึกษาทุกแหง
โดยมีกลุมผูใชงานจํานวน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมผูบริหารระบบ กลุมผูสอน และกลุมผูเรียน ซึ่งในวิชา
e-Learning ที่ไดพฒ
ั นาขึ้นมานั้นมีทั้งสิ้น 17 รายวิชา
ในสวนของบุคลากรนั้น ปจจุบันอยูในความรับผิดของศูนยกําลังคนโดยจะไดดําเนินการยายไป
รวมกับสํานักสื่อสารสนเทศโดยจะไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวนผูส ําเร็จการศึกษาซึ่งจะสามารถอํานวยความ
สะดวกใหกบั ผูประกอบการที่ตองการจางงานผูสําเร็จการศึกษาดานอาชีวศึกษาได นอกจากนี้ สอศ. ยังมีวิทยุเพื่อ
การศึกษาและพัฒนาอาชีพ (R-Radio Network : http://r-radio.vec.go.th/) เปนอีกชองทางหนึ่งที่จะใช
เครือขายสารสนเทศในการสรางความเขาใจและใหความรูกับประชาชน ตลอดจนเปนชองทางในการ
ประชาสัมพันธขาวสาร สาระความรู ความบันเทิง แตปญ
 หาอุปสรรคที่พบ คือ เรื่องของงบประมาณในการ
ดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยกลางหรือสถานีหลัก ทําใหขาดการจัดการที่เปนระบบเชนเดียวกับสถานี
วิทยุกระจายเสียงทั่วไป
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สําหรับเรื่องการพัฒนา IT ของ สอศ. สวนใหญจะใชบุคลากร คือ ครูอาจารยเปนผูด ําเนินการ
นอกจากนี้ R-Radio ยังเปนหนวยสําหรับฝกงานใหกับนักศึกษาดานพาณิชยการและอุตสาหกรรมในการรวมจัด
รายการและเผยแพรความรูดานตางๆ แกประชาชนและชุมชนทั่วประเทศดวย
การบริหารจัดการการเรียนการสอนในปจจุบันนั้น แตละวิทยาลัยจะเปนผูด ําเนินการ
ซึ่งปจจุบนั สอศ. กําลังดําเนินการรวบรวม Content ของแตละวิทยาลัยเขาไวดวยกัน และเชิญอาจารยแตละ
วิทยาลัยมารวมหารือเกี่ยวกับเนื้อหาในตําราเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหหลักสูตรเปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศโดยใชระบบ e-Learning เขามาชวย ปจจุบนั สอศ. อยูระหวางดําเนินการเรื่องการพัฒนาเครือขายใน
การเชื่อมโยง ทั้งนี้ การดําเนินการเกิดความลาชาเนื่องจากไมไดรับงบประมาณอยางเพียงพอ
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เห็นควรที่จะไดมกี ารเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการในการดําเนินการบริหารจัดการเครือขายใหเปนเครือขายของประเทศ การสราง Content
รวม และเรื่องการบริหารจัดการ LMS (Learning Management System) ในการอบรมบุคลากรเพื่อนําไปใช
และพัฒนา ในอนาคตควรมีศูนยการเรียนรูอาชีวศึกษาแหงชาติเพื่อเชื่อมตอขอมูลดานตางๆ
นายเอนก รัตนปยะภาภรณ ผูอาํ นวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไดใหขอมูลขอเท็จจริงตอที่ประชุม (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่เสนอในที่ประชุมแลว) สรุปไดดังนี้
ในการดําเนินการเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ สพฐ.
ประกอบดวยการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ทัง้ นี้ สพฐ. ไดแบงเรื่องการเรียนการสอนออกเปน 4
ประเด็น ประกอบดวย
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพื่อใชในการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับโรงเรียนในสังกัดใหทั่วถึง
2. จัดหาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน โดยการจัดซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสสําหรับการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ
ที่เนนเนื้อหา องคความรูที่เปนมาตรฐานสากล ในรูปแบบของโปรแกรมสําเร็จรูป รายวิชาแกนหลัก เพื่อให
ผูเรียน และครูผูสอนสามารถสืบคนนําไปจัดการเรียนการสอน และการจางพัฒนาสือ่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส
เนนการจาง (Outsourcing) ในการพัฒนาสื่อบทเรียน Courseware และสื่อ CAI พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
e-Learning และ OBEC-LMS ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาสื่อบทเรียน Courseware สื่อ CAI และ
e-Learning เนนรายวิชาแกนกลาง 8 กลุม สาระ และสงเสริมใหครู อาจารยไดมีสวนรวมในการพัฒนาสื่อ
เพื่อเสริมทักษะดานใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน สงเสริมการผลิตและพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพฒ
ั นาสื่อ โดยสงเสริมใหมีการประกวด
สื่ออิเล็กทรอนิกสในระดับตางๆ รวมทั้งการสงเสริมใหเกิดกิจกรรมในระดับนักเรียนได
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ ยังขาดระบบจัดเก็บและการบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อที่จะ
สามารถนําสื่ออิเล็กทรอนิกสไปสูผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีการพัฒนาและจัดตั้งศูนยบริหารจัดการ
เนื้อหาความรูร ะบบดิจิตัล (Digital Content Center) เพื่อเปนแหลงเก็บรวบรวมสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส
(Courseware) และเนื้อหาในระบบดิจติ ลั และระบบบริหารจัดการสือ่ และเนื้อหาความรูใหผูเรียนสามารถเขามา
สืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย สพฐ. ไดดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนโดยอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
เบื้องตน อบรมหลักสูตรการบูรณาการการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ อบรมหลักสูตร
การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหบุคลากรทางการศึกษา และอบรมหลักสูตรการผลิต
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนใหแกครูและบุคลากรของเขตพื้นที่
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ ครูในสังกัด สพฐ. สวนใหญมอี ายุมาก การอบรมและพัฒนา
ทางดาน ICT ใหกับครูที่มีอายุมากนัน้ ตองอบรมหลายครั้งกวาจะบรรลุเปาหมายได ทําใหใชจา ยงบประมาณใน
การอบรมและพัฒนาทางดาน ICT มาก
4. ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และ
ระบบ WiMAX ของโรงเรียนใหสามารถใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย สพฐ.
ไดมอบหมาย บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนผูดาํ เนินการ
เชื่อมตอระบบเครือขายไปยังโรงเรียนและหนวยงานในสังกัด ปจจุบันไดดาํ เนินการเชื่อมตอระบบเครือขายไป
แลว
ปญหาอุปสรรคที่พบ คือ ในการพัฒนาระบบเครือขายอินเทอรเน็ตใหกับโรงเรียนใน
ประเทศไทย ซึ่งถูกผูกขาดโดย TOT และ CAT ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางชามาก ราคาแพง ไดความเร็ว
อินเทอรเน็ตต่าํ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียดวยกัน
5. ประยุกตใชและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
การศึกษาทั้งดานการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ โดยในป 2552 ไดพัฒนาศูนยการเรียนรูบนระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ต (Digital On Web) ซึ่งเปนการพัฒนาเชิงระบบในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการสงเสริมใหสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาจัดตั้งศูนยการเรียนรูผานระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อเปนศูนยกลางในการรวมรวมสื่อ เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหบริการแกสถานศึกษา
ในสังกัด นอกจากนี้ สพฐ. ยังไดจดั ตั้งศูนยกลางการเรียนรูบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ในลักษณะของเว็บทา
(Web Portal) เพื่อเปนศูนยกลางในการใหบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หองเรียน
ทันขาว ติวเตอรออนไลน สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู
ในโรงเรียน เชนระบบการเรียนการสอนทางไกลในลักษณะของหองเรียนเสมือน (Virtual Classroom) พัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารงานสํานักงาน ตลอดจนจัดตั้งศูนยบริการซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร
ของโรงเรียน เปนตน
นายชัยณรงค อินสาลี นักวิชาการศึกษา ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดใหขอมูลตอที่ประชุมสรุปไดดงั นี้ เรื่องเน็ตเวิรกที่สํานักงานปลัดฯ รับผิดชอบในโรงเรียนทั้งสิ้น
35,000 โรงเรียน โดยมีความเร็วต่ําสุด 512 Kbps. สูงสุดประมาณ 4 Mbps. โดยมี TOT และ CAT เปน
ผูดําเนินการ มีคาใชจา ยปละ 1,200 ลานบาท
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผานระบบสารสนเทศ
(Interactive e-Learning) โดยไดกาํ หนดเปน Flagship Project บรรจุไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน
ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2552-2554) มีวัตถุประสงคสําคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
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เพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
และภาษาตางประเทศ ในชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6)
รวม 9 ชั้นป โดยจัดทําสื่อการสอนในวิชาดังกลาวรวม 3,240 คาบ (แตละวิชาใชเวลาเรียน 120 คาบใน 1 ป
การศึกษา)
นอกจากนี้ ยังมีระบบบริการการเรียนการสอน LMS (Learning Management System)
ภายใตโครงการ "เพิ่มพูนสมรรถภาพ SchoolNet ประเทศไทย" ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการไดมองเห็นถึง
ความสําคัญ ของการพัฒนาระบบบริหารการเรียนการสอน ปญหา อุปสรรค ในกระบวนการจัดการสื่อที่มีอยู
ในระบบ กระบวนการจัดทําสื่อใหมๆ การนําเสนอ และการเผยแพรสื่อ ขอจํากัดในงบประมาณสําหรับการจัดซือ้
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร ที่มีสมรรถนะสูง สําหรับใชเปนแหลง รวบรวมขอมูล ใหสามารถแบงปนทรัพยากรให
ใชรวมกันได กระทรวงศึกษาธิการจึงไดพฒ
ั นาระบบบริหารการเรียนการสอนเพื่อใช ในสถานศึกษา และ
หนวยงานที่มกี ารดําเนินงานดานการเรียน การสอน และการฝกอบรม เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร ผานทาง
ระบบ e-Learning เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ นักเรียน ครู อาจารย ผูปกครอง และผูบ ริหารการศึกษา
โดยใชเทคโนโลยีที่เขาถึงพฤติกรรมของคนไทย ใหสามารถนําไปใชใน การจัดการระบบการลง ทะเบียนแสดงผล
การเรียน การสราง การจัดเก็บ และเผยแพร สื่อการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ตไดโดยงาย
อีกทั้งยังมุงเนนใหเปน แหลงคนควา กระจายขอมูล บทเรียน และเสริมสราง การมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอน
และผูเรียน ในสถานศึกษาและ หนวยจัดการฝกอบรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในการนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นวากระทรวงศึกษาธิการนาจะนํา Content
ที่จัดทําขึ้นมา Convert ผานทาง Internet ของกระทรวงได
นางวันทนี จันทรโอกุล ผูเชี่ยวชาญ และนายกษิตพัฒ ภูลังกา นักวิชาการคอมพิวเตอร
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ไดใหขอมูลตอที่ประชุมสรุปไดดังนี้
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มีภารกิจสําคัญ
ในการจัด สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทัง้ นี้ กศน.
ไดดําเนินงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
1. ดานการพัฒนาการเรียนการสอน
- มีระบบ e-Learning สําหรับวิธีเรียนทางไกล ทางเว็บไซต
- มีระบบ e-Training สําหรับพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 5 ภูมภิ าค
- มีระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและหนังสืออิเล็กทรอนิกสบริการทางเว็บไซต
http://elibrary.nfe.go.th และ http://ebook.nfe.go.th
- มีระบบธนาคารความรูรูปแบบ ICT
- มีศูนยรวมแหงการเรียนรู (Portal Web)
- มีวิทยุเพื่อการศึกษา(FM 92 MHz และ AM 1161 KHz)
- มีสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษาผานดาวเทียมชอง 96
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- ติดตั้งอินเทอรเน็ตตามโครงการ MOENet ของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับ
หนวยงานในสวนกลางและสวนภูมภิ าคทุกแหง สถานศึกษาในสังกัดทุกแหง
และหองสมุดประชาชนทุกแหง
- จัดหาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับสถานศึกษา จํานวน 210 แหง
2. ดานบริหารจัดการ
- ใชระบบ e-Office รวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดใชระบบทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานเชนเดียวกันทัว่ ประเทศ
- สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดใชระบบสถิตนิ ักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เชนเดียวกันทั่วประเทศ
- มีระบบฐานขอมูลผูจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนแมขายและสําหรับใชงานทั่วไปพรอมอุปกรณ
สําหรับสํานักงาน กศน. ครบทุกจังหวัด และ กศน. ภาคทุกแหง ใหสามารถ
เผยแพรขอมูลขาวสารและบริการการเรียนรูผานเครือขายอินเทอรเน็ต
- สนับสนุนใหสาํ นักงาน กศน. จังหวัดใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานอื่น
3. ดานพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสวนภูมภิ าค โดยการสนับสนุนขององคการความรวมมือระหวางประเทศของ
ญี่ปุน (JICA : JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY)
และรัฐบาลไทย
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
1) ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานดาน ICT โดยเฉพาะเครือขายคอมพิวเตอร
มีความเร็วคอนขางต่าํ และมีขอจํากัดเชิงพื้นที่ เชน พืน้ ที่หางไกล เปนตน
2) ความพรอมดานบุคลากรที่มีอยางจํากัด
3) ความพรอมดานงบประมาณ
4) ความแตกตางทางทักษะการใชเทคโนโลยีของผูเรียน
นายปานใจ ธารทัศนวงศ ผูแทนสํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหขอมูลเกี่ยวกับประเด็นปญหาในการดําเนินการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารทีเ่ สนอตอที่ประชุมแลว)

๘
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
4.1 ประธานคณะอนุกรรมาธิการแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและ
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูส ูงอายุ คนพิการ และผูด อยโอกาส วุฒิสภา กําหนดจะไดเดินทางเขาพบปะหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 ระหวางเวลา
11.00-12.00 นาฬิกา หากอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการทานใดสนใจขอใหแจงความ
ประสงคที่ผูปฏิบัติงานประจําตัวสมาชิกวุฒิสภาของตนได เพื่อจะหารือเรื่องการผลักดันศูนยการเรียนรูแหงชาติ
4.2 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ วุฒิสภา กําหนดการเดินทางศึกษาดูงานโครงการ
ตนแบบศูนยทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท (โครงการรวมระหวางมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงและ
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ระหวางวัน
อาทิตยที่ 3 – วันจันทรที่ 4 พฤษภาคม 2552
4.3 นายปรีชา ไพรภัทรกุล อนุกรรมาธิการ แจงใหที่ประชุมทราบวาจะเรงดําเนินการวิเคราะห
สรุปผลการสัมมนาเรื่องธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสทางเลือกทางรอดธุรกิจไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552
เพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการในโอกาสตอไป
4.4 นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งตอไปในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552
เวลา 13.00 นาฬิกาเปนตนไป เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... รวมกับคณะอนุกรรมาธิการ
โทรคมนาคม และคณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะ เพื่อเสนอเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ และที่ประชุมวุฒิสภาตอไป

เลิกประชุมเวลา 16.50 นาฬิกา
นางสาววีณา อยูนาน วิทยากร 5
กลุมงานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
ผูจดบันทึกการประชุม

