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คำ�นำ�
โลกในยุคปัจจุบันอยู่ในท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อทิศทางและรูปแบบ
การจัดการศึกษาทุกระดับและประเภทที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ก้าวทันพัฒนาการโลก กอปรกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนับเป็นตัวเร่งส�ำคัญที่ท�ำให้
ภาคการศึกษาต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างเร่งด่วน เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมรองรับต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง ทุกภาคส่วนจึงได้มี
การพัฒนาและน�ำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่สามารถบรรลุ
หรือตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 และลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางการศึกษาได้ ภาคเอกชนซึ่งมีศักยภาพสูงได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งนับเป็นกลไก
ที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มไปสู่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม สอดคล้ อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ และยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ที่มีการก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 โดยให้วางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และแผน
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ก�ำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการพัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีแหล่งเรียนรู้ สื่อต�ำราเรียน นวัตกรรม และ
สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่
มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส�ำหรับ
คนทุกช่วงวัย
ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาในฐานะหน่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท� ำ
และขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนา
การศึ ก ษาของประเทศ ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ้
ก

ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่มาตรฐานสากล จึงได้จัดท�ำโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน” ขึ้น เพื่อศึกษาแนวทาง
การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน และจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุต่อเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
ทุกท่านที่กรุณาให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ  และร่วมด�ำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนจนประสบผลส� ำเร็ จ ลุ ล ่ ว งด้ ว ยดี ทั้ ง นี้
ส�ำนักงานฯ   หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ตลอดจน
สถานศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และบรรลุต่อเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเป็น
พลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้พน้ จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นต่อไป

(นายอรรถพล สังขวาสี)
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บทสรุปผู้บริหาร
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน เป็นการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method Research) ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและการวิจยั เชิงคุณภาพ มุง่ เน้นการพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรูเ้ พือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมากขึน้ ซึง่ ในปัจจุบนั มีการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างแพร่หลาย โดยหน่วยงานภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ สอดคล้องตามนโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาล ทีม่ งุ่ เตรียมคนไทยให้มที กั ษะในศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรูใ้ หม่ในระบบ
ดิจิทัล และสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน และเป้าหมายการจัดศึกษาด้านการตอบโจทย์
ตามบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามแผนศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 2579 ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้
มุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต โดยเฉพาะทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นทักษะใหม่ที่มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี แ บบก้ า วกระโดด และความจ� ำ เป็ น อั น เนื่ อ งมาจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งเป็นตัวเร่งส�ำคัญที่ท�ำให้ภาคการศึกษาจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการหรือแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน

สรุปผลการศึกษา
1. วิธกี ารหรือแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนผ่านดิจทิ ลั
แพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
		
ปัจจุบันภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการทางการศึกษาร่วมกับภาครัฐด้วยวิธีการ
และรู ป แบบต่ าง ๆ อย่า งเป็นรูป ธรรมและเป็ น ที่ ย อมรั บของสั ง คมอย่ างแพร่ ห ลาย โดยรู ปแบบ
ค

การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน ให้ความส�ำคัญและ
มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาด้ า นวิ ช าการเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นและการจั ด ท� ำระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ


รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

จากผลการศึกษาวิจัย พบรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้  
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตามนโยบายรัฐบาล จากโครงการ
CONNEXT ED  และ/หรือ Partnership School โดยสถานศึกษาได้รบั การสนับสนุนจากภาคเอกชนหลัก
รายเดียวหรือร่วมกับภาคเอกชนรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED และ Partnership School
รวมทั้งเป็นการสนับสนุนตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านการศึกษาของหน่วยงาน
ภาคเอกชน เพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของการสร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์
ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน  
					 1.1 สนับสนุนเต็มรูปแบบ ให้การสนับสนุนทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ (Hardware) (2) โปรแกรมหรือแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ (Software) และ (3) ด้านบุคลากร
(Peopleware)   
				 1.2 สนับสนุนบางส่วน ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษาผ่านโครงการ
ที่สถานศึกษาเสนอเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
				 2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนจากพลังการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของ
ทุกภาคส่วนในระดับจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ของสถานศึกษา รวมทั้งทุกภาคส่วนในจังหวัดรวมถึงภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 3. รูปแบบการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนจากเครือข่ายความสัมพันธ์ของสถานศึกษา
กับสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าที่มีการรวมตัวกัน
อย่างเข้มแข็งเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่เคยเป็นสถานศึกษา
ของตนเองในอดีต และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เป็นบุตรหลานให้ได้รับการศึกษา
ทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ท่ามกลางความพร้อมของอุปกรณ์ทเี่ ป็นเทคโนโลยีการศึกษาและสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ง

		 4. รูปแบบการมีส่วนร่วมจากการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาของ
ภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาและสร้างกลยุทธ์การเติบโตของภาคธุรกิจ ควบคู่กับการสนับสนุน
การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ฐานอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ โดยภาคเอกชนที่มีธุรกิจหรือการด�ำเนินกิจการ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา ได้ผลิตและให้บริการ
แพลตฟอร์ ม เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ส ามารถตอบโจทย์ ก ารจั ด การเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษา และอุ ป กรณ์
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นว่าสามารถสร้างกลยุทธ์การเติบโต
ทางธุรกิจด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาจากสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
			



ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้

ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สถานศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้และหน่วยงานภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนในการน�ำไปใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สรุปได้ ดังนี้
1. แพลตฟอร์มที่ภาคเอกชนเป็นผู้ผลิตและสนับสนุนให้สถานศึกษาน�ำไปใช้ ได้แก่
True VROOM, True VLEARN, True Virtual World, True Click Life, Upskill, ทรูปลูกปัญญา
โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) Mitr Phol Knowledge Sharing Site โดย บริษัท
น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด Google Workspace for Education โดยบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และ Microsoft Team for Education โดยบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. แพลตฟอร์มจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ Coding Thailand, Project 14, Q-info
3. แพลตฟอร์มจากต่างประเทศ ได้แก่ IXL, Moodle, Kahoot
  
4. แพลตฟอร์มจากสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่  Youtube, Facebook, Line    
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน
จากผลการศึกษาวิจยั พบประเด็นปัจจัยความส�ำเร็จของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ และข้อเสนอแนะ
ต่อภาคเอกชน เพื่อพัฒนาไปสู่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ บรรลุต่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สรุปได้ดังนี้
		
 ปัจจัยความส�ำเร็จของสถานศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์และมีทัศนคติเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  
2. ผู้บริหาร ครู และชุมชน บูรณาการการท�ำงานและวางแผนการด�ำเนินงานร่วมกัน
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่

จ

3. มีการพัฒนาครูและบุคลากรโดยการจับคู่ระหว่างครูรุ่นเก่ากับครูรุ่นใหม่ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน
4. ครูผู้สอนเป็นครูรุ่นใหม่ที่สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้
อย่างรวดเร็ว มีศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยี พัฒนาตนเอง
โดยการเข้ารับการอบรม ICT Talent จากภาครัฐเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม
5. การมีส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาคเอกชน ทั้งทางด้านการให้องค์ความรู้
อุปกรณ์พื้นฐานในการเรียนรู้ งบประมาณที่เพียงพอ เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียร
และครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ
6. ภาคเอกชนสนับสนุนสถานศึกษาโดยจัดให้มบี คุ ลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาอยู่ประจ�ำสถานศึกษา (ICT Talent) เพื่อท�ำหน้าที่ ประสาน ซ่อมแซม และส่งเสริม
การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
7. สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา สามารถบริหารจัดการในด้าน
การใช้งบประมาณเพือ่ การศึกษาได้อย่างอิสระ ท�ำให้สามารถน�ำเทคโนโลยีทมี่ คี วามสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ภาครัฐหรือส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การซ่อมบ�ำรุง และการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอ
9. ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในระดับภูมิภาค ภาคเอกชน และชุมชน
ร่วมวางแผนการด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา
		
 ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1. ด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ
1.1 ควรปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้อง
กั บ บริ บ ทและความต้ อ งการของสถานศึ ก ษา โดยควรจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานของสถานศึกษาเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะการจัดซือ้ และซ่อมแซมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง
การพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึง
จัดหาและให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับสถานศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยให้ความส�ำคัญ
สูงสุดกับครูและผู้เรียน

ฉ

1.2 พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมการบริการ
หลังการขาย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัย
    
1.3 ภาครัฐต้องก�ำหนดบทบาทของภาคเอกชนให้ชดั เจนทัง้ ในด้านวิธกี ารและแนวทาง
การมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและไม่เกิดความซ�ำ้ ซ้อนในการด�ำเนินงาน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
    
1.4 กระทรวงศึกษาธิการควรร่วมกับกระทรวงการคลังก�ำหนดนโยบายการเพิ่มอัตรา
การลดหย่อนภาษีให้ภาคเอกชนในการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ให้สถานศึกษามากขึน้ รวมถึงควรให้
สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษาในการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ในด้านอื่น ๆ เช่น สิทธิพิเศษในการต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการ หรือสิทธิพิเศษในการขออนุญาต
ด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น
1.5 กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำและวางระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายในการพั ฒ นาการศึ ก ษา
ของประเทศ รวมทั้งจัดให้มีระบบรักษาและป้องกันความเสี่ยงด้าน Cyber Security หรือภัยคุกคาม
ทางสื่อไซเบอร์
    
1.6 กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนและหาวิธีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานในระดับพื้นที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
มากขึ้น
    
1.7 ควรมีการพัฒนาระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ให้ผู้เรียนที่เรียนผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มสามารถน�ำไปเทียบโอนหรือเทียบคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระดับการศึกษา
ให้สูงขึ้นได้ เพื่อท�ำให้การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมีคุณค่าในการน�ำไปใช้ได้สมบูรณ์มากขึ้น
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์
2.1 ควรให้ความส�ำคัญในการจัดบริการด้านวัสดุอปุ กรณ์ทางเทคโนโลยีของสถานศึกษา
ให้มีความพร้อม เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญในการเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
     2.2 ควรสนับสนุนส่งเสริมภาคเอกชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องมีปริมาณ
ที่เ พี ยงพอสอดคล้องกับ จ�ำนวนนักเรียน การสนั บสนุ น ทางด้ านสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ตที่ สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. ด้านบุคลากร
3.1 ควรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษา
3.2 ควรก�ำหนดนโยบายการพัฒนาครูให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือจัดอบรม
เพื่อ upskill ครูทั้งประเทศด้านทักษะการจัดเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบ
3.3 ปรับปรุงระบบการบรรจุครู และขยายการเกษียณอายุราชการของครู เพื่อให้
เด็กได้เรียนกับครูอย่างต่อเนื่อง ควรพิจารณาด้านการบรรจุครู ICT ให้มีความมั่นคงในวิชาชีพ
3.4 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูอย่างเป็น
ระบบ ควรมีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้คนที่มีคุณภาพมาเป็นครู ระบบการคัดเลือก ค่าตอบแทน
รวมทั้งการก�ำหนดจ�ำนวนครูในการโอนย้ายด้วย
3.5 ภาครัฐควรลดภาระงานอืน่ ๆ ของครู เพือ่ ให้ครูมเี วลากับการสอนอย่างเต็มที่ รวมถึง
การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการเรียนแบบปกติกบั การเรียนแบบออนไลน์ เพือ่ พัฒนารูปแบบ
ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
3.6 ครูผู้สอนแต่ละวิชาควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ตามความถนัดของผู้เรียนและหลักสูตรของสถานศึกษา
4. ด้านระบบนิเวศการเรียนรู้
4.1 ภาครั ฐ ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาของประเทศ
อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน รวมทั้งควรมีการออกแบบแพลตฟอร์มการเรียนการสอน
ในเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่เน้นเชิงเนื้อหาอย่างเดียว
4.2 สถานศึ ก ษาควรสร้ า งระบบนิ เ วศการเรี ย นรู ้ (Learning Ecosystem) โดย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรต้องเป็นตัวกลางในการสร้างความสมดุลรอบด้านให้เอื้อต่อการจัด
การเรียนรู้
4.3 สถานศึ ก ษาควรวางระบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ด� ำ เนิ น ไปพร้ อ มกั บ การสร้ า ง
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ผ่านการท�ำกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เป็นกลไกในการสนับสนุน
4.4 สถานศึกษาที่ภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนควรพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์พร้อมกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต
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4.5 สถานศึกษาควรให้ความส�ำคัญกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยก�ำหนดค่าเป้าหมายของการเรียนรู้ด้านการสืบค้นและท�ำแบบฝึกหัด
ผ่านระบบออนไลน์ของผู้เรียนเป็นอัตราส่วนในแต่ละรายวิชา
		



ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน

			 1. ด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ       
1.1 ภาคเอกชนควรเพิ่มการลงทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษามากขึ้น และยกระดับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้มีความส�ำคัญสูงสุด
1.2 ภาคเอกชนควรพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนที่มีความพร้อม
หรื อ มี ค วามเป็ น เลิ ศ นอกเหนื อ จากการสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาที่ อ ยู ่ ใ นชนบทห่ า งไกลและผู ้ เ รี ย น
ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ด้วย   เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศยิ่งขึ้น เช่น
กลุ่มโรงเรียนสาธิต และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
     1.3 การช่วยเหลือสนับสนุนของภาคเอกชน ควรค�ำนึงถึงการน�ำไปสูค่ วามเข้มแข็งของ
สถานศึกษาในระยะยาว และควรเป็นรูปแบบความร่วมมือที่มีความต่อเนื่องยั่งยืน  
		
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์
2.1 การบริจาควัสดุอุปกรณ์ของภาคเอกชนควรพิจารณาถึงคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระด้านการท�ำทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
ให้กับสถานศึกษา
  
2.2 ภาคเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารควรออกแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Smart Phone) ให้มฟี งั ก์ชนั การใช้งานเพือ่ การเรียนรูไ้ ด้มากทีส่ ดุ ด้วยราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ เพือ่ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถน�ำอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของหรือสมาร์ทโฟนที่มีอยู่ไปใช้ในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			
3. ด้านบุคลากร
3.1 ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรให้มีทักษะที่พร้อมรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ และสามารถบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ากับการเรียนการสอนได้ เพือ่ สามารถออกแบบ
การเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3.2 ภาคเอกชนควรหาแนวทางในการสนับสนุนให้มบี คุ ลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษา
(ICT Talent) ประจ�ำสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
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			 4. ด้านระบบนิเวศการเรียนรู้ 					
4.1 ภาคเอกชนควรออกแบบหรือจัดท�ำแพลตฟอร์มการเรียนรูเ้ พือ่ การศึกษาทีง่ า่ ยและ
สะดวกต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องให้ครูใช้เวลาในการอบรมและเรียนรู้เพิ่มเติมมากนัก
4.2 ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ควรมีความสามารถในการผลิต
แพลตฟอร์มที่แตกต่างหลากหลายและสามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่
				 4.3 ภาคเอกชนควรแนะน�ำวิทยาการและข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้กับสถานศึกษาและครูมากยิ่งขึ้น
   
4.4 ภาคเอกชนที่มีกิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมควรกระจายสัญญาณการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ โดยเฉพาะพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ให้เด็กและครูทอี่ ยูใ่ นชนบทได้มโี อกาส
เข้าถึงการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างแท้จริง
   
4.5 ภาคเอกชนที่เข้าไปสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากผลงานวิจัยให้สถานศึกษา
ควรส่งเสริมผลงานวิจัยที่เป็นของนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยไทย เพื่อต่อยอดและส่งเสริมผลงาน
วิจัยของคนไทยให้เป็นที่รู้จักเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในระยะยาวได้อีก
แนวทางหนึ่ง
3. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
จากรู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนในการจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม
ในปัจจุบันที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย 4 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอรูปแบบการจัด
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่พึงประสงค์ เพื่อประโยชน์ต่อ
การจั ด บริ ก ารทางการศึ ก ษาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของภาครั ฐ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ พื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ร
ของภาคเอกชนให้มั่นคงและยั่งยืน 2 รูปแบบ ดังนี้  

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ที่พึงประสงค์


1. รูปแบบการมีสว่ นร่วมจากพลังความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนเพือ่ สร้างคุณค่าร่วมกัน
(Creating Shared Value : CSV) เป็นรูปแบบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายในลักษณะ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยภาครัฐได้ประโยชน์ที่เกิดจากการจัดบริการการศึกษาให้ประชาชน
อย่างมีคุณภาพ ในขณะที่ภาคเอกชนได้รับประโยชน์ด้านการสร้างความมั่งคั่งและความเจริญเติบโต
ทางธุรกิจให้องค์กร ซึ่งนับเป็นพลังร่วมที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
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ข้อเสนอเชิงนโยบาย
		
การพั ฒ นาเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มที่ เ กิ ด จากพลั ง ที่ เ ข้ ม แข็ ง ของทุ ก ภาคส่ ว น
เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value : CSV) มีกลไกการพัฒนา ดังนี้
		
1.1 ภาครัฐ (รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานส่วนกลาง)
         
1.1.1 ก�ำหนดนโยบายและปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาให้เพียงพอ
โดยปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายรายหัว และงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงปรับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
ให้ยืดหยุ่นเท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้ความส�ำคัญต่อการจัดบริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่
			 1.1.2   ก�ำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้ชัดเจน และส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยมีมาตรการและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนได้รับประโยชน์จากการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสม เช่น การเพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษี
ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้สถานศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนจัดหาเครื่องมือที่เป็น
ตัวเชื่อมโยงไปถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมากขึ้น
        
1.1.3   เร่งพัฒนาผูบ้ ริหารและครูให้มที กั ษะด้านการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ผลิตโดยภาครัฐ
และภาคเอกชนได้อย่างหลากหลาย และสามารถน�ำคุณวุฒิที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปรับ
วิทยฐานะได้
      1.1.4 ส่งเสริมการจัดระบบนิเวศการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ แั พลตฟอร์ม
1.2 ภาคเอกชน
     
1.2.1 เพิ่มการลงทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษามากขึ้น และยกระดับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) ให้มีความส�ำคัญสูงสุด
1.2.2 ก�ำหนดนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมาย
ในการน�ำไปสู่ความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
1.2.3   พิจารณาสนับสนุนและช่วยเหลือสถานศึกษาหรือผู้เรียนที่มีความพร้อมหรือ
มีความเป็นเลิศให้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษา
และผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส เพื่อน�ำไปสู่การสร้างความเป็นเลิศของประเทศในทุกมิติ
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
		
1.3.1 ร่วมจัดสรรงบประมาณเพือ่ การศึกษาโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพืน้ ฐานตามความจ�ำเป็น
เหมาะสมให้เพียงพอ
ฎ

    
1.3.2 ก�ำหนดนโยบายและให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์และแพลตฟอร์มการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาแนวทางในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ เป้าหมาย
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
      
1.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทที่แตกต่างของพื้นที่
1.4 ชุมชนและผู้ปกครอง
     
1.4.1 ให้ความส�ำคัญกับการดูแลช่วยเหลือ ร่วมติดตามและส่งเสริมพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
    
1.4.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ของบุ ต รหลาน
ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้
     
1.4.3 รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวติ ทีต่ อบสนองความต้องการของพืน้ ทีแ่ ละตลาดแรงงาน และด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมจากพลังความร่วมมือที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วนในระดับ
พืน้ ที่ (Area-based Synergy : ABS) ปัจจุบนั ทุกภาคส่วนในระดับพืน้ ทีเ่ ห็นความส�ำคัญของการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในพื้นที่ และจากพลังที่เข้มแข็งของพื้นที่และความต้องการในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ ประกอบกับความเป็นอิสระ
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ท�ำให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชนและผู้ปกครอง มีความตระหนักและตื่นตัวในการรวมพลังเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เข้มแข็ง ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ทั่วทั้งประเทศ
เนื่องจากการรวมตัวและการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ที่เข้มแข็ง เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญในการน�ำพา
และยกระดับการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว

ฏ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาเพือ่ น�ำไปสูร่ ปู แบบการมีสว่ นร่วมทีเ่ กิดจากพลังทีเ่ ข้มแข็งของทุกภาคส่วนในระดับพืน้ ที่
(Area-based Synergy : ABS) มีกลไกการพัฒนา ดังนี้
2.1  ภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค  และสถานศึกษา)
     
2.1.1 ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมความเป็นนิติบุคคลให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม และขยายเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
      2.1.2 พัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ มีกรอบแนวคิดที่สามารถพัฒนาได้ (Growth Mindset)
และมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
      2.1.3 ส่งเสริมให้ครูได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษาและ
แพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ส�ำหรับครู (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม      
     
2.1.4 พัฒนาระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพือ่ ให้ผเู้ รียนทีเ่ รียนผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
สามารถน�ำไปปรับเทียบโอนวุฒิการศึกษาได้
      2.1.5 ส่งเสริมให้จัดระบบนิเวศการเรียนรู้ทั้งในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2.2 ภาคเอกชน
    
2.2.1 รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อหาแนวทางและวิธีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของสถานศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและบริบท
ของพื้นที่
     
2.2.2 พิ จ ารณาเพิ่ ม สั ด ส่ ว นความช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ที่
เพิ่มมากขึ้น
2.2.3 ภาคเอกชนทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและให้บริการแพลตฟอร์มเพือ่ การศึกษา ควรออกแบบการผลิต
แพลตฟอร์มที่แตกต่างหลากหลายและสามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่
2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      
2.3.1 ร่วมศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่
เพื่อร่วมจัดบริการสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาที่ประชาชนพึงได้รับอย่างมีประสิทธิภาพ
      
2.3.2 เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการส่ ง เสริ ม และเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น รวมทั้ ง
ภาคเอกชนเพื่อน�ำไปสู่พลังความร่วมมือที่เข้มแข็งในพื้นที่
ฐ

      
2.3.3 ร่วมพัฒนาและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการ
ของแต่ละพื้นที่   
2.4 ชุมชนและผู้ปกครอง
    
2.4.1 ให้ความส�ำคัญกับการดูแลช่วยเหลือ ร่วมติดตามและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
อย่างใกล้ชิด
     
2.4.2 สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของบุตรหลานทั้งด้านวัสดุ
อุปกรณ์และองค์ความรู้
     
2.4.3 รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวติ ทีต่ อบสนองความต้องการของพืน้ ทีแ่ ละตลาดแรงงาน และสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุข
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ความเป็นมาและความส�ำคัญ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มาตรา 54 ก� ำ หนดสาระบั ญ ญั ติ
ด้านการศึกษาทีส่ ำ� คัญไว้วา่ รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชนได้รบั การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ได้กำ� หนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โดยให้วางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษายังได้วางหลักการของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยก�ำหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัลอีกด้วย รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษาของ
รัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ในเรื่องส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย นอกจากนี้
แผนการศึ กษาแห่งชาติ ก�ำหนดให้มีเป้า หมายและตั วชี้ วัดในการพั ฒนาศั ก ยภาพคนทุ ก ช่ วงวั ย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีแหล่งเรียนรู้ สื่อต�ำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้
มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่ มีการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย และการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส�ำหรับคนทุกช่วงวัย
ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษาท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด (Digital
Disruption) ในยุคปัจจุบนั ทีส่ งั คมโลกเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวงการ และมีเทคโนโลยีใหม่
เกิดขึ้น เช่น Cloud Computing, Blockchain, Artificial Intelligence (AI), 5G ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจแล้วยังส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชวี ติ ของประชาชนในประเทศ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
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ต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น การโอนเงิน การสั่งอาหาร การจองคิวรักษาพยาบาลที่นิยมท�ำผ่านแอปพลิเคชัน
ในโทรศัพท์มือถือ การรับสื่อทั้งข่าวสารและความบันเทิงนิยมรับผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Youtube
Facebook Instagram เป็นต้น โดยเฉพาะส่งผลต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนั้น
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สถานศึกษาต้องปิดท�ำการเพื่อลด
การแพร่กระจายของโรค ซึ่งสถานการณ์นี้เป็นตัวเร่งให้บุคลากรในภาคการศึกษาต้องปรับตัวเรียนรู้
เทคโนโลยีอย่างเร่งด่วนเพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ดังนั้น ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
หรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจและถูกน�ำมาประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวาง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในแพลตฟอร์มได้ทุกที่ทุกเวลา
ปัจจุบันภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมด้านการศึกษาของประเทศ
อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวกันของภาคเอกชนรายใหญ่ผ่านโครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนา
การศึกษาทีย่ งั่ ยืน (CONNEXT ED) ทีด่ ำ� เนินการต่อเนือ่ งกันมาหลายปี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership School) รวมถึงบริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ สมาคม และองค์กรเอกชนอื่น ๆ เป็นต้น ที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้ ในส่วนของดิจิทัลแพลตฟอร์มนับเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมสนับสนุนดิจทิ ลั แพลตฟอร์มจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว อาจไม่สามารถ
บรรลุหรือตอบสนองต่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และลด
ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาได้ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนจึงนับเป็นเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้
การขับเคลื่อนการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มไปสู่สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานในการจัดท�ำแผนการศึกษาและ
ก�ำหนดนโยบายการศึกษาของชาติ เห็นความส�ำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ผ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน เพื่ อ ให้ เ ป็ น แพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู ้
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และผู้เรียนทุกช่วงวัยน�ำไปใช้ได้
อย่างแพร่หลาย เกิดเครือข่ายทั่วประเทศและน�ำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยไปสู่สากล จึงเห็นสมควรให้มีการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มและหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา และจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเกิดการน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
แบ่งระยะเวลาด�ำเนินการเป็น 3 ระยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2565 รวมระยะ
เวลา 15 เดือน โดยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพการด�ำเนินงานและการส�ำรวจข้อมูลในเชิงปริมาณ
และระยะที่ 2 เป็นการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึกในสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและจัดประชุมระดม
ความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค และระยะที่ 3 เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจากภาคเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานโครงการและน� ำ เสนอ
รายงานการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมโดยมีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การส�ำรวจความคิดเห็นสถานศึกษา
การเก็บข้อมูลเชิงลึกกับสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู การจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ องค์ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
2. จัดท�ำกรอบการวิจัยและสร้างเครื่องมือในการด�ำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยการส�ำรวจความคิดเห็นสถานศึกษา
ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาคเอกชนด้ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม และภาคเอกชนที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น
สถานศึกษา
3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้
ผ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน ในกรุ ง เทพมหานครและ 4 ภู มิ ภ าค
ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ พร้อมทั้งจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากตัวแทนสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายในคราวเดียวกัน
4. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และเรียบเรียงจัดท�ำ  (ร่าง) รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
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5. จั ด ประชุ ม ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น โดยมี ตั ว แทนภาคเอกชนและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) รายงานการวิจัยฯ
6. จัดประชุมทางวิชาการเพื่อน�ำเสนอรายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนฉบับสมบูรณ์
7. จัดพิมพ์เผยแพร่ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและสถานศึกษาน�ำไปใช้ประโยชน์ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. สถานศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสายสามัญตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นการจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม
จากภาคเอกชน
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของสถานศึกษาทั้งในรูปแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากภาคเอกชน
3. ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทเอกชน มูลนิธิ/สมาคม ที่มีการสนับสนุนและช่วยเหลือในด้าน
การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับสถานศึกษา

ขอบเขตด้านประชากร
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ค รอบคลุ ม สถานศึ ก ษาและหน่ ว ยงานภาคเอกชน โดยผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ผู้บริหาร
ขององค์กรเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานการศึกษาและงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และ (3) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ศึกษาสภาพปัจจุบันวิธีการ/แนวทาง

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
- ศึกษาวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
และสภาพปัจจุบันการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ส�ำรวจความคิดเห็นเชิงปริมาณ
จากหน่วยงานภาคเอกชนและสถานศึกษา
- ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ
กับสถานศึกษาที่เป็น Best Practice
ในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ 4 ภูมิภาค
จ�ำนวน 10 แห่ง ควบคู่กับการประชุมระดม
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างใน 4 ภูมิภาค

รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

1. ตามนโยบายรัฐบาลด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
    กับภาคเอกชน ร่วมกับนโยบายความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคม (CSR) ด้านการศึกษาขององค์กร
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนจากพลัง
การมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วนในระดับ
จังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ฯลฯ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารูปแบบ ฯ
(ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง)

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ที่พึงประสงค์

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ หมายถึง วิธกี าร/แนวทางทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรูท้ งั้ ด้านวิชาการ
วิชาชีพ ทักษะชีวิต และด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและทักษะของผู้เรียน
2. ดิจิทัลแพลตฟอร์ม หมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ
ทักษะชีวิต และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในระบบออนไลน์หรือออฟไลน์
ที่มีการใช้งานในระดับสถานศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์
ต่าง ๆ ตัวอย่างดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น เว็บไซต์ Facebook Line Youtube แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา
Google Workspace IXL True Vlearn เป็นต้น
3. การมีส่วนร่วม หมายถึง การช่วยเหลือและสนับสนุนสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้
โดยผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เช่น การสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต
หรือด้านอื่น ๆ โดยรูปแบบการสนับสนุนอาจเป็นการให้เงินทุน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเพื่อดูแลสนับสนุนการพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา
ควบคู่กับด้านอื่น โดยในการวิจัยนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อรูปแบบ/วิธีการการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
4. ภาคเอกชน หมายถึง บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเอกชน
อื่น ๆ

6 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

บทที่

2

แนวคิด ทฤษฎี
และเอกสารงานวจ
ั ที่เกี่ยวข้อง
ิ ย

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการ
มีส่วนร่วมของภาคเอกชน ได้ศึกษานโยบาย แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. แนวคิดและทฤษฎี
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
2.3 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
3. สภาพปัจจุบันของการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
3.2 การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
4. การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2562) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 ซึง่ จะต้องน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “ประเทศไทย มีความมัน่ คง
มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ ความสุข
ของคนไทยทุกคน โดยมุ่งยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
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ยุทธศาสตร์ชาติให้ความส�ำคัญกับการเรียนรูโ้ ดยใช้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์ม ซึง่ จะเห็นได้วา่ ในด้าน
การพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้ก�ำหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปดังกล่าว
ได้แก่ 1) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบ
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรูส้ มัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สงู สุด 2) การพัฒนาระบบ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ เน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
และยืดหยุ่นผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการศึกษาออนไลน์แบบเปิด และการพัฒนาระบบ
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับทักษะการรูด้ จิ ทิ ลั และ 3) การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
โดยเน้นให้มกี ารส่งเสริมการมีสว่ นร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา และการวิจยั และใช้เทคโนโลยี
ในการสร้างและจัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน
นอกจากนี้ การเปลีย่ นโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยคุ ใหม่ทที่ ำ� หน้าทีก่ ระตุน้ สร้างแรงบันดาลใจ
แนะน�ำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ให้ผเู้ รียนก็เป็นประเด็นทีย่ ทุ ธศาสตร์ชาติฉบับนีใ้ ห้ความส�ำคัญควบคูก่ บั การจัดการเรียนสอนผ่านดิจทิ ลั
แพลตฟอร์มเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันองค์ความรู้ต่าง ๆ มิได้จ�ำกัดอยู่เพียงหนังสือหรือตัวครูผู้สอน
ผู้เรียนสามารถค้นหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดังนั้น ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ทางการศึกษาจึงเป็นช่องทางการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ตลอดเวลา ครูผู้สอนจึงจ�ำเป็นต้อง
ปรับบทบาทและสมรรถนะของตนเองให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ได้กำ� หนดแผนย่อยเพือ่ พัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิตแิ ละในทุกช่วงวัยให้เต็มศักยภาพ
และเหมาะสม โดยในการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นจะต้องมีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับ
กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านดิจิทัล และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ นอกจากนี้ ในแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ได้ก�ำหนดให้มีการส่งเสริมบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนด้านวิชาการ
และสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อให้องค์กร เครือข่ายชุมชน
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มีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด�ำเนินงาน ส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ป ระเด็ น ที่ 12 การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ (ส� ำ นั ก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) ได้ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นทั้งการแก้ไข
ปัญหาในปัจจุบนั การเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูท้ งั้ การศึกษาในระบบ
นอกระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยก�ำหนดแผนย่อยที่มีความเกี่ยวข้องกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
โดยให้มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลาโดยความร่วมมือจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม
เพือ่ การศึกษาในทุกระดับทุกประเภทการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์
หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
นอกจากนั้น แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์
โควิด - 19 พ.ศ. 2564 - 2565 ได้ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานให้พร้อม
ต่ อ การฟื ้ น ฟู แ ละการพั ฒ นาประเทศไทยในอนาคตอั น เนื่ อ งมาจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีประเด็นที่สอดคล้องกับมิติด้านการศึกษา
โดยตรง คือ แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก�ำลังหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) โดยมุ่งยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยการส่งเสริมแรงงานที่อยู่ในภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบให้มีศักยภาพ
ที่เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562) โดย
คณะกรรมการอิส ระเพื่อการปฏิรูป การศึกษา จั ดท� ำ ขึ้ น โดยมี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ ยกระดั บคุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาและลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ทางการศึ ก ษา มุ ่ ง ความเป็ น เลิ ศ และสร้ า งขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัว
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ซึ่งก�ำหนดให้มี
การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational
and Learning Reform) โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม เพื่ อ การเรี ย นรู ้
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ
ลดความเหลื่อมล�้ำ  และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการ
ในโลกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
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เพือ่ การบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจัดท�ำข้อมูลรายบุคคลของผูเ้ รียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบ
การศึกษา รวมทั้งคนไทยมีความฉลาดรู้มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อ
และระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
นอกจากนี้ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) (ส�ำนักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทกั ษะทีจ่ �ำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปญ
ั หา ปรับตัว สือ่ สาร และท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมือง
ที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
โดยก�ำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�ำคัญ 5 กิจกรรม
ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ คือ กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยในการจัดการเรียนรู้
ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นประชากร การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี
และพลวัตรของโลกยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรในทุกช่วงวัยที่จะต้องเผชิญความท้าทาย
กับวิถีชีวิตใหม่จึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดเรียนรู้และรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล
1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำไปใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาการศึกษา โดยได้ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ก�ำหนดเป้าหมายด้านผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนา
ผู ้ เ รี ย นทุ ก คนให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะและทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ใ นศตวรรษที่ 21 และก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์
ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้
แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา
ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแพลตฟอร์มและการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่
1) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพคนทุ ก ช่ ว งวั ย และการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู ้
โดยส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ การน�ำหลักการ
ไปประยุกต์ใช้ และขยายสู่การสร้างความรู้เชิงวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและ
สร้างประโยชน์ต่อสังคม และการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะ
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การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ในมิตคิ ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยม พหุสงั คมวัฒนธรรม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาแนวทาง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส�ำหรับคนทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีความยืดหยุ่น
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่
1.5 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลน�ำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
ต่อรัฐสภาเมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ภายใต้วสิ ยั ทัศน์ในการขับเคลือ่ นประเทศ “มุง่ มัน่ ให้ประเทศไทย
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคน
ในทุกมิตติ ามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มคี วามสมบูรณ์ เป็นคนดีมวี นิ ยั เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ ได้แก่
1) นโยบายหลักด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย โดยการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 มีการน�ำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัด
การเรี ย นการสอน เปิ ด โลกทั ศ น์ มุ ม มองของเด็ ก และครู ด ้ ว ยการสอนในเชิ ง แสดงความคิ ด เห็ น
ให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ และการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย
2) นโยบายเร่งด่วนข้อ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่
ในระบบดิ จิ ทั ล ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นรู ้ มุ ่ ง สู ่ ร ะบบการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต�ำบล ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพือ่ แบ่งปันองค์ความรูข้ องสถาบันการศึกษาสูส่ าธารณะ
เชือ่ มโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบตั จิ ริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจยั ใหม่และนวัตกรเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์
และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคมความปลอดภัย
อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคมรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิต
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1.6 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในทุก ๆ ปี
โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแพลตฟอร์มและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน นับตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จนถึง พ.ศ. 2566 สรุปได้ ดังนี้
1) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในส่ ว นของหลั ก การ ก� ำ หนดให้ ส ่ ว นราชการหลั ก ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
รวมถึงองค์การมหาชนในก�ำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
เพื่อด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ
และในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ให้มงุ่ ค�ำนึงถึงพหุปญ
ั ญาของผูเ้ รียนรายบุคคลทีห่ ลากหลาย
ตามศักยภาพ โดยก�ำหนดให้การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้เป็น 1 ใน 8 จุดเน้น ซึ่งในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติยังได้ก�ำหนดให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบเน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
2) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในส่ ว นของหลั ก การ ก� ำ หนดให้ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาช่ ว ยทั้ ง ในด้ า น
การบริ ห ารงานและการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ ความเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล รวมถึ ง ให้ ป รั บ รื้ อ และ
เปลี่ ย นแปลงระบบการจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ โดยมุ ่ ง ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การศึ ก ษา
เพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ได้
ทั้งนี้ ในประเด็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ก�ำหนดให้พัฒนาแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในส่วนของหลักการ ก�ำหนดปลดล็อค ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษา
และการเรี ย นรู ้ โดยมุ ่ ง ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ คุ ณ วุ ฒิ และการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต
ที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และในส่วนของจุดเน้นตามประเด็นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ให้ความส�ำคัญกับ Platform (e-Library e-Learning และ
Teaching Resource Platform) และการจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ�ำเป็น เน้นพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะด้าน Digital Literacy ส�ำหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภท
ของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding เป็นต้น
4) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เน้นให้มีการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจ
รายบุคคลของผูเ้ รียนผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์มทีห่ ลากลหาย และแพลตฟอร์มการเรียนรูอ้ จั ฉริยะทีร่ วบรวม
ข้อมูลเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สือ่ การสอนคุณภาพสูง รวมถึงเน้นให้มกี ารพัฒนาทักษะดิจทิ ลั
และภาษาคอมพิวเตอร์ส�ำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลยุคใหม่
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2. แนวคิดและทฤษฎี
2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2.1.1 ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism)
ทฤษฎีเชื่อมโยงความรู้ หรือ Connectivism เป็นทฤษฎีที่อธิบายการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองจากการค้นคว้าข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประเด็นที่สนใจซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือจากแหล่งความรู้อื่น ๆ และน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
ความรู้ และสังเคราะห์จนเป็นองค์ความรู้ขึ้นมา โดยค�ำว่าข้อมูลในที่นี้หมายถึง ข้อความ รูปภาพ เสียง
วีดิโอ เป็นต้น ซึ่งทฤษฎีนี้ George Siemens เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อจ�ำกัดของทฤษฎีการเรียนรู้
แบบดั้งเดิม 3 แนวทาง ได้แก่ การเรียนรู้เชิงพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) การเรียนรู้เชิงพุทธิปัญญา
(Cognitivism) และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัด
การเรียนรูผ้ า่ นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในยุคดิจทิ ลั โดยเฉพาะ โดยมองว่า “ความรูน้ นั้ กระจัดกระจาย
อยู่ทั่วไปบนเครือข่าย ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการเชื่อมต่อไปยังแหล่งความรู้
ทีต่ อ้ งการ และหาทางบริหารจัดการความสัมพันธ์ในการเชือ่ มต่อความรูเ้ หล่านัน้ ไว้” (กิตติพงษ์ พุม่ พวง,
2558)
องค์ประกอบของการเชื่อมโยงความรู้ตามทฤษฎีนี้มี 4 ข้อ (Siemens, 2005; Utecht &
Keller, 2019 อ้างถึงใน สุทธิพร แท่นทอง, 2563) ได้แก่
1) โหนด (Node) หมายถึง สิง่ ทีส่ ามารถน�ำมาเชือ่ มต่อเพือ่ สร้างเป็นเครือข่ายความรูไ้ ด้
เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิโอ อารมณ์ความรู้สึก ความคิดเห็น เป็นต้น
2) เครือข่าย หมายถึง โหนดต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันและเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย
3) รูปแบบ หมายถึง รูปแบบการเชือ่ มต่อของโหนด เช่น การเชือ่ มต่อแบบตรง การเชือ่ มต่อ
แบบจัดระดับ การเชื่อมต่อกับตนเอง เป็นต้น
4) การเรียนรู้ หมายถึง การทีบ่ คุ คลสามารถสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองจากความเข้าใจ
ในความสัมพันธ์และการเชือ่ มต่อระหว่างโหนดต่าง ๆ  เครือข่ายต่าง ๆ รวมถึงเข้าใจรูปแบบการเชือ่ มต่อ
ของโหนด
2.1.2 The Five W’s and an H โดย Graham Stanley
The Five W’s and an H เป็นแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนภาษา
เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูผู้สอนจึงจ�ำเป็นต้องมี
ความเข้ า ใจในเทคโนโลยี แ ต่ ล ะประเภทเพื่ อ ให้ ส ามารถเลื อ กใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยหลักการของแนวคิดนี้คือ ใช้ค�ำถาม 6 ข้อ เป็นค�ำถามคัดกรองการเลือกใช้เทคโนโลยี
ให้มีความเหมาะสม (Stanley, G. ,2013 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ แก้วพันงาม, 2561) ได้แก่
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1. Why use the technology? เพื่อให้ครูผู้สอนค�ำนึงถึงบริบทการสอนของตนเองว่า
มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้จริง ๆ หรือไม่
2. Who is the technology best for? เพื่อทบทวนว่าเทคโนโลยีที่เลือกใช้นั้น มีความ
เหมาะสมกับอายุและระดับความรู้ของผู้เรียน
3. What is the technology best used for? เพื่อทบทวนว่าเทคโนโลยีที่เลือกใช้
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีที่สุด เมื่อเทียบเคียงกับเทคโนโลยีอื่น ๆ
4. Where should it be used? เพื่ อ วิ เ คราะห์ บ ริ บ ทของการจั ด การเรี ย นรู ้ ว ่ า
ในสถานการณ์และสถานที่ใด ควรเลือกใช้เทคโนโลยีใดให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
5. When should the technology be used? เพือ่ วิเคราะห์วา่ ช่วงเวลาใดในกระบวนการสอน
สมควรน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ช่วงต้น ช่วงกลาง หรือช่วงท้ายของ
การสอน
6. How should the technology be used? ค�ำถามนี้ไม่เพียงแค่ต้องการให้ผู้สอน
รูว้ ธิ ใี ช้เทคโนโลยี แต่ตอ้ งการให้ผสู้ อนรูว้ ธิ ที จี่ ะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้มปี ระสิทธิภาพและเปิดประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียน
ทั้งนี้ การใช้ค�ำถามทั้ง 6 ข้อดังกล่าวนับเป็นแนวคิดหลักของการเลือกใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู้ โดยไม่จ�ำกัดเพียงแค่การสอนภาษาเท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการจัด
การเรียนรู้สาระวิชาอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน
2.1.3 TPACK Model
Technological Pedagogical Content Knowledge หรือ TPACK เป็นแนวคิด
ที่น�ำเสนอโดย Punya Mishra และ Matthew J. Koehler ซึ่งเป็นการน�ำ  3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
เนื้ อ หาวิ ช า ศาสตร์ ก ารสอน และเทคโนโลยี ม าผสมผสานกั น โดยครู ผู ้ ส อนไม่ เ พี ย งแค่ เ ข้ า ใจ
ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนของตนเองเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเข้าใจในเทคโนโลยี จึงจะสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่า
มีความสอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (จุฬารัตน์ ธรรมประทีป, 2559) ทั้งนี้
3 องค์ประกอบหลักของแนวคิด TPACK มีดังนี้
1) CK (Content Knowledge) หรือความรู้ด้านเนื้อหาวิชา คือ ความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาสาระวิชาที่ครูผู้สอนรับผิดชอบ
2) PK (Pedagogical Knowledge) หรือความรู้ด้านศาสตร์การสอน คือ ความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ทั้งแนวคิดและเทคนิควิธีการ
3) TK (Technological Knowledge) หรือความรู้ทางด้านเทคโนโลยี คือ ความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี ใ นรู ป แบบต่ า ง ๆ เพื่ อ การถ่ า ยทอดสู ่ ผู ้ เ รี ย นเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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ที่มา : http://tpack.org
2.1.4 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนแบบเผชิญหน้า (Face to
Face) เข้ากับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เปรียบเหมือน
เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการจัดการเรียนรู้ในยุคดั้งเดิมกับการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ซึ่งแนวคิดนี้
จะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติ ร่วมกับการเรียน
ผ่ า นระบบออนไลน์ ซึ่ ง ทั้ ง ผู ้ ส อนและผู ้ เ รี ย น รวมถึ ง เพื่ อ นร่ ว มชั้ น เรี ย นสามารถมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั น
ได้ตลอด ในส่วนขององค์ประกอบของการเรียนแบบผสมผสานมี 5 ข้อ ดังนี้ (Carman,2005 อ้างถึงใน
อนรรฆ สาสุข, 2556)
1. เหตุการณ์สด (Live Events) ผู้สอนมีการบรรยายสดโดยมีผู้เรียนร่วมชั้นเรียน
หลายคน หรือจะเป็นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ก็ได้
2. การเรี ย นเนื้ อ หาแบบออนไลน์ (Online Content) ผู ้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้
ด้ ว ยตนเองได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาตามความสะดวกและความพร้ อ มหรื อ อั ต ราการเรี ย นรู ้ ข องแต่ ล ะคน
(Self-paced Learning)
3. การมีสว่ นร่วมในการเรียนรู้ (Collaboration) ผูเ้ รียนสามารถติดต่อสือ่ สารกับผูส้ อน
และผู้เรียนคนอื่นผ่านระบบออนไลน์ เช่น e-Mail, Chat, Blogs เพื่อตั้งค�ำถาม ตอบค�ำถาม และแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ได้
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4. การวัดและประเมินผล (Assessment) เพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
และความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของผู้เรียน และน�ำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยจัดให้มีการวัดและประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน
5. วัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน (Performance Support Materials) เช่น คอมพิวเตอร์
แท็บเลต สมาร์ทโฟน เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลและสร้าง
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
การจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มนับได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของการการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน เนื่ อ งจากการเรี ย นการสอนผ่ า นระบบออนไลน์ ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น สื่ อ การสอนที่ เ ป็ น
การสื่อสารทิศทางเดียว เช่น คอร์สเรียนออนไลน์ Youtube การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม e-Learning
หรือการสื่อสารสองทิศทาง เช่น Google Classroom, Zoom ล้วนแล้วแต่ต้องมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เป็ น ตั ว กลางเชื่ อ มโยงผู ้ ส อนและผู ้ เ รี ย นทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบผสมผสานและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สามารถจ�ำแนกออกเป็น 6 รูปแบบ ดังนี้ (Horn and
Staker, 2011)
รูปแบบที่ 1 Face to Face Driver เป็นรูปแบบที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
ตามปกติ โดยมีการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผสมผสานกับการเรียนออนไลน์
ตามประเด็นที่ก�ำหนดไว้เป็นครั้งคราว
รูปแบบที่ 2 Rotation เป็นการจัดการเรียนรู้แบบหมุนเวียนตามประเด็นเนื้อหา
และระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งในแต่ละประเด็นก็จะมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ต่างกัน แต่จะต้องมี
อย่างน้อยหนึ่งประเด็นที่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีหรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม
รู ป แบบที่ 3 Flex เป็ น รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ที่ ผู ้ เ รี ย นสามารถปรั บ ตารางกิ จ กรรม
การเรียนรู้ได้ตามความต้องการ โดยเน้นการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นหลักที่มีผู้สอนให้การสนับสนุน
และจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นตามความจ�ำเป็น (สุทธิพร แท่นทอง, 2563)
รูปแบบที่ 4 Online Lab เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี
อย่างเต็มรูปแบบ อาจมีการพบปะกับผู้สอนเป็นครั้งคราว แต่จะเน้นการเรียนในห้องเรียนออนไลน์
เป็นหลัก
รู ป แบบที่ 5 Self Blended เป็ น รู ป แบบการเรี ย นแบบผสมผสานด้ ว ยตั ว เอง
ตามประเด็นหรือหลักสูตรที่ก�ำหนด ซึ่งจะมีโปรแกรมควบคุมหลักอยู่ที่ห้องปฏิบัติการตามรูปแบบที่ 4
ที่จะคอยควบคุมและอ�ำนวยความสะดวก
รูปแบบที่ 6 Online Driver เป็นการเรียนแบบผสมผสานที่เต็มรูปแบบโดยมีการเรียน
แบบออนไลน์ทงั้ ผูเ้ รียนและผูส้ อนตามหลักสูตรทีก่ ำ� หนด ซึง่ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
มีบทบาทสูงมากต่อการจัดการเรียนรูใ้ นลักษณะนี้ เช่น การเรียนในห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom)

16 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มควรค�ำนึงถึงความพร้อมของโครงการพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความพร้อมของผู้สอนในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี รวมถึง
วิธีหรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกับการสอนแบบเผชิญหน้าอย่างแน่นอน
และที่ ส� ำ คั ญ ผู ้ เ รี ย นจะต้ อ งอยู ่ ใ นวั ย ที่ เ หมาะสมและมี ค วามพร้ อ มจะรั บ การถ่ า ยทอดความรู ้
ผ่านเทคโนโลยีด้วย เพื่อให้การจัดการเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
2.2 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โลกในยุคปัจจุบันมีความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด ส่งผลต่อการพัฒนามนุษย์ทจี่ ำ� เป็นต้องมีทกั ษะชีวติ มากขึน้ เพือ่ ให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์
นอกเหนือจากทักษะขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี คือ อ่านออกเขียนได้ คิดค�ำนวณเป็น จ�ำเป็นต้องมีทักษะ
การคิด วิเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งรู้เท่าทันการใช้
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เพื่อให้ประเทศทั่วโลกสามารถก�ำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน
ของประเทศตนให้มที กั ษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถเฉพาะทางมากขึน้ ส่วนความต้องการ
ก�ำลังแรงงานที่ไร้ฝีมือ และมีทักษะต�่ำจะถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น
การจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นให้ ต อบสนองกั บ ทิ ศ ทางการผลิ ต และ
การพัฒนาก�ำลังคนดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการด�ำรงชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง
ความหมายและกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับศตวรรษที่ 21
การปฏิวัติเทคโนโลยีพลิกวิถีการด�ำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากด้วย
ประสิทธิภาพของความเร็ว ความกว้าง และความลึกที่มากกว่า จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ซับซ้อนและบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ มากยิ่งขึ้น ระบบอินเทอร์เน็ตแพร่หลายและเคลื่อนที่ได้
ปัญญาประดิษฐ์และจักรกลการเรียนรูท้ มี่ คี วามสามารถในการค�ำนวณเพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับภาวะของ
การมีข้อมูลจ�ำนวนมากมายมหาศาล การด�ำรงชีวิตในปัจจุบัน จึงต้องใช้ชีวิตอยู่กับข้อมูล เทคโนโลยี
สื่อ และความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนยากที่จะคาดเดามากยิ่งขึ้น ดังนั้น กรอบแนวคิด
การพัฒนาคนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ดังกล่าว
นั ก คิ ด และผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษาระดั บ โลกซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ในปั จ จุ บั น ภาคี
ความร่วมมือเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ P21 (The Partnership for 21st Century Learning)
ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรจากทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจ การศึกษา มูลนิธิ และองค์กร
ไม่แสวงผลก�ำไร (ออนไลน์, 2559) ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2002 ณ สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 17

ข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรจากทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจ การศึกษา มูลนิธิ และองค์กรไม่แสวงผ
(ออนไลน์, 2559) ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี 2002 ณ สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหน
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เพื่ อ ก� ำ หนดมาตรฐานการศึ ก ษาที่ เ น้ น การสร้ า งทั ก ษะความรู ้ ที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย น ทั้ ง ในด้ า น
นชีวิตให้การท�
สอดคล้
องกับความเป็
าวอภาคี
P21 อาศั
ผู้สอน
นักการศึกษา แ
ำงานและการด�
ำเนินชีนวไปดั
ิตให้สงกล่
อดคล้
งกับความเป็
นไปดัยงแนวทางจากครู
กล่าว ภาคี P21 อาศั
ยแนวทาง
กษา และนักพัฒนาองค์ฒกนาการศึ
รธุรกิจต่างกๆษาขึ
ก�ำหนดกรอบการพั
ฒนาการศึกษาขึ
ฒนาองค์จากครู
กรธุรผกิู้สจอนต่านังกการศึ
ๆ กาหนดกรอบการพั
้น เรียกว่า กรอบการเรี
ยนรู้น ้ทักษะจาเป
st
กว่า (Framework
กรอบการเรียนรู้ทfor
ักษะจ�21st
ำเป็นเพืCentury
่อศตวรรษทีLearning)
่ 21 (Framework
for 21 Century
ตวรรษทีเรี่ย21
โดยกรอบการเรี
ยนรูLearning)
้ดังกล่าวได้รับคว
ยนรู้ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสถานศึกษาของสหรัฐอเมริกาและ
ย่างแพร่โดยกรอบการเรี
ห
ลายในสถานศึ
กษาของสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลก
อีกหลายประเทศทั่วโลก
แผนภาพที
2 กรอบแนวคิดการพั
ฒนาทัฒกนาทั
ษะในศตวรรษที
่ 21
แผนภาพที
่ 2 ่ กรอบกแนวคิ
ดการพั
กษะในศตวรรษที
่ 21
                            (Framework for 21st Century Learning ของ P21)

Framework for 21st Century Learning ของ P21

ที่มา : https://www.battelleforkids.org/networks/p21
ที่มา : https://www.battelleforkids.org/networks/p21

กลุ่ม P21 ได้สร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้ที่เรียกว่า Framework for 21st Century Learning โด
ระกอบเรื่องความรู้พื้นฐานและทักษะสาคัญที่ผู้เรียนจาเป็นต้องมีสาหรับการดารงชีวิตและการทาง
ะสบความสาเร็จต่อไป ดังนี้
1) ความรู้ในวิชาพื้นฐาน (3Rs & 21st Century Themes) อาทิ ภาษาอังกฤษ การอ่าน ศิล
ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมื อ งการปกครอง นอกจากนี้ ในศตวรร
ผู้เรียนจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องความตระหนักรู้/ความรอบรู้ (Literacy) อื่น ๆ ที่จะต
แทรกเข้าไปในการเรียนความรู้พื้นฐานดังกล่าวด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตระหนักรู้ถึงประเด
รูปแบบการจั
ดการเรียนรู้ผ้ท่าางการเงิ
นดิิจิทัลแพลตฟอร์
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น ความเป็
นพลเมื
ง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และควา
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กลุ่ม P21 ได้สร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้ที่เรียกว่า Framework for 21st Century Learning
โดยมีองค์ประกอบเรื่องความรู้พื้นฐานและทักษะส�ำคัญที่ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องมีส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
และการท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จต่อไป ดังนี้
1) ความรู้ในวิชาพื้นฐาน (3Rs & 21st Century Themes) อาทิ ภาษาอังกฤษ การอ่าน ศิลปะ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง นอกจากนี้ ในศตวรรษที่ 21 ผูเ้ รียนจ�ำเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องความตระหนักรู้/ความรอบรู้ (Literacy) อื่น ๆ ที่จะต้องสอดแทรกเข้าไป
ในการเรียนความรู้พื้นฐานดังกล่าวด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตระหนักรู้ถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในโลก ความรอบรู้ทางการเงิน ความเป็นพลเมือง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills - 4Cs) ประกอบด้วย
4 ทักษะส�ำคัญ ได้แก่ (1) ความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
(2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving)
(3) การสื่อสาร (Communication) และ (4) ความร่วมมือ (Collaboration) โดยสะท้อนให้เห็น
จากความพยายามคิดค้นหลักสูตร หรือนโยบายให้ชั้นเรียนมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ปลุกกระตุ้น
การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองของผู ้ เ รี ย นมากขึ้ น (Self-Learning) โดยเปลี่ ย นจุ ด เน้ น จากครู เ ป็ น ผู ้ ใ ห้
ข้อมูลความรู้ มาเป็นผู้ค้นหาข้อมูล คิดและเรียนรู้เองจากประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริง
3) ทักษะด้านข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media & Technology Skills) คือ
ทักษะทีส่ ามารถเข้าถึง ประเมิน และจัดการข้อมูลจ�ำนวนมากและสือ่ ได้ รวมถึงการสร้างสือ่ และปรับใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) ทักษะชีวิตและทักษะด้านอาชีพ (Life & Career Skills) เป็นทักษะที่สนับสนุนการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันและการท�ำงาน โดยต้องมีทักษะต่าง ๆ สนับสนุน ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรับตัว การมีวินัยในตนเอง ทักษะทางสังคมและความเข้าใจทางวัฒนธรรม
ทัง้ นี้ ในการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะทัง้ 4 กลุม่ ให้ประสบความส�ำเร็จ จ�ำเป็นต้องมีการออกแบบ
การเรียนการสอนที่ส�ำคัญ ได้แก่ (1) มาตรฐานการเรียนรู้ ที่ต้องสามารถสร้างทักษะ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาแต่ละวิชาและระหว่างวิชาต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความรู้ความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้ง (2) การวัดและประเมินผลผู้เรียน (3) การพัฒนาหลักสูตร และ (4) การพัฒนาครูผู้สอน เพื่อให้
สามารถบูรณาการทักษะส�ำหรับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ และรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ เ หมาะสมในห้ อ งเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาและเติ ม เต็ ม ศั ก ยภาพและความฉลาดทางเชาว์ ป ั ญ ญา
ของผู ้ เ รี ย นแต่ ล ะคน รวมถึ ง การสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งการสอนแบบบรรยายกั บ การสอน
ด้ ว ยการใช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน ตลอดจนการขยายผลแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ผ่ า นการสร้ า งชุ ม ชน
การเรียนรู้
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2.3 การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
2.3.1 ความหมายและรูปแบบของการมีส่วนร่วม
การมี ส ่ ว นร่ ว ม หมายถึ ง การตั ด สิ น ใจด้ ว ยตนเองของบุ ค คล หรื อ กลุ ่ ม บุ ค คล
หรือองค์กรในการเข้าร่วมกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งในการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
ให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยร่วมกันคิด วางแผน
และด�ำเนินการ (สกลเกียรติ ศานตินิรันดร, 2560) ซึ่งในส่วนของรูปแบบการมีส่วนร่วม ได้มีการจ�ำแนก
ออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ (มนัส สุวรรณ และคณะ อ้างใน สกลเกียรติ ศานตินิรันดร, 2560)
1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยต้องเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนการด�ำเนินโครงการ
เพื่อให้มีเวลาในการพิจารณาและตัดสินใจ
2. การปรึกษาหารือ เป็นการปรึกษาหารือในเบื้องต้นระหว่างผู้ด�ำเนินโครงการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และท�ำความเข้าใจซึ่งกันและกัน
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น เป็นการประชุมพูดคุยกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมด เพื่อให้ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรือด�ำเนิน
โครงการใด ๆ
4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มักจะอยู่ในรูปแบบของการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
5. การใช้กลไกทางกฎหมาย เป็นการเรียกร้องสิทธิเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของ
การด�ำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบร่วมกัน
ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในด้านการศึกษาที่เห็นเป็นรูปธรรมและรับรู้
กันอย่างกว้างขวาง เช่น โครงการสานอนาคตการศึกษา หรือ CONNEXT ED ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการบริ หารงานและจดทะเบียนจัดตั้ง “มู ลนิ ธิสานอนาคตการศึ ก ษา คอนเน็ ก ซ์ อี ดี หรื อ
CONNEXT ED Foundation” และโครงการ Partnership School
2.3.2 การสร้างเครือข่าย
เครือข่าย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กร
หลาย ๆ องค์กรที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย มีวิธีการท�ำงานและกลุ่มเป้าหมายของตนเอง
บุคคลหรือกลุ่มเหล่านี้ได้มาประสานงานกันมีระยะเวลานานพอสมควร (กาญจนา แก้วเทพ, 2538)
และเครื อ ข่ า ยจะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ส มาชิ ก เครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น บรรลุ เ ป้ า หมาย
ในการรวมกลุ่ม โดยหลังจากบรรลุเป้าหมายแล้วอาจจะยุบเครือข่าย หรือจะด�ำเนินกิจกรรมต่อไป
ในระยะยาวได้ ซึ่งในทางการศึกษามีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายของภาคเอกชน โดยมีแนวคิด
2 ข้อ ดังนี้
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1. แนวคิ ด การผนึ ก ก� ำ ลั ง (Synergy) คื อ การท� ำ งานร่ ว มกั น โดยหวั ง ผลลั พ ธ์
ของการท�ำงานแบบทวีคูณ และเครือข่ายมีความเข้มแข็งมากกว่าการท�ำงานด้วยตัวคนเดียวหรือ
องค์กรเดียว
2. ทฤษฎีการแลกเปลี่ยน (Exchange Theory) คือ การท�ำงานร่วมกันโดยทุกฝ่าย
มองเห็นและได้ประโยชน์ร่วมกัน (win-win) ซึ่งน�ำไปสู่ความเต็มใจและสมัครใจในการเข้าร่วมเครือข่าย
2.3.3 แนวคิดการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP)
การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน หมายถึง การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐโดยการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนดําเนินกิจการของรัฐ ทั้งในกิจการ
เชิงพาณิชย์และสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพ
การลงทุนและการบริหารจัดการ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้งขยายขอบเขตและ
เพิ่มคุณภาพการให้บริการสาธารณะ (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559) ทั้งนี้ การร่วมทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนจ�ำเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ ซึ่งกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่
1. พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีสาระส�ำคัญ
คือ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐนั้นจ�ำเป็นต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ
(1) ต้องเป็นการลงทุนในกิจการของรัฐ (2) เป็นการร่วมลงทุน และ (3) โครงการมีมลู ค่าตัง้ แต่ 1,000 ล้านบาท
ขึ้นไป
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นนอกจากพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เช่น กฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
3. แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 - 2562
รัฐมีเป้าหมายที่จะดําเนินโครงการกิจการในกลุ่มที่ 1 จ�ำนวน 6 โครงการ ในลักษณะการให้เอกชน
ร่วมลงทุนเป็นหลักและจะส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนโครงการกิจการในกลุ่มที่ 2 จ�ำนวน
14 กิจการ
ตามที่พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ก�ำหนด
ให้ โ ครงการที่ จ ะมี ก ารร่ ว มทุ น ระหว่ า งรั ฐ กั บ เอกชนจะต้ อ งมี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่ 1,000 ล้ า นบาทขึ้ น ไป
ซึ่งในด้านการศึกษาอาจไม่มีโครงการที่มีมูลค่ามากในระดับ 1,000 ล้านบาท ท�ำให้ขาดคุณสมบัติ
อย่างไรก็ตาม ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ขอ้ ยกเว้นว่า หากมูลค่าโครงการต�ำ่ กว่า
1,000 ล้านบาทให้กระทรวงเจ้าสังกัดใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละกระทรวงได้โดยไม่ต้อง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ (จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร, 2559)
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2.3.4 แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาแบบภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน หมายถึง การด�ำเนินการกิจการใด ๆ ร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ผู้ใช้บริการ สร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ โดยทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลทีด่ ี
และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างเป็นธรรม ซึง่ การทีเ่ อกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการศึกษา
จะท� ำ ให้ ภ าครั ฐ ประหยั ด ต้ น ทุ น เกิ ด นวั ต กรรมการบริ ห าร แบ่ ง ปั น ความเสี่ ย ง และการบริ ห าร
งานภาครั ฐ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การที่ ภาครั ฐและเอกชนร่ วมกั น บริ ห ารจั ดการศึ ก ษา
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้ อ งประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 5 ข้ อ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ (1) ธรรมาภิ บ าล
(2) การจัดท�ำข้อตกลงและการบริหารสัญญา (3) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา (4) มาตรการส่งเสริม
และ (5) นโยบายภาครัฐ (กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, 2559)

3. สภาพปัจจุบันของการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
การจัดการเรียนรู้ในยุคสมัยที่โลกยังไม่รู้จักค�ำว่า “ดิจิทัล” จะถูกจ�ำกัดอยู่ในสถานศึกษา
โดยมี ก ารแบ่ ง ระดั บ ชั้ น แบ่ ง ห้ อ งเรี ย น ตามเกณฑ์ อ ายุ ที่ ก� ำ หนด ครู ผู ้ ส อนจะท� ำ การบรรยาย
อยู่หน้าชั้นเรียน เป็นการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ในลักษณะการบอกเล่าและเขียนเนื้อหาบนกระดาน
เมื่อเรียนเสร็จแล้วจะมีการบ้านให้ฝึกท�ำที่บ้าน โดยรูปแบบเช่นนี้เกิดขึ้นและคงอยู่หลายสิบปี
เมือ่ โลกได้เริม่ รูจ้ กั ค�ำว่า “ดิจทิ ลั ” รูปแบบการจัดการเรียนรูก้ ม็ กี ารปรับตัวโดยการน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นสือ่ การเรียนรู้ เราจะเริม่ เห็นการใช้โทรทัศน์ วิทยุ เครือ่ งเล่นวีดโิ อ หรือคอมพิวเตอร์
มาเป็นอุปกรณ์ช่วยสอน และเริ่มมีการน�ำเนื้อหาวิชาเรียนมาจัดท�ำเป็นสื่อมัลติมีเดียบันทึกลงใน
เทปวีดิโอ แผ่นซีดีรอม รวมถึงน�ำเอาสื่อดังกล่าวออกอากาศทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อินเทอร์เน็ต (Internet) เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ แนวคิดของการจัด
การศึกษาจากเดิมที่เป็นแบบปิด โดยผู้เรียนต้องเข้าเรียนในห้องเรียนตามเวลาที่ก�ำหนด ได้ปรับเปลี่ยน
มาเป็นแบบเปิดมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการผ่านระบบ
ออนไลน์ และผู้สอนสามารถให้ความรู้กับคนจ�ำนวนมากได้โดยไม่ต้องสอนซ�้ำ  จึงท�ำให้เกิดรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ Blended Learning ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น MOOC
(Massive Open Online Courses) YouTube , Facebook , Google Classroom เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน
ก�ำลังได้รับความนิยมมากขึ้น และสามารถตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี
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3.1.1 การจัดการเรียนรู้ผ่าน MOOC (Massive Open Online Courses)
MOOC เป็นค�ำทีม่ าจากตัวอักษรตัวแรกของค�ำเต็มว่า Massive Open Online Course
หมายถึง รูปแบบการน�ำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ทางออนไลน์ที่เข้าถึงผู้เรียนจ�ำนวนมากได้ผ่าน
ทางหน้าเว็บไซต์ หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Online Learning Platform)
ซึ่ง MOOC เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยการน�ำเทคโนโลยีและวิธีการเรียน
การสอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวีดิโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ
ท�ำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่น ๆ ได้ ท�ำให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึง
การศึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ และสิ่งหนึ่งที่การเรียนออนไลน์แบบ MOOC มีนอกเหนือจาก
สื่อประกอบการเรียนแบบปกติคือ ในการเรียนรูปแบบดังกล่าวจะมีวีดิโอให้ผู้เรียนสามารถเรียนซ�ำ้ ได้
มีหนังสือออนไลน์ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทดสอบ และมีฟอรั่ม (Forum)
ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือกับผู้สอน และผู้ช่วยสอนได้อีกด้วย
การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบ MOOC ในปั จ จุ บั น มี ห ลากหลายแพลตฟอร์ ม ให้ เ ลื อ ก
ตัง้ แต่มหาวิทยาลัยชัน้ น�ำของโลก เช่น Massachusetts Institute of Technology (MIT), Harvard University
หรือมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของไทยก็มีการจัดท�ำ  MOOC และเปิดให้บริการส�ำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เช่นกัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
(Thailand Cyber University)
นอกจากนั้น ในปัจจุบันยังมีแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบที่มีการน�ำมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั้งของต่างประเทศ
และของไทย ดังนี้
				 edX เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่แสวงหาก�ำไร มีรายวิชาครอบคลุมตั้งแต่ชีววิทยา สถิติ
วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงินและบริหารธุรกิจ รวมถึงรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะได้รับความนิยมสูง ซึ่งแพลตฟอร์มนี้เกิดจากความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำหลายแห่ง เช่น Harvard University และ MIT โดยสามารถเข้าเรียนในรายวิชา
ต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากต้องการใบประกาศนียบัตรรับรองการเรียนก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย
จ�ำนวนหนึ่ง ทั้งนี้ มีรายวิชาบางส่วนที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายก่อนจึงจะสามารถเข้าเรียนได้
				 Coursera เป็นแพลตฟอร์มที่มีรายวิชาใกล้เคียงกับ edX และเนื้อหาวิชาเรียน
ผลิตโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของโลกเช่นกัน แต่จะมีความหลากหลายและมีจ�ำนวน
มากกว่า อีกทัง้ ยังมีรายวิชาทีม่ คี วามแปลกใหม่ทไี่ ด้รบั ความสนใจ เช่น วิชาจิตวิทยาสุนขั ด้วย และมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบปริญญาออนไลน์ (Online Degree) โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในรายวิชา
จะเหมื อ นกั บ แพลตฟอร์ ม edX ที่ มี ทั้ ง ไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยและเรี ย กเก็ บ ค่ า ใช้ จ ่ า ยก่ อ นเข้ า เรี ย น
ซึ่ง Coursera ก่อตั้งโดยอาจารย์จาก Stanford University
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 23

				 Udemy เป็ น แพลตฟอร์ ม ที่ เ น้ น เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการท� ำ งานจริ ง มากกว่ า ทฤษฎี
ทางวิชาการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับงานอดิเรก การใช้ชีวิต สุขภาพ ดนตรี ศิลปะ ถ่ายภาพ สัตว์เลี้ยง
เป็ น ต้ น โดยผู ้ ส อนก็ จ ะเป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญในทั ก ษะนั้ น อย่ า งแท้ จ ริ ง ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งสู ง
และมีรายวิชาและเก็บค่าใช้จ่ายก่อนเข้าเรียนเช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
				 Khan Academy เป็นแพลตฟอร์มที่สอนวิชาพื้นฐานส�ำหรับนักเรียนทุกวัย มีรายวิชา
ครอบคลุม เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงหลักสูตรเตรียมสอบ SAT และ GMAT
ด้วยซึ่งจุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้ที่ท�ำให้ได้รับความนิยมทั่วโลกคือ การอธิบายเนื้อหาที่ยากให้เข้าใจ
ได้ง่าย
				 Chula MOOC แพลตฟอร์มของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ประชาชนทั่วไปสามารถ
ลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่จ�ำกัดอยู่เพียงนิสิตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งวิชาเรียน
ครอบคลุมภาษา เทคโนโลยี การจัดการ ศิลปะการพัฒนาตนเอง และสุขภาพ เมื่อเรียนจบแล้ว
มีการสอบวัดผลและรับใบประกาศนียบัตร
				 Mahidol University Extension แพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดให้
บริการให้กับประชาชนผู้ที่สนใจเช่นเดียวกันกับ Chula MOOC โดยสามารถลงทะเบียนเรียนได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีระบบสอบ เก็บคะแนน และประเมินผล รวมถึงมีใบประกาศนียบัตรมอบให้
เมื่อเรียนจบคอร์ส
				 Thaimooc เป็นแพลตฟอร์มภายใต้การก�ำกับของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ ไ ทยที่ ร วบรวมคอร์ ส เรี ย นออนไลน์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ ต ้ อ งการ
เผยแพร่องค์ความรู้ โดยประชาชนหรือผู้ที่สนใจลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งจุดประสงค์
ของโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนไทย เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลาสอดคล้องกับแนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
3.1.2 การจัดการเรียนรู้ผ่าน Social Media Platform
Social Media หมายถึง สื่อสังคม ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายความถึงสื่อสังคมในรูปแบบ
ออนไลน์ เช่น YouTube Facebook Twitter Instagram เป็นต้น ดังนั้น Social Media Platform
จึงหมายถึงแพลตฟอร์มที่ให้บริการในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ โดยเชื่อมต่อผู้ใช้บริการให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและแบ่งปันองค์ความรูต้ า่ ง  ๆ   ซงึ่ กันและกันในรูปแบบข้อความ รูปภาพ และคลิปวีดโิ อ
ซึ่งปัจจุบัน Social Media Platform ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนยุคใหม่ และมีบทบาทมากทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ การตลาด และในมุมของการศึกษานั้น วิธีการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน Social Media
Platform เป็นไปอย่างง่ายดายและสะดวกไม่มีข้อจ�ำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ จึงเหมาะสมกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบ Blended Learning ที่มีการผสมผสานการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติกับ
การน�ำเทคโนโลยีมาเป็นเครือ่ งมือช่วยสอน โดยครูผสู้ อนสามารถน�ำองค์ความรูม้ าจัดท�ำเป็นสือ่ มัลติมเี ดีย
ลงในแพลตฟอร์มทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้ามาศึกษาเนือ้ หาได้ตามวันและเวลาทีส่ ะดวก ส่วนการเรียน
24 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ในห้องเรียนปกติจะเป็นการพูดคุยอภิปรายหรือเป็นการท�ำแบบฝึกหัดก็ได้ นอกจากผู้เรียนจะได้ศึกษา
เนื้อหาจากผู้สอนแล้ว ผู้เรียนยังสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ บน Social
Media Platform ได้อีกด้วย
YouTube เป็นแพลตฟอร์มวีดิโอออนไลน์ที่ทุกคนเข้าใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีการเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้งาน และทุกคนยังสามารถพลิกบทบาทจากผู้ใช้งานเป็นผู้ผลิตเนื้อหาได้ด้วย ในมุม
ของการศึกษาจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์ม YouTube ได้รับความนิยมอย่างสูงจากบรรดาครูผู้สอน
เปรียบเสมือนเป็นห้องเรียนแห่งใหม่ที่ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย
เนื่องจากปัจจุบันการน�ำองค์ความรู้มาออกแบบและจัดท�ำเป็นคลิปวีดิโอไม่ยุ่งยากเหมือนในสมัยก่อน
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็สามารถท�ำได้ รวมถึงการใส่คลิปวีดิโอลงใน
YouTube หรือที่เรียกว่าการอัปโหลดคลิปนั้นก็ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อน และหากคลิปวีดิโอนั้น
ได้รับความนิยม โดยนับจากยอดเข้าชม ผู้สอนก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู้ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ เปิดช่องรายการเป็นของตนเอง
ใน YouTube กันเป็นจ�ำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่ท�ำเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม
				 Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นพื้นที่สาธารณะเปิดให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้จะต้องเปิดบัญชีส่วนตัวจึงจะสามารถโพสต์ข้อความ รูปภาพ
วีดโิ อ และเปิดให้บคุ คลอืน่ เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ นอกจากนี้ Facebook ยังเปิดให้มกี ารสร้างพืน้ ที่
สาธารณะออนไลน์หรือ เพจ Facebook ขึ้นตามประเด็นที่ต้องการสื่อสารต่อสาธารณะชน เช่น เพจข่าว
เพจประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ เพจซื้อ-ขายสินค้า เป็นต้น การให้บริการของ Facebook
ยังครอบคลุมถึงการคุยผ่านข้อความส่วนตัว (Messenger) การตั้งกลุ่มปิดตามประเด็นที่สนใจ เกมส์
รวมไปถึง Facebook Live หรือการถ่ายทอดสด ซึง่ ได้รบั ความนิยมอย่างสูงจากผูใ้ ช้งาน ทัง้ นี้ การประยุกต์
ใช้ทางด้านการศึกษา Facebook เป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ประเภทหนึ่งที่ผู้สอนสามารถแบ่งปัน
องค์ความรู้ ประกาศต่าง ๆ การน�ำเสนอผลงาน หรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้ โดยการบริการ
ที่มีความโดดเด่นและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Facebook Live เนื่องจากผู้สอน
สามารถจั ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ เ สมื อ นอยู ่ ใ นห้ อ งเรี ย นปกติ ผ ่ า นการถ่ า ยทอดสด และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์
กับผู้เรียนได้ไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่สถานที่ใดก็ตาม
3.1.3 การจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์
ปัจจุบันสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านห้องเรียนออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์ม
หลากหลายรูปแบบ โดยแพลตฟอร์มทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ Google Classroom ซึ่งเป็น
ที่รู้จักกันดีในบรรดาผู้ที่ประกอบอาชีพครูอาจารย์ โดย Google Classroom เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ทางการศึกษาจากบริษัท Google เพื่อใช้ในการสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยจ�ำลองกระบวนการสอน
ในห้องเรียนปกติให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ และเชื่อมต่อผู้สอนและผู้เรียนเข้าด้วยกัน ซึ่งทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์จากสถานที่ใดก็ได้ และพูดคุยโต้ตอบกันได้ ผู้สอนสามารถ
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มอบหมายงาน ตรวจสถานะการส่งงาน ให้ค�ำแนะน�ำและให้คะแนนงาน รวมถึงอัปโหลดคลิปวีดิโอ
แจ้งประกาศ ตอบค�ำถามได้
ต่อมามีการปรับปรุงและพัฒนาโดยน�ำ Google Meet เข้ามาใช้งานร่วมด้วย ซึง่ Google
Meet เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการในลักษณะ Video Conference ท�ำให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียน
การสอนได้แบบ Real-Time เมื่อทั้งสองแพลตฟอร์มมีการบูรณาการการใช้งาน ส่งผลให้ห้องเรียน
ออนไลน์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัท Google ยังได้ให้สมาชิกเข้าใช้กลุ่มเครื่องมือส�ำหรับ
การจัดการศึกษาที่เรียกว่า Google Workspace for Education โดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย เช่น Google
Docs, Forms, Slide
Microsoft Team เป็นอีกหนึง่ แพลตฟอร์มทีใ่ ช้สร้างห้องเรียนออนไลน์จากบริษทั Microsoft
โดยมีฟังก์ชั่นการท�ำงานพื้นฐานคล้ายกับ Google Classroom ที่สามารถมอบหมายงาน ตรวจสถานะ
การส่งงาน สร้างกระดานถามตอบ และสามารถสื่อสารพูดคุยกับผู้เรียนผ่านข้อความทั้งแบบกลุ่ม
และส่วนตัว ซึ่งผู้สอนสามารถบันทึกวีดิโอการสอนเพื่อให้ผู้เรียนน�ำไปศึกษาโดยใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล
แบบคลาวด์ (Cloud Storage) คือ Microsoft OneDrive หรือ Microsoft Stream และจ�ำกัดสิทธิ
การเข้าถึง หรือจัดการเรียนรู้ในรูปแบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ก็ได้
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) Microsoft Team ได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งทางบริษัท Microsoft ได้ท�ำการพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็น Microsoft Teams
for Education ส�ำหรับภาคการศึกษา โดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติอีก 17 ประการ ซึ่งคุณสมบัติ
ที่มีความโดดเด่น เช่น (1) ขยายความสามารถรองรับผู้เรียนสูงสุดถึง 1,000 คน (2) Teams Live Event
ขยายความสามารถรองรับผู้เข้าชม 20,000 ผู้ใช้งาน (3) ห้องประชุมย่อยเสมือน (Virtual Breakout
Rooms และ 4) การตรวจ Assignment แบบไม่ระบุชื่อของนักศึกษา (Anonymous Grading) เป็นต้น
			
3.1.4 แพลตฟอร์มดิจทิ ลั เพือ่ การเรียนรูแ้ ละใช้ดจิ ทิ ลั เป็นเครือ่ งมือการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเล็ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู ้
ทีต่ อบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้เกิดผลตามแนวทางการปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐบาล การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา จึงปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ส�ำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทนั สมัย มีการน�ำเทคโนโลยีและการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีสว่ นในการจัดการเรียนการสอนและปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต
และพั ฒ นาครู ที่ น� ำ ไปสู ่ ก ารมี ค รู ส มรรถนะสู ง เป็ น ครู ยุ ค ใหม่ ที่ ส ามารถออกแบบและจั ด ระบบ
การสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู
ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น ควบคู่กับหลักการทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มสี มรรถนะตามต�ำแหน่ง
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ของแต่ละบุคคล ตามทีแ่ ต่ละหน่วยงานคาดหวัง กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดท�ำดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ
(National Digital Learning Platform) เพื่อเป็นช่องทางการเรียนออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะของครู และบุคลากรทางการศึกษาในก�ำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขยายไปถึง
ประชาชนทุกช่วงอายุทั่วประเทศที่จะได้มีโอกาส สามารถเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อันจะน�ำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการศึกษา คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของประเทศ
อย่างไรก็ตาม จากรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน
เรื่ อ ง การใช้ แ พลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ละใช้ ดิ จิ ทั ล เป็ น เครื่ อ งมื อ การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ด้านการศึกษาเพือ่ ความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2564) ในสถานศึกษาพบว่า ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร ด้านการใช้งานแพลตฟอร์ม DEEP และด้านผลลัพธ์อยู่ในระดับปานกลาง ไม่ได้มี
การใช้อย่างแพร่หลาย โดยพบปัญหาอุปสรรคที่ส�ำคัญ คือ ระบบเข้าใช้งานค่อนข้างยาก สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร มีแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ใช้งานง่ายกว่าให้เลือกใช้ และมีข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน
ส่วนใหญ่ต้องการให้มีการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม DEEP ให้ครอบคลุม ชัดเจน สอดคล้องกับ
ความต้องการการจัดการเรียนการสอน และการใช้งานระบบไม่ยุ่งยาก
3.2 การด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
			
3.2.1 โครงการผู้น�ำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)
โครงการผูน้ ำ� เพือ่ การพัฒนาการศึกษาทีย่ งั่ ยืน (CONNEXT ED) เป็นโครงการทีพ่ ฒ
ั นา
มาจากโครงการโรงเรียนประชารัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งริเริ่มจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากผ่านการรวมพลังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท�ำบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ
ด้ า นการศึ ก ษาพื้ น ฐานและการพั ฒ นาผู ้ น� ำ  โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว น (ภาครั ฐ
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน) น�ำโดย 12 องค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แผนการด�ำเนินงาน
ภายใต้รปู แบบการสร้างผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ หรือ School Partner น�ำบุคลากรจิตอาสาจากองค์กรเอกชน ลงพืน้ ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และชุมชน เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาโรงเรียน
ตามบริบทรายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่ง School Partners ถือเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา
ในโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีหลักการด�ำเนินงาน 3 ด้าน คือ (1) สนับสนุนการด�ำเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ (Enable) (2) ร่วมเสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียน
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน (Enhance) (3) สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน
(Engage) ทั้งนี้ ภาคเอกชนทั้ง 12 องค์กร ประกอบด้วย
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1) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน)
5) บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
6) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
7) บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
8) บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน)
9) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด
10) บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
11) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
12) บริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยในส่วนของกลไกการขับเคลื่อนโครงการประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
1) ความโปร่งใสของข้อมูลสถานศึกษา (Transparency)
2) กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanism)
3) การพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน (High Quality Principals & Teachers)
4) เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมัน่ ใจ (Child Centric and Curriculum)
5) การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructure)
สถานศึกษาเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย (1) โรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 - 3
(2) กลุ่มโรงเรียนในอุปถัมภ์ของภาคเอกชน รุ่น 1 - 2 เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
และกิจกรรมการจัดการเรียนรูจ้ ากภาคเอกชน และ (3) กลุม่ โรงเรียนกองทุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
เงินส่วนพระองค์เพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความประพฤติดีให้ได้มีโอกาส
ทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้
ในปั จ จุ บั น โครงการ CONNEXT ED ได้ เ ปลี่ ย นสภาพจากโครงการเป็ น มู ล นิ ธิ
ใช้ชื่อว่ามูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และได้ขยายความร่วมมือและเปิดกว้างโอกาส
ให้กับทุกคนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เกิดรูปแบบการสนับสนุนและพัฒนาในด้านต่าง ๆ
มากมาย รวมถึงเปิดระดมทุนให้กับสถานศึกษาตามกิจกรรมที่สถานศึกษามีแผนจะด�ำเนินการ
3.2.2 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้าง
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบัน ที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารกับสถาน
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ศึกษา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะได้รับโอกาส
ในการพัฒนาอย่างทั่วถึง น�ำไปสู่การลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา โดยใช้หลักการด�ำเนินโครงการ
5 ข้อ ได้แก่ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)
1) การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
การดํ า เนิ น โครงการโรงเรี ย นร่ ว มพั ฒ นาจ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถานศึกษาพี่เลี้ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และชุมชนในพื้นที่ในการเข้าร่วมบริหารจัดการ ร่วมพัฒนาและสนับสนุนสถานศึกษาในโครงการ
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา เพื่ อ สามารถจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
ความต้องการของผู้เรียนและบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของแต่ละพื้นที่
2) การบริหารงานบุคคล
ผู้ให้การสนับสนุนสามารถเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ
สถานศึ ก ษา หรื อ ที่ ป รึ ก ษาได้ สามารถประเมิ น ผลงานและพิ จ ารณาผลตอบแทนส่ ว นเพิ่ ม
ของผู้อํานวยการสถานศึกษาและคณะครูตามข้อตกลงระหว่างผู้ให้การสนับสนุนกับสถานศึกษา
และผลสําเร็จของงานได้ รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของสถานศึกษา
ในส่วนเพิ่มเติมที่ไม่ใช่ของราชการ ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการบริหารงานบุคคล
ทางการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3) การบริหารงบประมาณ
สถานศึ ก ษาจะต้ อ งแยกบั ญ ชี เ งิ น งบประมาณเพื่ อ การใช้ จ ่ า ยระหว่ า งเงิ น
งบประมาณจากภาครัฐและเงินทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน โดยมีการระบุวัตถุประสงค์
ของเงินทุนสนับสนุนให้ชัดเจน มีการควบคุมการใช้จ่ายของเงินทุนดังกล่าวและจัดท�ำบัญชีให้ตรงกับ
มาตรฐานการบัญชี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณจากภาครัฐ
ยังคงเป็นไปตามระเบียบงบประมาณของทางราชการ
4) การบริหารงานวิชาการ
ผู้ให้การสนับสนุนสามารถมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัด
การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ โดยสามารถร่วมกําหนดหลักสูตร
สถานศึกษาในส่วนรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งการจัดซื้อหนังสือ
และสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมที่เป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ
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5) การติดตาม ประเมินผลและวิจัย
การติดตาม ประเมินผลและวิจัย จะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่
1) ระดับโครงการ ดําเนินการโดยคณะทํางานด้านการติดตาม ประเมินผลและ
วิจัยโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา
2) ระดับสถานศึกษา ดําเนินการแต่งตัง้ หรือสรรหา คณะทาํ งานติดตาม ประเมินผล
และวิจัยของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ส�ำหรับ การด�ำเนินโครงการในรุ ่ น ที่ 1 มี ภาคเอกชนผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บสนุ น ทั้ ง สิ้ น
11 องค์กร เช่น ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้ง จํากัด บริษัท
บ้านปู จํากัด (มหาชน) เป็นต้น และมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการรวม 50 แห่ง
3.3.3 ศูนย์การเรียนรูด้ ว้ ยระบบดิจทิ ลั ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ด้วยสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้
โรงเรียนทั่วประเทศไม่สามารถเปิดเรียนตามปกติได้ ประกอบกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 และการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้
เทคโนโลยี สช. จึ ง จั ด ตั้ ง แพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู ้ ชื่ อ ว่ า “ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล สช.”
(OPEC Digital Learning Center : ODLC) และลงนามความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรที่เป็น
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ น� ำ แพลตฟอร์ ม การจั ด การเรี ย นการสอน
ของแต่ละแห่งมารวบรวมเอาไว้ใน ODLC ซึ่งเนื้อหาสาระวิชาในภาพรวมมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
โดยสถานศึ ก ษาที่ ส นใจจั ด การเรี ย นการสอนแบบออนไลน์ ส ามารถดาวน์ โ หลดและน� ำ ไปใช้ ไ ด้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนทิวไผ่งาม
โรงเรียนมัธยมยานากาวา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สถาบัน 168
ติวเตอร์ออนไลน์ บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จ�ำกัด เป็นต้น

4. การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในต่างประเทศ
4.1 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
จากรายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบของการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้และผลลัพธ์จากการเรียนรู้ (Ming-Hung Lin, Huang-Cheng Chen &
Kuang-Sheng Liu, 2560) พบว่า การจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มในไต้หวันได้รบั การสนับสนุน
จากรัฐบาลและภาคธุรกิจต่าง ๆ โดยได้ลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และพัฒนาโปรแกรม
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทหี่ ลากหลาย ส่งผลให้โรงเรียนต่าง ๆ มีความกระตือรือร้นในการน�ำแพลตฟอร์ม
การเรียนการสอนระบบดิจทิ ลั มาใช้แก่ผเู้ รียนและลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในชนบทและ
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โรงเรียนในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครูได้เปลีย่ นแปลงบทบาทมาเป็นผูบ้ รู ณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการมีอุปกรณ์ วิธีการ และสื่อการเรียนการสอน
ในหลายรูปแบบ
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นและ
สามารถพัฒนาประสิทธิผลของการเรียนรู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความหลากหลายของโปรแกรมและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาของไต้หวันจึงต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนการมีโปรแกรมและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและทันสมัยให้แก่ผู้สอน และกระตุ้นผู้สอนให้มีความสนใจและเกิด
การรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้ระบบดิจิทัลร่วมกัน และย่อมเกิดประสิทธิผลมากกว่าการเรียนรู้ของผู้สอน
แต่เพียงล�ำพัง
นอกจากนี้ พบว่าปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ระบบดิจิทัลของไต้หวัน
ขึ้นอยู่กับผู้สอนเป็นส�ำคัญ และปัจจัยส�ำคัญในการท�ำให้ผู้สอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือ มีเวที
แลกเปลี่ยนประสบการณ์สอนระหว่างผู้สอนด้วยกัน หรือได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาวิธีการสอนและการปรับปรุงคุณภาพของระบบการเรียนการสอนในระบบดิจิทัล
4.2 สาธารณรัฐประชาชนจีน
จากรายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ National Digital
Platform ส�ำหรับประเทศไทย (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564) ในกรณีศึกษาของประเทศจีน
พบว่า ประเทศจีนใช้โมเดล Dual Teacher คือ การน�ำติวเตอร์มาสอนผ่านวีดิโอ หรือ Live Streaming
และน�ำเนื้อหานั้นมาใช้ในโรงเรียน โดยติวเตอร์เหล่านั้นจะช่วยครูในโรงเรียนด้านการเรียนการสอน
ของนักเรียน เป็นการเพิม่ โอกาสให้นกั เรียนได้เข้าถึงครูทเี่ ก่งและมีความสามารถ และมีนโยบายสนับสนุน
Smart Campus เพื่อใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเก็บข้อมูลในโรงเรียน เช่น การตรวจจับใบหน้าเพื่อเก็บ
ข้อมูลการเข้าเรียนของนักเรียน หรือการใช้ LMS
ในส่วนของด้านสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน เนื่องจากประเทศจีนมีนโยบาย
ปิดกัน้ การเข้าถึงบริการและสือ่ สังคมออนไลน์ของต่างประเทศ โรงเรียนจึงจัดหาอุปกรณ์เชือ่ มต่อ VPN ไว้
ทีเ่ ราเตอร์ของโรงเรียน เพือ่ ให้บคุ ลากรในโรงเรียนเข้าถึงสือ่ ต่างประเทศได้สะดวก นอกจากนีม้ กี ารจัดสรร
บุคลากรช่วยเหลือครูในด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ได้แก่ ทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data
Scientist) และทีมนักออกแบบการเรียนการสอน มีการใช้แอปพลิเคชัน WeChat Work ในการติดต่อ
สื่อสารภายในโรงเรียนและจัดอบรมครู โดยมีหัวข้อการอบรม เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) เป็นต้น
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4.3 เดนมาร์ก
จากรายงานการวิจยั เรือ่ ง รูปแบบการเรียนรูแ้ บบลูปซ้อนส�ำหรับการน�ำแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมไปใช้ในโรงเรียน (Gynther, K, & Jorno, R.,2560) พบว่าระบบการศึกษาของเดนมาร์ก
ได้มีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างแพร่หลาย โดยได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น
และสมาคมเทศบาล ซึ่งก�ำหนดให้โรงเรียนของรัฐทั้งหมดต้องน�ำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบดิจิทัล
ไปใช้ภายในปี พ.ศ. 2561 จึงมีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสนับสนุนการน�ำแพลตฟอร์มไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเร็ว
จากการผลักดันของรัฐบาลท้องถิน่ และสมาคมเทศบาลดังกล่าวส่งผลให้ผสู้ อนมีความกระตือรือร้น
ในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและมีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดการสอนให้ประสบผลส�ำเร็จ จนน�ำไปสู่
แนวคิดการถ่ายทอดที่เน้นการออกแบบ (Design-Oriented Work) ส�ำหรับการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ซึ่งขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ผู้สอน ชุมชน นักเรียน และผู้ปกครอง ภายใต้ข้อจ�ำกัด
ของเทคโนโลยีและระดับที่แตกต่างกันของโรงเรียนในการเข้าถึงรูปแบบการออกแบบส�ำหรับการใช้
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมเฉพาะและบริบทที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงเรียน
4.4 โปรตุเกส
Maria Jose Sousa และ Alvaro Rocha (2561) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การเรียนรู้ระบบดิจิทัล
ในองค์กร : ข้อเสนอโมเดลการวิเคราะห์การเรียนรู้ พบว่าประเทศโปรตุเกสได้มีการส่งเสริมให้เกิด
การเรี ย นรู ้ ร ะบบดิ จิ ทั ล โดยสนั บ สนุ น เทคโนโลยี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต และแอปพลิ เ คชั น
สมาร์ทโฟน และสามารถเพิ่มประสิทธิผลต่อกระบวนการเรียนรู้ได้ในท้ายที่สุด ดังเช่นตัวอย่างของ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษา เช่น
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัล
วิธีการสอนที่บูรณาการเข้ากับเทคโนโลยี การเรียนรู้จากสภาพจริง เป็นต้น
การเรียนรู้ระบบดิจิทัลจะประสบความส�ำเร็จได้จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีที่ไร้สาย แอปพลิเคชันในแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนามิติ
ด้านความรู้หรือทักษะใหม่ ๆ ด้านดิจิทัลของผู้เรียน และการเปลี่ยนแปลงบริบทของกระบวนการเรียนรู้
ไปสู่ระบบดิจิทัล ภายใต้การถูกก�ำหนดกรอบจาก “สื่อกลาง” และ “ตัวประเมิน” อันเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ส�ำหรับการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม ความเป็นสากลเสมือนจริงดังกล่าวจะประสบความส�ำเร็จได้ จ�ำเป็นต้อง
เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่มีความสามารถแบบเสมือนจริง
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศดังเช่นการเรียนรู้นานาชาติทางออนไลน์แบบร่วมมือ โดยผู้ให้บริการ
ทางการศึ ก ษาจะต้ อ งเสนอหลั ก สู ต รทางวิ ช าการผ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ให้ เ อื้ อ ต่ อ การอ� ำ นวย
ความสะดวกส�ำหรับการสือ่ สาร การจัดเก็บ และการเผยแพร่ความรู้ และต้องจัดประเภทการใช้เทคโนโลยี
เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ โครงสร้างการจัดการเรียนการสอน และแรงจูงใจส�ำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล
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4.5 สหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะเป็นประเทศชั้นน�ำของโลกในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดยเริ่มต้นลงทุนในคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน แต่ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกากลับหันมาลงทุนพัฒนาความรู้
และความสามารถของครูให้สามารถบูรณาการเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ ให้เข้ากับการเรียนการสอน
(Branda Barry and Grace Suh, 2563)
ในการนี้ ภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการแนะน�ำกลยุทธ์และจัดหาทรัพยากรการสอน
ให้ครู ตลอดจนวางแผนเพื่อให้การเรียนออนไลน์มีประสิทธิผลมากขึ้น เช่น การน�ำ  “ห้องเรียนเสมือน”
มาประยุกต์ใช้กับห้องเรียนจริง การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีการรับรองและการเรียนรู้ออนไลน์
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน Open P-TECH ที่ให้นักเรียนสามารถเรียนจากที่บ้านและช่วยวางแผน
การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาหรือการท�ำงานแบบมืออาชีพภายใต้การบริหารจัดการจากมูลนิธิ
ทางวิชาการแห่งชาติ (National Academy Foundation) เป็นต้น
นอกจากนี้ การเรียนรู้ดังกล่าวได้ขยายไปสู่รูปแบบการศึกษา P-TECH ซึ่งเชื่อมโยงห้องเรียน
กับวิทยาลัยและสถานประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดการลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา การเพิ่ม
ความสามารถของนั ก เรี ย นที่ มี ศั ก ยภาพให้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากที่ ป รึ ก ษาภาคเอกชน ตลอดจน
มีประสบการณ์จากสถานที่ประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
4.6 สิงคโปร์
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564) ได้ศึกษานโยบายและระบบบริหารจัดการ
ด้านการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศสิงคโปร์ พบว่าประเทศสิงคโปร์มีนโยบาย
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการศึกษา
ที่เน้นระบบฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเน้นให้ใช้ ICT เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการและ GovTech ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม SLS เป็นแพลตฟอร์ม
ดิจทิ ลั แห่งชาติ (National Digital Platform) ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นห้องเรียน
รัฐบาลสิงคโปร์สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เอื้อต่อการให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ตามความสามารถของตน โดยค�ำนึงวิธีการสอน 4 แบบ ได้แก่ 1) Authentic Learning
เรี ย นโดยค� ำ นึ ง ถึ ง บริ บ ทโลกตามความเป็ น จริ ง 2) Active Learning เรี ย นรู ้ โ ดยการลงมื อ ท� ำ 
3) Collaborative Learning เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และ 4) Reflecting Learning เรียนรู้ด้วยการสะท้อนคิด
และในอนาคตครูจะจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
ทั้งนี้ มีการจัดให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือสมาร์ทโฟน และ WIFI ได้
โดยสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการเรียนออนไลน์ และทุกโรงเรียนสามารถ
เข้าถึงแพลตฟอร์ม SLS ได้ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนผู้บริหาร และครูให้ได้รับการอบรม โดยต้องเป็น
ลักษณะการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และครูสามารถปรึกษาและแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ า่ นแพลตฟอร์ม SLS ได้
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา และนพดล เจนอักษร (2558) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบการบริหารจัดการศึกษาแบบรัฐร่วมเอกชนพบว่า 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ธรรมาภิบาล
การจัดท�ำข้อตกลงและการบริหารสัญญา มาตรการส่งเสริม และนโยบายภาครัฐ ล้วนมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และธรรมาภิบาลยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการสร้างนวัตกรรม
ผ่านการจัดท�ำข้อตกลงและการบริหารสัญญา และนโยบายภาครัฐ อีกทั้งนโยบายภาครัฐมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อการสร้างนวัตกรรมผ่านการจัดท�ำข้อตกลงและการบริหารสัญญา และมาตรการส่งเสริม
จอมหทยาสนิท พงษ์เสฐียร (2559) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง หุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐ
กับเอกชนในประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยยังไม่มีระบบที่รองรับและส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วน ซึ่งทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนด�ำเนินการกันเองอย่างไร้ทศิ ทาง และประเด็นส�ำคัญคือขาดการประสานงานทีด่ ี
จึงได้น�ำเสนอแนวทางการส่งเสริมหุ้นส่วนการศึกษาระหว่างภาครัฐกับเอกชนในประเทศไทย ดังนี้
1) ควรมีหน่วยงานกลางท�ำหน้าทีป่ ระสานผูเ้ ล่น (ผูเ้ ล่น หมายถึง ภาครัฐและภาคเอกชน) และ
สร้างความเข้าใจถึงความส�ำคัญของการเป็นหุ้นส่วนการศึกษา ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวควรประกอบขึ้น
จากกลุ่มคนจากหลายภาคส่วนของสังคม
2) ภาครัฐในฐานะเป็นผู้เล่นหลักในด้านนโยบายจะต้องมีความชัดเจนของเป้าหมาย
การศึกษา ก�ำหนดบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนให้ชัดเจน และปฏิรูประบบส�ำคัญต่าง ๆ เพื่อให้
ความความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะการปฏิรูประบบคลังการศึกษา
3) ภาคเอกชนในฐานะผู้มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนการศึกษา จะต้องวิเคราะห์ปัญหา
การศึ ก ษาของไทย และประเมิ น ศั ก ยภาพของบริ ษั ท ในด้ า นความเชี่ ย วชาญและความพร้ อ ม
ต่ อ การร่ ว มลงทุ น ด้ า นการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ตั ว อย่ า งรู ป แบบที่ ภ าคเอกชนสามารถเข้ า มาร่ ว มลงทุ น
ทางการศึกษา ได้แก่
3.1) บริจาคทรัพย์ผ่านเครือข่ายธนาคาร
3.2) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทออกไปช่วยสอนทั้งวิชาการและทักษะชีวิตอื่น ๆ
3.3) การฝึกอบรมครู
3.4) โครงการโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง
3.5) การช่วยจัดตั้ง Social Enterprise ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
สรพงศ์ สุขเกษม (2560) ได้ทำ� การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีพบว่า องค์ประกอบของการสอน
แบบผสมผสานมีองค์ประหลัก 4 ข้อ ได้แก่
1) ปัจจัยน�ำเข้าประกอบด้วยผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน วิธีการจัด
การเรียนการสอน และการประเมินผล
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2) กระบวนการ โดยมีการปฐมนิเทศในสัปดาห์แรก หลังจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนการเรียน
การสอน ซึ่งจะมีการน�ำเอารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์นอกชั้นเรียนเข้ามาประกอบ
การสอน และในระหว่างเรียนจะมีการทดสอบ ทบทวน ก�ำหนดประเด็นปัญหา กิจกรรมกลุ่มย่อย และ
ประเมินผล
3) ผลลัพธ์
4) ข้อมูลย้อนกลับ
เขมรัตน์ บุญหล่อสุวรรณ์ (2562) ได้ศึกษาประสบการณ์การใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพือ่ สนับสนุนการสอนของครู พบว่า ช่วงอายุของครูไม่มผี ลต่อการเปิดรับนวัตกรรมใหม่ หากนวัตกรรมใหม่นน้ั
ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการในปั จ จุ บั น ใช้ ง านง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ นยุ ่ ง ยาก และสามารถลดภาระ
ของงานประจ�ำทีก่ ำ� ลังท�ำอยูไ่ ด้เป็นอย่างดี สอดคล้องไปกับแนวนโยบายจากทางภาครัฐและกระแสโลก
ที่ผลักดันให้รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ใช้สื่อในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ดี เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียน ตอบโจทย์การสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) (2562) ได้ศึกษาบทบาทของดิจิทัล
ในการศึกษาของไทยเห็นว่า ระบบการศึกษาของไทยก�ำลังเผชิญกับความท้าทายในการส่งเสริม
ให้ผเู้ รียนสามารถเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพอย่างเท่าเทียมกัน และการเตรียมพร้อมทักษะเพือ่ รองรับ
ระบบเศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยได้เสนอ 6 แนวทางการพัฒนาเพือ่ ขับเคลือ่ น
การใช้ดิจิทัลในการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย
1) บริหารจัดการข้อมูลเพือ่ วัดผลสัมฤทธิ์ เพือ่ สามารถติดตามและประเมินผลในการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
2) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส�ำหรับผู้เรียนและผู้สอน เพื่อสร้าง
ความเสมอภาคด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและครูในชนบทที่ห่างไกล โดยปรับปรุงคุณภาพสื่อ
การเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลอย่างเพียงพอและทั่วถึง
3) สร้าง/ปรับปรุงเนื้อหาและหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้สื่อ
สาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนและรองรับความต้องการแรงงานในศตวรรษที่ 21
4) ปรับเปลี่ยนทักษะและการเรียนรู้ในระดับองค์กร เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของตลาดแรงงานไทย
5) สร้างเครือ่ งมือการเรียนรูท้ ที่ ำ� ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาด้วยดิจทิ ลั เพือ่ ให้ครูและนักเรียน
ทั่วประเทศสามารถเข้าถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มการเรียนรู้
6) สร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย เพื่อเชื่อมต่อทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้ากับอุปกรณ์และเครื่องมือดิจิทัล
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ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2565) ได้ท�ำการศึกษาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-19 โดยหนึ่งในแนวทางการลดภาวะ
ถดถอยทางการเรียนรู้คือ สถานศึกษาสนับสนุนหรือจัดหาอุปกรณ์ดิจิทัล พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้กับนักเรียน และเลือกใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับความพร้อม ความหลากหลายของนักเรียน
และความเหมาะสมของเนือ้ หารายวิชา ซึง่ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรร่วมมือกันในการเปิดพืน้ ทีส่ ร้างความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อนักเรียน
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2564) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform ส�ำหรับประเทศไทย โดยพบสภาพปัญหาและ
ประสบการณ์ความท้าทายของการด�ำเนินงานด้านการเรียนรู้ของประเทศไทยที่ส�ำคัญหลายประการ
ได้แก่ (1) นโยบายของรัฐไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียน โดยมีข้อเสนอว่าโรงเรียน
ที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงควรได้รับอิสระในการจัดการเรียนการสอน และรัฐควรมีนโยบาย
หลายระดับ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของโรงเรียนในบริบททีแ่ ตกต่างกัน (2) บุคลากรขาดความเข้าใจ
เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนต้องจัดการอบรมภายในโรงเรียน จากกลุ่มครูรุ่นใหม่
เป็นผู้น�ำความรู้ถ่ายทอด และมีโครงการแม่ไก่-ลูกไก่ คือ ครูมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี
เป็นครูพี่เลี้ยงให้กับครูทั่วไป (3) ขาดแคลนทุนทรัพย์ สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
โรงเรียนจ�ำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากสมาคมผูป้ กครองและภาคเอกชน เพือ่ สนับสนุนทุนทรัพย์
และอุปกรณ์ทมี่ คี วามจ�ำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ให้สถานศึกษาได้มอี ปุ กรณ์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม รวมถึงการให้ซิมอินเทอร์เน็ตแก่นักเรียนที่ขาดแคลน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์
ในการเรียนออนไลน์ให้ผู้เรียนที่ไม่พร้อม เช่น บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิกส์ จ�ำกัด บริจาคแท็บเล็ต
100 เครื่องให้โรงเรียนภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยให้นักเรียนที่ขาดแคลนเข้าถึงการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้
เป็นต้น
นอกจากนี้ รายงานการวิจัยดังกล่าว ยังได้น�ำเสนอแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงกับ National Digital Learning Platform ซึ่งประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ (1) นโยบาย
ซึ่งจะเป็นกรอบในการก�ำหนดปัจจัยอีก 3 ด้านให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างชัดเจน (2) การพัฒนาครู
ครูเป็นปัจจัยส�ำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ครูจึงจ�ำเป็นต้องมีความรู้และ
ทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (3) การให้ความช่วยเหลือ ช่วยเหลือทั้งครูและผู้เรียน
ในด้านต่าง ๆ และ (4) การจัดการเรียนการสอน เมื่อก�ำหนดนโยบายชัดเจน ครูมีความรู้และทักษะ
จากการพัฒนาครู รวมทั้งครูและผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องแล้ว จะก่อให้เกิดกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพตามมา
สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
จ�ำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพร้อมกับการพัฒนาครูควบคู่กันไป เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
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เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล�้ำในระบบการศึกษา อย่างไรก็ตาม
ในสภาพปัจจุบนั ภาครัฐไม่อาจสนับสนุนปัจจัยพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญ เช่น คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต
และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนหรือครูได้อย่างทั่วถึง ภาคเอกชนในฐานะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีศักยภาพในส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะที่ตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงมีบทบาทส�ำคัญในการเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาและน�ำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาเรือ่ ง รูปแบบการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน
ครั้งนี้ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Method) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาข้อมูลในสถานศึกษาทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละการประชุมระดม
ความคิดเห็น ซึง่ ในส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือ
แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ เป็นแบบสอบถามส�ำหรับหน่วยงานภาคเอกชนและสถานศึกษา และใช้สถิติ
เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
คณะผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 2 ชุด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สภาพปัจจุบนั และปัญหาของการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน
ประกอบด้วย
1.1.1 แบบสอบถามส�ำหรับสถานศึกษา จ�ำนวน 3 หน้า โดยแบ่งข้อค�ำถามออกเป็น
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา/ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษา
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของผูบ้ ริหารต่อรูปแบบการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
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		1.1.2 แบบสอบถามส�ำหรับภาคเอกชน จ�ำนวน 3 หน้า โดยแบ่งข้อค�ำถามออกเป็น
5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 นโยบายและการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้
ตอนที่ 3 ผลการด�ำเนินงาน
ตอนที่ 4 ปัญหา/อุปสรรคในการด�ำเนินงานแต่ละด้าน
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหา

ดังนี้

1.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้ด�ำเนินการตามขั้นตอน

1) วิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การด� ำ เนิ น งานและสภาพปั จ จุ บั น ทั้ ง ในสถานศึ ก ษาและ
ภาคเอกชน
2) จัดท�ำร่างแบบสอบถาม โดยใช้ค�ำถามทั้งปลายปิดและปลายเปิดผสมผสานกัน
3) น�ำร่างแบบสอบถามตามข้อ 2) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน
ร่วมตรวจสอบ วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ
4) ปรับรูปแบบและค�ำถามตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
5) จัดส่งแบบสอบถามทั้งในรูปแบบกระดาษและรูปแบบออนไลน์
1.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.3.1 การสอบถามความคิดเห็นภาคเอกชน
			
ประชากร ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเอกชน
อื่น ๆ ที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อจัดการเรียนรู้
กลุม่ ตัวอย่าง คณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ เี ลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ได้ แ ก่ บริ ษั ท เอกชนที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ ส านอนาคตการศึ ก ษาคอนเน็ ก ซ์ อี ดี ภาคเอกชน
ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน
สื่อการสอนออนไลน์ให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 78 แห่ง
1.3.2 การสอบถามความคิดเห็นสถานศึกษา
ประชากร ได้ แ ก่ สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากภาคเอกชน
ในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อจัดการเรียนรู้
กลุม่ ตัวอย่าง คณะผูว้ จิ ยั ใช้วธิ เี ลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
โดยเลื อ กโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากภาคเอกชนภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 3,000 แห่ง
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1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามภาคเอกชน และแบบสอบถามสถานศึกษา
คณะผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการจัดส่งไปรษณียไ์ ปยังหน่วยงานและสถานศึกษาเป้าหมายโดยตรง ซึง่ หน่วยงาน
และสถานศึกษาสามารถตอบกลับแบบสอบถามได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1) แบบสอบถามกระดาษ
2) อีเมล์
3) แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน QR Code
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล
1) คัดกรองแบบสอบถามที่มีการตอบค�ำถามสมบูรณ์และสามารถน�ำไปประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลได้จากทั้ง 3 ช่องทางตามข้อ 1.4
2) น�ำข้อมูลแบบสอบถามจากทั้ง 3 ช่องทางมารวมกัน โดยลงรหัสและกรอกข้อมูลลงใน
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล
3) ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและสัมประสิทธิ์
ของการแปรผัน
4) ข้อมูลจากค�ำถามปลายเปิดท�ำการวิเคราะห์โดยดึงค�ำส�ำคัญจากค�ำตอบ และสรุปความ
ให้กระชับและได้ใจความมากยิ่งขึ้น
ทั้ ง นี้ ในส่ ว นการแปลความหมายของการถามระดั บ ความคิ ด เห็ น จะแปลความหมาย
จากค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

ส่วนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด�ำเนินการโดยการลงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและ 4 ภูมิภาค
ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อศึกษาข้อมูล
ของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี โดยสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
จัดประชุมระดมความคิดเห็นในลักษณะแบ่งกลุม่ สนทนา ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์  2565
มีรายละเอียด ดังนี้
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2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
คณะผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการค้นหาข้อมูลของสถานศึกษาทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ จี าก Youtube Facebook
และสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบโครงการ CONNEXT ED และ Partnership School
จากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานภาคเอกชน โดยก�ำหนดสถานศึกษา
เป้าหมายในกรุงเทพมหานครและ 4 ภูมิภาค จ�ำนวน 10 แห่ง ดังนี้
2.1.1 กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 10 มีนาคม 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วันที่ 21 มีนาคม 2565
2.1.2 ภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยและโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา จังหวัดน่าน
วันที่ 22 ธันวาคม 2565
2.1.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
2.1.4 ภาคตะวันออก
โรงเรี ย นบ้ า นน�้ำกร่ อ ย จั ง หวั ด ระยอง และโรงเรี ย นวั ด ตโปทาราม จั ง หวั ด ชลบุ รี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
2.1.5 ภาคใต้
โรงเรี ย นวั ด ปะโอ จั ง หวั ด สงขลา และโรงเรี ย นไทยรั ฐ วิ ท ยา 23 (วั ด โคกโหนด)
จังหวัดพัทลุง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
2.2 การจัดประชุมระดมความคิดเห็น
คณะผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การจั ด ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ในลั ก ษณะการแบ่ ง กลุ ่ ม สนทนา
(Focus Group) ใน 4 ภูมิภาคประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 โดยคัดเลือกสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มและมีหน่วยงานภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุนด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ครั้งละ 25 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมน�้ำทองน่าน จังหวัดน่าน สถานศึกษาที่เข้าร่วม
ประชุมเป็นสถานศึกษาจากจังหวัดน่าน แพร่ และพะเยา
ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมคริสตัลพาเลซ จังหวัดชลบุรี สถานศึกษา
ที่เข้าร่วมประชุมเป็นสถานศึกษาจากจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมสยามออเรียลทัล จังหวัดสงขลา สถานศึกษา
ที่เข้าร่วมประชุมเป็นสถานศึกษาจากจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล
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ครั้งที่ 4 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาที่เข้าร่วม
ประชุมเป็นสถานศึกษาจากจังหวัด
ในการพิจารณาส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ใช้วธิ กี ารให้แต่ละสถานศึกษาทีไ่ ด้รบั เชิญส่งตัวแทน
บุคลากรแห่งละ 1-2 คน เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็น และให้ข้อมูลใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่
1) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มจากภาคเอกชน
รายใดบ้าง
2) สถานศึกษาจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มโดยได้รบั การสนับสนุนจากภาคเอกชน
ในรูปแบบหรือแพลตฟอร์มใดบ้าง
3) ปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงานหรือการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มที่พึงประสงค์ตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษาเป็นอย่างไร
5) สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล/ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
จากภาครัฐด้านการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารทั้งด้านวิชาการ และการบริหาร
จัดการอย่างไรบ้าง
2.3 การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน คณะผู้วิจัยได้จัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
จากภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ระดมความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมในด้านเนือ้ หา
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2565
จากนั้น รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปเป็นความเรียง
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บทที่

4

ผลการวเิ คราะห์ข้อมูล

การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของภาคเอกชน ได้ดำ� เนินการตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยจัดท�ำแบบสอบถามส่งไปยังหน่วยงาน
ภาคเอกชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการสนับสนุนสถานศึกษาผ่านโครงการ CONNEX ED และ Partnership
School และภาคเอกชนรายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึกในกรุงเทพมหานครและ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
พร้อมทั้งจัดประชุมระดมความคิดเห็น ซึ่งสามารถน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 2 ตอน
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้

ตอนที่ 1 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาวิธีการหรือแนวทาง
การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ในการศึกษาวิธีการหรือแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน คณะผู้วิจัยด�ำเนินการโดยศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร และการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย การส่งแบบสอบถามไปยัง
หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด�ำเนินงาน และวิธีการในการสนับสนุน
ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ปัญหาและอุปสรรค
ที่พบ และได้ส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของภาคเอกชน นอกจากนั้น ได้มีการลงพื้น ที่ เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ลในสถานศึ ก ษาที่ มี แ นวปฏิ บั ติที่ดี
ในกรุงเทพมหานครและ 4 ภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง พร้อมทั้งได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากผู้บริหาร ครู และบุคลากรของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด
ดังนี้
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1.1 การสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของภาคเอกชน
1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาคเอกชน
จากการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ และได้รับข้อมูลตอบกลับ
จ�ำนวน 21 แห่ง การสนับสนุนสถานศึกษาของภาคเอกชนมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จ� ำ นวนสถานศึ ก ษาที่ ห น่ ว ยงานภาคเอกชนให้ ก ารสนั บ สนุ น จ� ำ แนกตามสั ง กั ด
ของสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท
บริษัท 168 เอ็ดดูเคชัน จ�ำกัด
บริษัท ดนตรีและศิลปะซิมโฟนี่ จ�ำกัด
โรงเรียนทิวไผ่งาม
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
Central Group
บริษัท บางจากคอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน)
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
โรงเรียนมัธยมยานากาวา
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
มูลนิธิเอสซีจี
โรงเรียนนานาชาติหัวหิน
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุกเกอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
โรงเรียนกรุงเทพวิทยากรคอมพิวเตอร์
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดคิงส์ยนต์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
รวม

จ�ำนวนโรงเรียนที่สนับสนุน
รวม
สพฐ. สช. อว. กทม. อปท. ตชด.
630

96

17

743

ไม่จ�ำกัด
12
142
97
36
426

10
15

2

12

11

2
3

1
204
3
1
42
42
100
8
54
152
20
287
1,061
3,216

6
2
28
1
236

36

15
1

11

3
38
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1
4

10
29
142
122
39
426
1
204
3
1
42
42
100
8
54
173
23
315
1,066
3,541

จากตารางที่ 4.1 พบว่า หน่วยงานภาคเอกชน จ�ำนวน 21 แห่ง ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานรวมทั้ ง หมด 3,541 แห่ ง โดยเป็ น สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุดจ�ำนวน 3,216 แห่ง รองลงมาเป็นสถานศึกษาในสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีจ�ำนวน 236 แห่ง สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ�ำนวน
ใกล้เคียงกัน และสังกัดอื่น ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต�ำรวจตระเวน
ชายแดน มีจ�ำนวนไม่มาก
1.1.2 ภาพรวมนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility :
CSR) ของหน่วยงานภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
จากการสรุปและสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปภาพรวมนโยบาย
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของหน่วยงานภาคเอกชน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้ดังนี้
1. สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มขององค์กรโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
2. ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของประชากร โดยส่งเสริมการมีงานท�ำเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอกประเทศได้
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและด้ า นอื่ น ๆ ตาม
ความเหมาะสม เช่น บริจาคเงินและสิ่งของ ให้ทุนการศึกษา และท�ำโครงการร่วมกับสถานศึกษา
4. สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี (Montessori) และการจัด
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ Problem-Based Learning (PBL)
5. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
6. ให้การสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีผ่านมูลนิธิสานอนาคต
การศึกษา
7. น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคม
8. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะครูและผู้เรียนภายใต้องค์ความรู้ของกลุ่มบริษัท
9. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
10. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปกครองกับสถานศึกษา
11. สนับสนุนกิจกรรมทีส่ ร้างประโยชน์ตอ่ ทุกหน่วยงานในระบบการศึกษาตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
กลางน�้ำ และปลายน�้ำ
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12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงผ่านความร่วมมือกับ
ภาครัฐ ได้แก่ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา และโครงการ Partnership School
13. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาสูม่ าตรฐานสากล และบูรณาการหน่วยงานและเชือ่ มโยงกลไกทางการศึกษาให้ทวั่ ถึงทัดเทียม
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า นโยบาย CSR ของหน่วยงานภาคเอกชนมุ่งส่งเสริมและ
ช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกทัง้ ด้านเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยมีการสนับสนุน
ทั้งเงินงบประมาณ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการพื้นฐานและองค์ความรู้
เฉพาะทางที่หน่วยงานผู้สนับสนุนมีความถนัด เพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและสามารถผลิตก�ำลังคนที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศได้
1.1.3 การน�ำดิจทิ ลั แพลตฟอร์มไปใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรูข้ องสถานศึกษา
ในหัวข้อนี้ต้องการสอบถามถึงการน�ำดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้ในการสนับสนุนการจัด
การเรียนรูใ้ ห้กบั สถานศึกษาของภาคเอกชน โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ตารางที่ 4.2 จ�ำนวนและร้อยละของหน่วยงานภาคเอกชนจ�ำแนกตามการน�ำดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ที่
1
2
3
4

ด้าน

วิชาการ
ด้านอาชีพ
ด้านทักษะชีวิต
ด้านข้อมูลสารสนเทศ

จ�ำนวน
19
10
12
16

(n=21)
ร้อยละ
90.5
47.6
57.1
76.2

จากตารางที่ 4.2 พบว่า หน่วยงานภาคเอกชนมีการน�ำดิจิทัลแพลตฟอร์มไปใช้
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนด้านวิชาการมากถึง
ร้อยละ 90.5 รองลงมาคือด้านข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ 76.2 ด้านทักษะชีวิตร้อยละ 57.1 และ
ด้านอาชีพเป็นล�ำดับสุดท้ายร้อยละ 47.6
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ตารางที่ 4.3 จ�ำนวนและร้อยละของหน่วยงานภาคเอกชนจ�ำแนกตามเทคโนโลยี/ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ที่ให้การสนับสนุนแก่สถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
e-Learning
Google Classroom
Smart Classroom
Flipped Classroom
Social Media
Game-based Learning
168 Tutor Online
Active Learning
Brain Cloud Learning
Clicker (ร่วมกับสือ่ การสอน)
Google Sites
Online Blended Learning

จ�ำนวน
12
5
11
4
11
5
1
1
1
1
1
1

(n=21)
ร้อยละ
57.1
23.8
52.4
19.0
52.4
23.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8

จากตารางที่ 4.3 เทคโนโลยี/ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หน่วยงานภาคเอกชนได้น�ำมาสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา จ�ำนวน 12 รูปแบบ พบว่า รูปแบบที่น�ำมาใช้มากที่สุด 3 ล�ำดับแรก
คือ e-Learning ร้อยละ 57.1 รองลงมาคือ Smart Classroom และ Social Media ร้อยละ 52.4 เท่ากัน
ซึง่ ทัง้ 3 รูปแบบนีห้ น่วยงานภาคเอกชนมากกว่าครึง่ หนึง่ ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้
ยังมี 3 รูปแบบที่มีการน�ำมาใช้สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาด้วยเช่นกัน คือ Google
Classroom และ Game-based Learning คิดเป็นร้อยละ 23.8 เท่ากัน Flipped Classroom ร้อยละ 19
ส่วนรูปแบบอื่น ๆ อีก 6 รูปแบบมีจ�ำนวนหน่วยงานภาคเอกชนใช้เพียงหน่วยงานเดียว
ตารางที่ 4.4 จ�ำนวนและร้อยละของหน่วยงานภาคเอกชนจ�ำแนกตามกระบวนการ/การด�ำเนินการ/
กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ที่
1
2
3
4
5

             

รายการ
การส�ำรวจสภาพปัญหาและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา
การสนับสนุนเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การสนับสนุนด้านบุคลากรควบคู่กับโครงสร้างพื้นฐาน
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานเป็นระยะ
การพัฒนารูปแบบ/กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุน

               (n=21)
จ�ำนวน
ร้อยละ
18
85.7
14
66.7
12
57.1
20
95.2
17
81.1
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จากตารางที่ 4.4 ในด้านกระบวนการ/การด�ำเนินการ/กิจกรรมที่หน่วยงานภาคเอกชน
ได้สนับสนุนการจัดการเรียนรูข้ องสถานศึกษา 5 ประเด็น พบว่า ประเด็นทีม่ กี ารด�ำเนินการมากทีส่ ดุ คือ
การติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานเป็นระยะคิดเป็นร้อยละ 95.2 รองลงมาคือ การส�ำรวจสภาพปัญหา
และความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา ร้อยละ 85.7 การพัฒนารูปแบบ/กิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสนับสนุน ร้อยละ 81.1 การสนับสนุนเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 66.7 และ
ประเด็นทีม่ กี ารด�ำเนินการน้อยทีส่ ดุ คือ การสนับสนุนด้านบุคลากรควบคูก่ บั โครงสร้างพืน้ ฐาน ร้อยละ 57.1
ซึ่งในแต่ละประเด็นดังกล่าว หน่วยงานภาคเอกชนที่ตอบแบบสอบถามจ�ำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง
มีการด�ำเนินการ
		

ตารางที่ 4.5 จ� ำ นวนและร้ อ ยละของหน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ้
ของสถานศึกษาจ�ำแนกตามปัจจัยด้านการบริหาร
(n=21)
ที่
รายการ
จ�ำนวน
ร้อยละ
1 ด้านงบประมาณ
19
90.5
2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
19
90.5
3 ด้านบุคลากร
17
81.0
4 *ด้านอื่น ๆ
2
9.5
*ด้านอื่น ๆ คือ 1) ด้านองค์ความรู้ และ 2) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจ�ำปี

จากตารางที่ 4.5 ในด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเมื่อจ�ำแนก
ตามปัจจัยด้านการบริหาร พบว่า หน่วยงานภาคเอกชนให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 90.5 รองลงมาคือด้านบุคลากร ร้อยละ 81 ซึ่งทั้ง 3 ด้านดังกล่าว
ถือเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่วนด้านอื่น ๆ มีการสนับสนุนเพียงด้านละหน่วยงานเดียว
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ตารางที่ 4.6 ร้อยละของหน่วยงานจ�ำแนกตามระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์
ของความแปรผันของความคิดเห็นผลการด�ำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
                                                                   (n= 21)
ร้อยละจ�ำแนกตามระดับความคิดเห็น
ประเด็น

สปส. ระดับ
ค่า ความ
เฉลี่ย แปรผัน พัการ
ฒนา

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

อมเอื้อต่อ
1 สภาพแวดล้
การเรียนรู้ของผูเ้ รียน

33.3

57.1

4.8

-

-

4.30

13.3

มาก

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
2 มีความเหมาะสมกับ
ผู้เรียน

52.4

33.3

9.5

4.8

-

4.33

19.8

มาก

งเสริมให้ผู้เรียน 52.4
3 กิเกิจดกรรมส่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง

42.9

4.8

-

-

4.48

13.4

มาก

งพอใจของ
4 ความพึ
ผู้บริหารและครู

47.6

47.6

4.8

-

-

4.43

13.5

มาก

งพอใจ
5 ความพึ
ของนักเรียน

47.6

47.6

4.8

-

-

4.43

13.5

มาก

6 ความร่วมมือของครู

23.8

61.9

14.3

-

-

4.10

15.3

มาก

ความคุ้มค่า
7 ของทรัพยากร
ที่สนับสนุน

47.6

42.9

9.5

-

-

4.38

15.3

มาก

ผลลัพธ์ที่เกิดจาก
8 การเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แพลตฟอร์มของผู้เรียน

19.0

57.1

14.3

9.5

-

3.86

22.1

มาก

ทักษะทางด้าน
ดิจิทัล/
9 เทคโนโลยี
การรู้เท่าทันสื่อ
ของผู้เรียน

33.3

38.1

19.0

9.5

-

3.90

24.6

มาก
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จากตารางที่ 4.6 ในด้านผลการด�ำเนินงานที่หน่วยงานภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นพบว่า การเข้ามามีส่วนร่วม
ของหน่วยงานภาคเอกชนส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงหรือมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ ตาม 9 ประเด็นดังตาราง
ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ แต่จดุ ทีน่ า่ สนใจคือในประเด็นที่ (2) รูปแบบการจัดการเรียนรูม้ คี วามเหมาะสม
กับผู้เรียน (8) ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มของผู้เรียน และ (9) ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล/การรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียน ทั้ง 3 ประเด็นนี้มีหน่วยงานภาคเอกชนส่วนหนึ่งเห็นว่า
ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในระดับน้อย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นพบว่า ทุกประเด็นดังตาราง
ช่ ว ยให้ ส ถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาขึ้ น ในระดั บ มาก โดยความคิ ด เห็ น ของหน่ ว ยงานภาคเอกชน
มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 การจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนตามข้อมูล
ของสถานศึกษา
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามร่วมกับการประชุมระดมความเห็น
จากตัวแทนสถานศึกษา ซึ่งสามารถสรุปข้อมูลได้ดังนี้
1.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
จากการส่งแบบสอบถามไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศและได้รบั ข้อมูลตอบกลับ
จ�ำนวน 1,021 แห่ง รายละเอียด มีดังนี้
ตารางที่ 4.7 จ�ำนวนและร้อยละของสถานศึกษาทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างจ�ำแนกตามข้อมูลเกีย่ วกับสถานศึกษา
ข้อมูลสถานศึกษา

จ�ำนวน

ร้อยละ

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,016

99.5

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2

0.2

ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1

0.1

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

1

0.1

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการ ตชด.)

1

0.1

เล็กมาก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)

186

18.2

เล็ก (นักเรียน 121-600 คน)

780

76.4

สังกัดของสถานศึกษา

ขนาดสถานศึกษา

52 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ข้อมูลสถานศึกษา

จ�ำนวน

ร้อยละ

กลาง (นักเรียน 601-1,500 คน)

27

2.6

ใหญ่ (นักเรียน 1,501-2,499 คน)

3

0.3

ไม่สามารถระบุขนาด

25

2.4

เฉพาะก่อนประถมศึกษา

18

1.8

เฉพาะประถมศึกษา

38

3.7

เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น

51

5.0

เฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

0.7

ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา

356

34.9

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

12

1.2

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

75

7.3

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

437

42.8

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

1.9

ระดับอื่น ๆ

8

0.8

1,021

100.0

สังกัดของสถานศึกษา

ระดับที่เปิดสอน

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา

รวม

		
			 จากตารางที่ 4.7 สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,021 แห่ง ส่วนใหญ่

เป็นสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงร้อยละ 99.5 และสังกัด
หน่วยงานอื่นมีเพียงสังกัดละ 1-2 แห่งเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 0.1 - 0.2 และขนาดของสถานศึกษา
ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนรวมประมาณ 121 - 600 คน คิดเป็นร้อยละ 76.4
หรือสัดส่วนประมาณ 3 ใน 4 ส่วน รองลงมาเป็นขนาดเล็กมากมีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ร้อยละ 18.2
ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 3 เป็นสถานศึกษาขนาดกลางและใหญ่ที่มีนักเรียนมากกว่า 600 คน
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นอกจากนี้ ในส่วนของระดับทีเ่ ปิดสอนมากทีส่ ดุ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 42.8 รองลงมา คือ ก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ร้อยละ 34.9
ซึ่งทั้ง 2 ระดับดังกล่าว รวมกันคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 77.7 และส่วนที่เหลือในแต่ละระดับ
มีการเปิดสอนไม่ถึงร้อยละ 10 ของจ�ำนวนสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา
จากแบบสอบถามที่สถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศตอบกลับมา พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้บริหารสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4.8 จ�ำนวนและร้อยละของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจ�ำแนกตามเพศและระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง
ข้อมูลของผู้บริหาร

จ�ำนวน

ร้อยละ

เพศของผู้บริหาร
หญิง

384

37.6

ชาย

637

62.4

น้อยกว่า 5 ปี

212

20.8

5-10 ปี

218

21.4

11-15 ปี

211

20.7

มากกว่า 15 ปี

377

39.9

3

0.3

น้อยกว่า 5 ปี

669

66.5

5-10 ปี

191

18.7

11-15 ปี

63

6.2

มากกว่า 15 ปี

90

8.8

8

0.8

1,021

100.0

ระยะเวลาที่เป็นผู้บริหารรวม

ไม่ระบุ
ระยะเวลาที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน

ไม่ระบุ
รวม
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จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่า
เพศหญิง โดยเพศชายคิดเป็นร้อยละ 62.4 และเพศหญิง ร้อยละ 37.6 และผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร
มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.9 ด�ำรงต�ำแหน่ง 5-10 ปี ร้อยละ 21.4 และด�ำรงต�ำแหน่งน้อยกว่า
5 ปี และ 11-15 ปีมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ 20.7 ตามล�ำดับ นอกจากนี้
หากนับเฉพาะการด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษาแห่งปัจจุบนั พบว่า ส่วนใหญ่ดำ� รงต�ำแหน่งน้อยกว่า
5 ปี ซึ่งมีถึงร้อยละ 66.5 รองลงมาระยะ 5-10 ปี ร้อยละ 18.7 และระยะมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15
ตารางที่ 4.9 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านความรู้ความเข้าใจ การให้ความส�ำคัญและ
ความสนใจในการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน  
จ�ำแนกตามระดับความคิด ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
(n= 1,021)
ร้อยละจ�ำแนกตาม
ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

สปส.
ระดับ
ค่า ความ
การ
เฉลี่ย แปร
ประเมิน
ผัน

ความรู้ความเข้าใจ
1 ในเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของผู้บริหาร

6.9

40.0

45.2

7.0

0.9

3.45

22.1 ปานกลาง

การให้ความส�ำคัญและ
2 ความสนใจในเรื่องดิจิทัล
แพลตฟอร์มของผู้บริหาร

34.5

50.1

13.6

1.3

0.5

4.17

17.7

ข้อ

ประเด็น

มาก

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดิจิทัล
แพลตฟอร์มอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 40
และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.9 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยที่ 3.45 ประเมินผลได้ระดับปานกลาง และ
ในส่วนของการให้ความส�ำคัญและความสนใจในเรือ่ งดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอยูใ่ น
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมาอยูท่ รี่ ะดับมากทีส่ ดุ ร้อยละ 34.5 และระดับน้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 0.5
ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยที่ 4.17 ประเมินผลได้ระดับมาก ทั้งนี้ ในส่วนของค่าเฉลี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์
ของความแปรผันของทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าวต�่ำกว่าร้อยละ 25 จึงสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
1.2.3 ความคิดเห็นของสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ความคิ ด เห็ น ของสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม
สรุปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 4.10 ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันในด้านการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
(n= 1,021)
ข้อ

ประเด็น

ร้อยละจ�ำแนกตาม
ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย
กลาง

สปส.
ระดับ
ค่า ความ
การ
น้อย เฉลี่ย แปร ประเมิน
ผัน
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

สถานศึกษาได้น�ำดิจิทัล
1 แพลตฟอร์มมาใช้ในจัด
การเรียนรู้

6.1

41.4 42.5

9.0

1.0

3.43 22.7 ปานกลาง

สถานศึกษามีนโยบาย
2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

18.3 55.1 22.6

3.5

0.5

3.87 19.7

ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ
3 ในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ในการจัดการเรียนรู้

6.3

43.7 43.5

6.0

0.5

3.49 20.7 ปานกลาง

สภาพแวดล้อมและบริบท
ของสถานศึกษาเอื้อต่อ
4
การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม

7.7

36.5 41.6

9.8

2.4

3.39 25.2 ปานกลาง

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรมการจัด
5
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม

4.7

22.0 38.5 25.3

9.5

2.87 35.3 ปานกลาง

ครูผู้สอนสามารถสร้าง
นวัตกรรม/วิธีการสอน/สื่อฯ/
6 การท�ำงานรูปแบบใหม่
เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้

3.8

36.3 44.3 13.3

2.3

3.26 25.0

ปาน
กลาง

ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้
7 ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของผู้เรียน

2.2

31.4 48.7 15.3

2.4

3.15 25.1

ปาน
กลาง
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มาก

ข้อ

ประเด็น

ร้อยละจ�ำแนกตาม
ระดับความคิดเห็น
ปาน
น้อย
กลาง

สปส.
ระดับ
ค่า ความ
การ
น้อย เฉลี่ย แปร ประเมิน
ผัน
ที่สุด

มาก
ที่สุด

มาก

การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มสามารถพัฒนา
8
ผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21

7.8

46.2 35.7

8.1

1.2

3.50 23.2

มาก

ระดับความส�ำเร็จในการ
9 จัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มของครู

2.7

31.9 49.5 12.2

1.7

3.19 24.3

ปาน
กลาง

การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มมีบทบาท
ส�ำคัญต่อการพัฒนาแนวคิด
10
และการวางนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา

10.9 49.7 33.0

0.8

3.64 21.4

มาก

5.6

จากตารางที่ 4.10 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนทัง้ หมด 10 ประเด็น เมือ่ พิจารณาจากค่าเฉลีย่
สามารถประเมินผลได้ดังนี้ ประเด็นที่อยู่ในระดับ “มาก” มีจ�ำนวน 3 ประเด็น เรียงตามค่าเฉลี่ยสูง - ต�่ำ 
ดังนี้ (1) สถานศึกษามีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ค่าเฉลี่ย 3.87
(2) การจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มมีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาแนวคิดและการวางนโยบาย
และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเฉลีย่ 3.64 และ 3) การจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ย 3.50
ส่วนประเด็นที่อยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีจ�ำนวน 7 ประเด็น เรียงตามค่าเฉลี่ยสูง - ต�่ำ 
ดังนี้ (1) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 3.49
(2) สถานศึกษาได้น�ำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 3.43 (3) สภาพแวดล้อม
และบริบทของสถานศึกษาเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ค่าเฉลี่ย 3.39  (4) ครูผู้สอน
สามารถสร้างนวัตกรรม/วิธีการสอน/สื่อฯ/การท�ำงานรูปแบบใหม่เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ย 3.26 (5) ระดับความส�ำเร็จในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของครู ค่าเฉลี่ย 3.19
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(6) ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย 3.26 และ (7) ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ค่าเฉลี่ย 2.87
ทั้งนี้ ในส่วนด้านความกระจายของความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มพบว่า มีเพียงประเด็นเดียวที่มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน
มากกว่าร้อยละ 30 ได้แก่ ประเด็นที่ 5 ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการจัด
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ไม่ได้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากนัก
ตารางที่ 4.11 ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
                                                                   (n= 1,021)
ข้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จ
ในการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ร้อยละจ�ำแนกตาม
ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
น้อย
กลาง

สปส.
ระดับ
ค่า ความ
การ
น้อย เฉลี่ย แปร ประเมิน
ผัน
ที่สุด

ด้านคุณลักษณะ คุณสมบัติของดิจิทัลแพลตฟอร์ม
1 ด้านปริมาณ

14.9

43.4

32.7

8.0

1.0

3.63

24.0

มาก

2 ด้านคุณภาพ

18.2

43.5

31.3

6.0

1.0

3.72

23.2

มาก

17.3

48.0

29.2

5.1

0.4

3.77

21.4

มาก

4 ด้านความเหมาะสม

16.3

47.5

29.9

5.6

0.7

3.73

22.1

มาก

5 ด้านความเพียงพอ

16.0

33.2

34.8

13.3

2.7

3.46

28.9 ปานกลาง

1 ด้านความพร้อมของบุคลากร 18.6

38.0

35.0

7.2

1.2

3.66

24.6

มาก

2 ด้านความรู้ของบุคลากร

17.2

41.3

33.6

7.2

0.7

3.67

23.5

มาก

3 ด้านทักษะของบุคลากร

16.7

35.4

38.7

8.7

0.5

3.59

24.7

มาก

41.6

2.8

0.3

3.62

19.8

มาก

3

ด้านความสอดคล้องกับ
รูปแบบการเรียนรู้

ด้านบุคลากร

ด้านเนื้อหาสาระ หลักสูตร การจัดการเรียนรู้
1

ด้านระดับความยาก
ของเนื้อหาสาระ

10.3

45.0
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ร้อยละจ�ำแนกตาม
ระดับความคิดเห็น
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
น้อย
กลาง

สปส.
ระดับ
ค่า ความ
การ
น้อย เฉลี่ย แปร ประเมิน
ผัน
ที่สุด

12.9

52.3

31.3

3.2

0.3

3.74

19.5

มาก

ด้านความเหมาะสมของวิธี
3 การจัดการเรียนรู้ตามภารกิจ 13.4
ของครู

49.3

33.6

3.2

0.5

3.72

20.2

มาก

4 ด้านปริมาณ/ภาระงานของครู

17.8

48.4

29.9

3.6

0.3

3.78

20.9

มาก

ข้อ

2

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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จากตารางที่ 4.11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นใหญ่ รายละเอียดดังนี้
1. ด้านคุณลักษณะ/คุณสมบัตขิ องดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จ
มากที่สุด ได้แก่ ความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 3.77 รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ย 3.73 คุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.72 ปริมาณ ค่าเฉลี่ย 3.63 และความเพียงพอ ค่าเฉลี่ย 3.46
โดยทุกประเด็นประเมินผลอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความเพียงพออยู่ในระดับปานกลาง
		 2. ด้านบุคลากร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จมากที่สุด ได้แก่ ความรู้ของบุคลากร
ค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมาได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.66 และทักษะของบุคลากร
ค่าเฉลี่ย 3.59 โดยทุกประเด็นประเมินผลอยู่ในระดับมาก
		 3. ด้ า นเนื้ อ หาสาระ หลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นรู ้ ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส� ำ เร็ จ
มากที่สุด ได้แก่ ปริมาณ/ภาระงานของครู ค่าเฉลี่ย 3.78 รองลงมา ได้แก่ ความสอดคล้องของหลักสูตร
กับเทคโนโลยี ค่าเฉลี่ย 3.74 ความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนรู้ตามภารกิจของครู ค่าเฉลี่ย 3.72
และระดับความยากของเนื้อหาสาระ ค่าเฉลี่ย 3.62 โดยทุกประเด็นประเมินผลอยู่ในระดับมาก

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 59

		 4. ด้านงบประมาณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จมากที่สุด ได้แก่ ความคุ้มค่าของ
งบประมาณ ค่าเฉลี่ย 3.62 ประเมินผลอยู่ในระดับมาก รองลงมา ได้แก่ ความเพียงพอของงบประมาณ
ประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง
1.3 การจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนในสถานศึกษา
ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี
จากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาข้อมูลเชิงลึกในสถานศึกษาทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี น 4 ภูมภิ าค ๆ ละ 2 แห่ง
และกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 10 แห่ง สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

1.3.1 โรงเรียนบ้านน�้ำกร่อย

โรงเรียนบ้านน�ำ้ กร่อยเป็นโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ตั้งอยู่ที่ต�ำบลห้วยทับมอญ อ�ำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เปิดสอนในระดับปฐมวัย
ถึงประถมศึกษา มีนักเรียนจ�ำนวน 97 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ�ำนวน 13 คน เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเป็นโรงเรียนน�ำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดระยอง
ซึง่ จังหวัดระยองเป็นจังหวัดทีไ่ ด้รบั การประกาศจัดตัง้ เป็นพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านน�้ำกร่อยแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล
แต่นับเป็นโรงเรียนที่มีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่
(1) Google Classroom ใช้ในการเรียนจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2) Youtube ใช้รว่ มกับการจัดการเรียนรูผ้ า่ น Google Classroom
โดยสอดแทรกคลิ ป วี ดิ โ อในระหว่ า งการสอนของครู (3) IXL แพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู ้ อ อนไลน์
ที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ซึ่งโรงเรียนได้น�ำมาใช้ในการจัด
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 4 รายวิชา ได้แก่
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีรูปแบบที่ครูผู้สอน
สามารถติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงสามารถวิเคราะห์
จุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนได้อีกด้วย ระยะแรกครูให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาที่ต�่ำกว่าระดับชั้น
ของตนเอง โดยเริ่มจากง่ายไปยาก เพื่อสร้างก�ำลังใจและความคุ้นเคย รวมถึงสอนวิธีการใช้ Google
Translate แปลค�ำศัพท์ที่ไม่เข้าใจ เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเป็นการยกระดับทักษะทางภาษาของนักเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วย (4) StartDee
แอปพลิเคชันเรียนออนไลน์ที่ให้บริการทั้งการสอน ท�ำแบบฝึกหัด และท�ำข้อสอบใน 8 วิชาหลัก
ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป และ (5) ClassStart ที่พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงษ์ แพลตฟอร์ม
60 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
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สามารถเข้
าถึงการเรี
ถึงการเรี
ยนรู้ ยนรู้
ประชากรในจั
งหวั
สามารถเข้
ยฒนรู
้ตามอั
ธยาศัย เพื่อพัฒนาคนให้
เท่าเทัศษภาคตะวั
นการพันออก
ฒนาเมื
อง (EEC)
ตามอัให้
ตามอั
ธยาศั
ธยยาศั
เพื่อยพัเพื
ฒ่อนาคนให้
พัฒดนาคนให้
เท่าทัเนท่การพั
าาทัถึนงการเรี
การพั
ฒนาเมื
นาเมื
องตามแนวทางของเขตพั
องตามแนวทางของเขตพั
ฒนาพิฒเนาพิ
ศษภาคตะวั
นออก
(EEC)
ในการจั
ในการจั
ดการเรี
ดการเรี
ยนรู้ใยห้นรู
กับ้ ในัห้ฒ
กเรีับนาพิ
นัยนกเเรีศษภาคตะวั
โดยได้
ยน โดยได้
รับการสนั
บการสนั
บสนุ
นบงบประมาณจากคณะกรรมการขั
สนุในการจั
นงบประมาณจากคณะกรรมการขั
บ่ อเคลื
นพื้รน่ อับนพื
ที่ ้น ที่
ตามแนวทางของเขตพั
นรัออก
(EEC)
ดการเรียนรู้ให้กับนักเรียบนเคลืโดยได้
นวัตกรรมการศึ
นวัตกรรมการศึ
กษาจั
กงษาจั
หวัดงระยอง
หวัดระยอง
ซึ่งมีตซึัว่งแทนจากภาคเอกชนร่
มีตัวแทนจากภาคเอกชนร่
นกรรมการ
เช่กนษาจั
รองประธานหอการค้
เช่นงหวั
รองประธานหอการค้
การสนั
บสนุ
นงบประมาณจากคณะกรรมการขั
บเคลื่อนพืว้นมเป็
ที่นวนวัมเป็
ตกรรมการ
กรรมการศึ
ดระยอง ซึ่งมีา า
ไทย ผูตัไทย
้บวริแทนจากภาคเอกชนร่
หผูารโรงแรมในจั
้บริหารโรงแรมในจั
งหวัดวงระยอง
หวั
ผู้จัดการโรงเรี
ผู้จัดการโรงเรี
นกาเนิ
ยนกดวิาเนิ
ทย์ดและประธานหอการค้
วิทย์ และประธานหอการค้
าจังหวัาจัดงระยอง
หวัดงระยอง
มเป็ดนระยอง
กรรมการ
เช่นยรองประธานหอการค้
าไทย ผู้บริหารโรงแรมในจั
หวัโดย
ด โดย
ในระยะเริ
ในระยะเริ
่มแรกยั
งการโรงเรี
ไม่ได้งมไม่ีกไารขอรั
มีกำารขอรั
บสนุนบสนุ
โรงเรี
น โรงเรี
ยานได้
ยทนได้
ดลองใช้
ทดลองใช้
งานในรู
งานในรู
ปแบบไม่
ปแบบไม่
สียค่เาสีงใช้ไม่
ยจค่ไ่าด้ยใช้จ่าย
ระยอง
ผู้จ่มัดแรกยั
ยด้นก�
เนิบงบประมาณสนั
ดวิทบย์งบประมาณสนั
และประธานหอการค้
จังหวั
ดระยอง
โดยในระยะเริ
่มเแรกยั
ซึ่งใช้ไมีซึด้่งกใช้
1 ไอีด้เมล์
1บอีตงบประมาณสนั
เ่อมล์1ตเดื่อ อ1นเดืและหลั
อนบสนุ
และหลั
งนจากที
งจากที
่พยบว่นได้
า่พแพลตฟอร์
บว่
าแพลตฟอร์
มงนีานในรู
้สามารถยกระดั
มนีป้สามารถยกระดั
มผลสั
ฤทธิ
ารขอรั
โรงเรี
ทดลองใช้
แบบไม่เสีบยผลสั
ค่าบใช้
จ่ายม์ทฤทธิ
ซึางการเรี
่งใช้์ทไางการเรี
ด้ 1ยอีนของ
เมล์ยนของ
นักเรียต่นันได้
นได้
ริงอและโรงเรี
งและโรงเรี
ยนมี
อยานาจในบริ
นมี่พอบว่
านาจในบริ
หารหลั
หารหลั
กมสูตนีรและงบประมาณได้
สูตรและงบประมาณได้
อิสมระฤทธิ
อเนื
ิสระ
งจากเป็
เนื่องจากเป็
นยโรงเรี
นโรงเรี
ยนน
อนง าร่อง
อกเรี1ยจเดื
นจริและหลั
งจากที
าแพลตฟอร์
้สกามารถยกระดั
บผลสั
์ท่อางการเรี
นของนั
กเรีาร่ยยนน
ในพื้นได้
ในพื
ที่นจวั้นริตงทีกรรมการศึ
่นวัตกรรมการศึ
ษา อกจึ�ำษา
งนาจในบริ
ได้ใจึช้งงได้บประมาณด้
ใช้งหบประมาณด้
นการพั
ฒนาผูฒ้เรีนาผู
ยนจั้เรีดยซืนจั
้อสิดทซืธิอ้อ์กิสสิารเข้
ทธิ์กาเนืารเข้
ใช้่องงจากเป็
านให้
าใช้งกานให้
ับนันกโรงเรี
กเรีับยนันเป็
กยเรีนนยนเป็น
และโรงเรี
ยกนมี
ารหลัากนการพั
สูตารและงบประมาณได้
ระ
ระยะเวลา
1 ปี และในปี
1้นทีปี่นและในปี
ถัดมาจึ
ถัดงมาจึ
ได้กขษา
งองบประมาณสนั
ได้จึขงองบประมาณสนั
บสนุนบจากคณะกรรมการขั
สนุ
นจากคณะกรรมการขั
นพื
ที่น้วันาตใช้
ทีกรรม
่นงวัานต กรรม
น�ระยะเวลา
ำร่องในพื
วัตกรรมการศึ
ได้ใช้งบประมาณด้
านการพั
ฒนาผู้เรียนจับดเคลื
ซื้อบ่สิอเคลื
ทนพื
ธิ์ก้น่ อารเข้
การศึการศึ
กษาจักงษาจั
หวัดงหวั
และพบว่
ด และพบว่
าจากการใช้
าจากการใช้
แพลตฟอร์
แพลตฟอร์
มดังกล่มดัาวงกล่ผู้เารีวยนมี
ผู้เรีผยลสั
นมีมผฤทธิ
ลสัม์ทฤทธิ
างการเรี
์ทางการเรี
ยนดีขยึ้นนดีขึ้น
ให้กับนักเรียนเป็นระยะเวลา 1 ปี และในปีถัดมาจึงได้ของบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการ
นอกจากนั
นอกจากนั
้น ยังได้
้น นยัาแพลตฟอร์
งได้นาแพลตฟอร์
ม StartDee
ม StartDee
และ ClassStart
และ ClassStart
โดยรูปโดยรู
แบบการสนั
ปแบบการสนั
บสนุนบสนุน
ขับเคลือ่ นพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษาจังหวัด และพบว่าจากการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าว ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ของ ของ
RILA RILA
ที่ ใ ห้ กทีั บ่ ใโรงเรี
ห้ กั บ โรงเรี
ย น คืยอนการสนั
คื อ การสนั
บ สนุ นบค่สนุา ใช้
น ค่จา่ ใช้
ยเพืจ่ า่ อยเพื
ให้ น่ อั กให้เรีนยั กนสามารถเข้
เรี ย นสามารถเข้
า ใช้ งาานแอปพลิ
ใช้ ง านแอปพลิ
เ คชันเ คชัน
ทางการเรียนดีขึ้น
StartDee
StartDee
ได้ ซึ่งได้เป็นซึประโยชน์
่งเป็นประโยชน์
มากในช่
มากในช่
วงสถานการณ์
วงสถานการณ์
การแพร่
การแพร่
ระบาดของไวรั
ระบาดของไวรั
สโคโรนา
สโคโรนา
20192019
(COVID-19)
(COVID-19)
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นอกจากนั้น ยังได้น�ำแพลตฟอร์ม StartDee และ ClassStart โดยรูปแบบ
การสนับสนุนของ RILA ที่ให้กับโรงเรียน คือ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใช้งาน
แอปพลิเคชัน StartDee ได้ ซึ่งเป็นประโยชน์มากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
			 ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ การจั ด การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจะเห็นได้จากความมุ่งมั่นและความพยายามในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ มีกรอบความคิด (Mindset) แบบก้าวหน้า เปิดรับสิ่งใหม่อยู่เสมอ และเชื่อมั่น
ในศักยภาพของบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน
2. ครูผู้สอนเป็นครูรุ่นใหม่ที่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว มีไหวพริบ
และทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
3. โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จึงมีอ�ำนาจในการใช้งบประมาณ
ได้อย่างอิสระ ท�ำให้สามารถน�ำเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับบริบทเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้
ปัญหาและอุปสรรค
1. จ�ำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนไม่เพียงพอ
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทั่วโรงเรียน และที่ตั้งของบ้านและชุมชน
อยู่ในเขตพื้นที่เขา ท�ำให้บางจุดไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
3. นักเรียนบางคนผูป้ กครองมีฐานะยากจน ไม่มอี ปุ กรณ์ทใี่ ช้สำ� หรับเรียนออนไลน์

		 1.3.2 โรงเรียนวัดตโปทาราม

โรงเรียนวัดตโปทารามเป็นโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดสอนในระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีนักเรียนจ�ำนวน 365 คน ครูและบุคลากรจ�ำนวน 15 คน โดยมีการจัดการศึกษาภายใต้
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล มีทักษะงานอาชีพ
รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนฯ
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้าน เช่น ชนะเลิศระดับประเทศถ้วยพระราชทานในโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ “ZERO WASTE SCHOOL” รางวัลสถานศึกษาต้นแบบหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และในส่วนเทคโนโลยีดิจิทัลได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ
ในการประกวดผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมจากผลงาน “แอปพลิเคชัน Tapo Smart App”
		
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในปัจจุบนั โรงเรียนวัดตโปทารามมีการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มจ�ำนวน
5 แพลตฟอร์ม ประกอบด้วย (1) Google For Education โดยเป็นการใช้งานชุดเครื่องมือและบริการ
จาก Google ในการจัดการเรียนรู้ เช่น Google Meet, Google Site, Google Earth และ Google
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Classroom (2) Youtube (3) Line (4) Kahoot
และ Smart
(5) Tapo
App ซึเคชั
่งแอปพลิ
เคชันกษาของโรงเรียน ถือเป็นนวัตกรรม
สาหรับ Tapo
AppSmart
เป็นแอปพลิ
นทางการศึ
านี้ส่มามารถตอบสนองการจั
ยนรูาถึ้ งโอกาสทางการศึกษาได้ทุกที่ทุก
มีความโดดเด่นเหล่
โดยเริ
จากแนวคิดที่ต้องการให้ดนการเรี
ักเรียนเข้
ระบาดของไวรั
นการงานอาชีพภายใต้
และส่สงถานการณ์
เสริมการเรีกยารแพร่
นรู้นอกห้
องเรียน จนนสามาสู่การออกแบบแอปพลิเคชันให้
2019 (COVID-19)
ได้เป็นอย่
างดีายผลิ ตภั ณ ฑ์อ อนไลน์ไ ด้ สามารถ
ลตฟอร์ม ด้านโคโรนา
e-Commerce
ที่นั กเรี ย นสามารถจ
าหน่
ทั้งยังเป็ยนนให้
แพลตฟอร์
มที่ใเช้ข้เาพืมาศึ
่อการบริ
หาร ่ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงเรียนได้
ศูนย์การเรียนรูอี้ขกองโรงเรี
ผู้ที่สนใจได้
กษาโดยที
จั ด การอี ก ด้ วเช่ยน หลั
เช่ นกสูตการติ
อ มู ล
กษะต่าง ๆ ตามความสนใจ
รการท่ดอตามข้
งเที่ยวและการโรงแรม
ความรู้เกี่ยวกับการลด
าวสารของโรงเรี
นผ่านไลน์
ความรู้เกี่ยวกับข่การจั
ดการขยะ ยการท
าหนังกสืลุอ่มอิเผูล็้ปกกครอง
ทรอนิกส์ รวมถึงสามารถรวบรวมวิ ดีโอ
เรียนจาก Youtube
ด้วย ซึล่งแอปพลิ
นนี้สามารถตอบโจทย์
กสารท�
ารสร้App
งสังเป็คมการเรี
ยนรู
ของนักได้เรีอยีกนในแต่
ะชั้นเรียเนคชัและใช้
ระชุบมTapo
เพื่อสื่อSmart
ำาความเข้
าใจในประเด็
นต่าง ๆกนอกจากนี
สปาหรั
นแอปพลิ
เคชั้ นทางการศึ
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โรงเรี
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ด (Mindset)
ในรูปแบบใหม่
มีความกระตื
รือร้น มีพลังและแรงบั
สิ่ งใหม่ ซึ่งสิ่ งเหล่ านี้ เป็ น ปัจ จัยพื้นฐานสาคัญที่ผ ลักดันให้การจัดการเรียนรู้ผ่ านดิจิทัลแพลตฟ

การบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีการ เครื่องมือ และเทคนิคที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน มีพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมให้ครูเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน
และก้าวไปสูก่ ารเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง โดยผลลัพธ์จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ส่งผลให้บคุ ลากร
ของโรงเรียนมีกรอบความคิด (Mindset) ในรูปแบบใหม่ มีความกระตือรือร้น มีพลังและแรงบันดาลใจ
ในการสร้ า งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ ก ารจั ด การเรี ย นรู ้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มประสบผลส�ำเร็จดังจะเห็นได้จากการสร้างแอปพลิเคชัน Tapo Smart App
นวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนและระดับชาติ
นอกจากธนาคารกรุงเทพแล้ว โรงเรียนวัดตโปทารามยังได้รบั การสนับสนุนทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐานจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) (TRUE) โดยติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงครอบคลุมภายในพื้นที่ของโรงเรียน อีกทั้ง
บุคลากรของโรงเรียนส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมโครงการ ICT Talent ภาครัฐ และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้น�ำ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง TRUE และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ทีต่ อ้ งการผลักดันการใช้สอื่ เทคโนโลยีและดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
ในการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. เปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
			 ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมีแนวคิดการบริหารงานด้วยแนวคิดเชิงบวกว่าทุกคน
สามารถพัฒนาได้ (Growth Mindset) มีการวางแผนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับบุคลากร
ในโรงเรียน มีความสนใจใฝ่รู้ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
อย่างจริงจัง
2. ครูที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีเป็นผู้มีศักยภาพสูง และเป็นบุคลากร
ในโครงการ ICT Talent ภาครัฐ มีความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม รวมถึงมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยองค์ความรู้ใหม่
3. ครูที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีเป็นครูรุ่นใหม่ อยู่ในช่วงอายุ 22 - 40 ปี
ซึ่งสามารถเรียนรู้วิทยาการใหม่ได้รวดเร็ว รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้
4. มีการพัฒนาบุคลากรโดยการจับคู่ระหว่างครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่า
ปัญหาและอุปสรรค
1. เนือ่ งด้วยสถานทีต่ งั้ ของโรงเรียนอยูร่ มิ อ่างเก็บน�ำ้ บางพระ ช่วงทีเ่ กิดพายุฝนฟ้า
คะนองจะมีผลต่อระบบอินเทอร์เน็ตและมีอุปกรณ์ได้รับความเสียหายเป็นประจ�ำ
2. จ�ำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียน
3. แพลตฟอร์ม Google for Education ทีโ่ รงเรียนใช้อยูซ่ งึ่ ปัจจุบนั ยังไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
แต่ประกาศจะเริม่ เรียกเก็บค่าบริการในปี พ.ศ. 2565 ซึง่ หากโรงเรียนต้องการใช้บริการต่อ จ�ำเป็นต้องหา
งบประมาณมาสนับสนุน
64 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
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อุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ และบางส่วนมีอุปกรณ์แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต
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ทั้งสามารถส่บงปฐมวั
ไฟล์ เ ยอกสารหา
สงขลา เขต 1 ตั้งอยู่ ณ ไม่ต�ำจบลม่
ำเภอสิยส่งหนคร
จังหวัยดแบบกลุ
สงขลา่ มเปิอีดกสอนในระดั
หมดอายุ
ซึ่งสามารถกลั
บมาดูคลากรจ�
ย้อนหลัำงนวน
ได้ตลอดเวลา
และย(3)
Virtualน World ซ
ถึงประถมศึกษา มีนักเรียนจ�
ำนวน 271
คน ครูและบุ
17 คน โรงเรี
นมีคTrue
วามโดดเด่
ริษัททรูดการเรี
ออกแบบมาเพื
่อใช้
กษาจากสถานการณ์
การแพร่
ระบาดของข
และได้รับการยอมรับในด้ทีา่บนการจั
ยนรู้ผ่านดิ
จิทในสถานศึ
ัลแพลตฟอร์
มที่มีประสิทธิภาพ
เนื่องจาก
โดยสามารถเข้
ยนการสอนทางไกลได้
มากถึง 254
ลิงค์งมีรวมทั
้งลิงค์อขมองโรงเรียน
มีอุปกรณ์เพียงพอทั้งคอมพิ
วเตอร์ โน้ตาบุถึง๊กการเรี
อินเทอร์
เน็ตฟรี ห้องออกอากาศ
และยั
ความพร้
ลิงค์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรโดยมี ICT Talent ประจ�ำโรงเรียน ซึ่งความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากการได้รับ
นอกจากนั้ น โรงเรี ย นยั ง มี ก ารใช้ ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม อื่ น ร่ ว มด้ ว
ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่างดีมาโดยตลอด
Workspace, Kahoot และ Youtube โดยในส่ ว นของ Youtube โรงเรียนได้ส่ งเสริม
			 ดิจิทัลแพลตฟอร์
มที่ใคช้รูใสนการจั
ดการเรี
้
โดยจัดอบรมให้
ามารถท
าคลิปวียดนรู
ิโอการสอนและอั
ปโหลดขึ้น Youtube ซึ่งนอกจ
โรงเรีทีย่เนวั
ด
ปะโอได้
จ
ด
ั
การเรี
ย
นรู
ผ
้
า
่
นดิ
จ
ท
ิ
ล
ั
แพลตฟอร์
ม
โดยการสนั
บสนุนของบริ
ข้ามาชมแล้ว นักเรียนโรงเรียนอื่นหรือผู้ที่สนใจทั่วไปยังสามารถเข้
าชมได้เษช่ทั นกัน ซึ่งเป
ทรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้
วย (1)ในอนาคตอี
True VROOM
ใช้เป็น่งห้ด้อวงเรี
และครูม(TRUE)
ีแนวทางในการสร้
างรายได้
กแนวทางหนึ
ย ยนออนไลน์
เพื่อจัดการเรียนการสอนในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(2) True VLEARN ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกัน
ระหว่ า งครู นั ก เรี ย น และผู ้ ป กครอง โดย
แพลตฟอร์มนี้สามารถส่งข้อความหากันได้
แบบไม่ จ� ำ กั ด ทั้ ง ในรู ป แบบคุ ย ส่ ว นตั ว และ
คุยแบบกลุ่ม อีกทั้งสามารถส่งไฟล์เอกสาร
หากันได้ โดยที่ไฟล์นั้นไม่หมดอายุ ซึ่งสามารถ
กลับมาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา และ (3) True
Virtual World ซึ่ ง เป็ น แพลตฟอร์ ม ใหม่
ที่บ ริ ษั ททรู ออกแบบมาเพื่อใช้ใ นสถานศึกษาจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั สโคโรนา
หน่วยงานภาคเอกชนที
่ให้การสนั
สนุน้งสถานศึ
กษา ยน
(COVID-19) โดยสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกลได้
มากถึง 254
ลิงก์ บรวมทั
ลิงก์ของโรงเรี
โรงเรียนวัดปะโอเป็นโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED โดยมีบ
ทั่วประเทศกว่า 4,500 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
จากัด (มหาชน) (TRUE) เป็นผู้ให้การสนับสนุน และเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนในโค
นอกจากนัน้ โรงเรียนยังมีการใช้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มอืน่ ร่วมด้วย เช่น Line, Google
ซึ่งรูปแบบที่ TRUE ให้การสนับสนุนสามารถขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและเท
Workspace, Kahoot และจัYoutube
วนของ
ยนได้ส่งนเสริดังมนีให้
ดการเรียนรูโดยในส่
้ได้อย่างเป็
นรูปYoutube
ธรรมและมีโรงเรี
ความโดดเด่
้ ครูเป็น Youtuber
โดยจัดอบรมให้ครูสามารถท�ำคลิปวีดิโอการสอนและอั
ปโหลดขึ
ซึ่งนอกจากนักเรียน
1. การสนับสนุ
นด้านอุ้นปYoutube
กรณ์
ในโรงเรี ย นที่ เ ข้ า มาชมแล้ ว นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอืเมื่ น่หรื
ผู ้ ที่ ส นใจทั
ไปยั ง สามารถเข้
อ ปีอพ.ศ.
2554่ วTRUE
ได้ ม อบชุ ด อุา ชมได้
ป กรณ์เรช่ั บนสักัญนญาณทรู ว
ซึ่งเป็นการพัฒนาให้นักเรียและตู
นและครู
กแนวทางหนึ่งด้ปวลูยกปัญญา ต่อมาใ
้เก็บมอุปีแนวทางในการสร้
กรณ์ หรือเป็นที่ราู้จงรายได้
ักกันว่าในอนาคตอี
“ตู้แดง” ตามโครงการทรู
มอบห้ อ งออกอากาศและอุ ป กรณ์ ถ่ า ยทอดสด เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ก ารใช้ เ ทค
ฝึกการจัดกิจกรรมและความกล้าแสดงออก รวมถึง มอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโทรทัศ
และเมื่อโรงเรีย นได้เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED ภายใต้การสนับสนุน ของ TRU
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 65
ทรั พ ยากรที่ ไ ด้ รั บ มอบมาอย่ า งคุ้ ม ค่ า เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ โรงเรี ย นจึ ง ได้ รั บ มอบคอมพ
193 เครื่อง พร้อมซิมการ์ดสาหรับใช้อินเทอร์เน็ต ได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จา

		

หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
โรงเรียนวัดปะโอเป็นโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED โดยมีบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน
จ�ำกัด (มหาชน) (TRUE) เป็นผูใ้ ห้การสนับสนุนและเริม่ ต้นจากการเป็นโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา
ซึ่งรูปแบบที่ TRUE ให้การสนับสนุนสามารถขับเคลื่อนการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีต่าง ๆ
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความโดดเด่น ดังนี้
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1. การสนับสนุนด้านอุปกรณ์
เมือ่ ปี พ.ศ.
TRUE ได้
มอบชุซึด่งเป็
อุปนกรณ์
รบั สัเญ
ญาณทรูทวี่มชิ ี นั ส์ พร้อมโทรทัศน์
n และในเวลาต่อมายังได้รับมอบกระดานอั
จฉริ2554
ยะ Active
Board
อุปกรณ์
ทคโนโลยี
และตู้เดก็การเรี
บอุปกรณ์
กันวว่ยา อย่
“ตู้แา งไรก็
ดง” ตามโครงการทรู
ปลูกปัญญา่ อต่การ
อมาในปี พ.ศ. 2558
เพื่ อ ใช้ ใ นการจั
ย นรู้ ใหรืห้ กอั บเป็นันกทีเรี่รู้จยักนด้
ต าม ในด้ า นงบประมาณเพื
มแซมอุปกรณ์
โรงเรี
ยนเป็อนงออกอากาศและอุ
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายปกรณ์ถ่ายทอดสด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
TRUE
มอบห้
ในการสื่อสาร ฝึกการจัดกิจกรรมและความกล้า
แสดงออก รวมถึงมอบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและ
โทรทัศน์ติดตั้งในทุกห้องเรียน และเมื่อโรงเรียน
ได้เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED ภายใต้
การสนั บสนุ น ของ TRUE ประกอบกั บการใช้
ทรั พ ยากรที่ ไ ด้ รั บ มอบมาอย่ า งคุ ้ ม ค่ า เป็ น ที่
ประจั ก ษ์ โรงเรี ย นจึ ง ได้ รั บ มอบคอมพิ ว เตอร์
โน้ตบุ๊กจ�ำนวน193 เครื่อง พร้อมซิมการ์ดส�ำหรับ
ใช้อนิ เทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
จากโครงการ
อมายังได้รบั มอบกระดานอัจฉริยะ Active Board
2. การสนั
บสนุนด้Notebook
านการใช้ดforิจิทEducation
ัลแพลตฟอร์และในเวลาต่
ม
ซึ่งเป็นยนใช้
อุปกรณ์
ที่มมีคของ
วามทัTRUE
นสมัยทีเพื่จัด่อทใช้าขึในการจั
ดการเรี
นรู้ให้ดกการเรี
ับนักเรียยนรู
นด้้ วย อย่างไรก็ตาม
โรงเรี
ดิจิทเัลทคโนโลยี
แพลตฟอร์
้นเพื่อสนั
บสนุนยการจั
ในด้True
านงบประมาณเพื
่อการบ�
รักกษาซ่
โรงเรียนเป็่นนักผูเรี้รับยผินสามารถ
ดชอบค่าใช้จ่าย
ROOM และ
VLEARN โดยไม่
เสียำค่รุางบริ
าร ออีมแซมอุ
กทั้งยังมีปหกรณ์
้องออกอากาศที
2.าการสนั
บสนุนด้กาษะการจั
นการใช้ดดรายการ
ิจิทัลแพลตฟอร์
ลยีด้านการสื่อสาร ได้ฝึก ความกล้
แสดงออกและทั
รวมถึงสนัมบสนุนการใช้
ซึ่งเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีความทัโรงเรี
นสมัยยนใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มของ TRUE ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อสนับสนุนการจัด
การเรียบนรูสนุ้ ได้
VROOM และ True VLEARN โดยไม่เสียค่าบริการ อีกทั้งยังมีห้องออกอากาศ
3. การสนั
นด้แาก่นบุTrue
คลากร
โรงเรี
ดปะโอมีบุ คยลากรที
่ TRUE ส่ดงมาประจ
ยกว่
ICT Talent
มีบทบาท
ที่นักเรียนวั
ยนสามารถเรี
นรู้เทคโนโลยี
้านการสืาการ
่อสารเรีได้
ฝึกาความกล้
าแสดงออกและทั
กษะการจัด
ด็น ได้แก่ รายการ
“ประสานรวมถึ
ซ่อมแซม
งเสริม”Active
โดยเป็Board
นการประสานการด
นงานระหว่
งสนับและส่
สนุนการใช้
ซึ่งเป็นดิจิทัลาเนิ
แพลตฟอร์
มทีา่มงโครงการ
ีความทันสมัย
กั บโรงเรี ยน ซ่ อมแซมและตรวจเช็
คอุ ปกรณ์
3. การสนั
บสนุดน้ าด้นเทคโนโลยี
านบุคลากรทั้ งหมดให้ สามารถใช้ งานได้ อยู่
สริมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการจั
ดอบรมครู
ื่อและเทคโนโลยี
ง ๆเรีเพืยกว่
่อให้า  คICT
รู Talent   มบี ทบาท
โรงเรียนวั
ดปะโอมีดบ้าคุ นการใช้
ลากรทีส่ TRUE
ส่งมาประจ�ตำ่าการ
ความรู้ไปจัหน้ดการเรี
นการสอนได้
งส่งเสริมการใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์
ธีการใช้
อุปกรณ์ใน
าที่ 3ยประเด็
น ได้แรวมถึ
ก่ “ประสาน
ซ่อมแซม
และส่งเสริมมและวิ
” โดยเป็
นการประสานการด�
ำเนินงาน
นักเรียนด้วระหว่
ย า งโครงการ CONNEXT ED กั บ โรงเรี ย น ซ่ อ มแซมและตรวจเช็ ค อุ ป กรณ์ ด ้ า นเทคโนโลยี
ทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้อยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการจัดอบรมครู
ด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ครูสามารถน�ำองค์ความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้
66 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ตลอดเวลา ส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการจัดอบรมครูด้านการใช้สื่อและเทคโ
สามารถนาองค์ความรู้ไปจัดการเรียนการสอนได้ รวมถึงส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มแล
เบื้องต้นให้กับนักเรียนด้วย

รวมถึงส่งเสริมการใช้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มและวิธกี าร
ใช้อุปกรณ์ในเบื้องต้นให้กับนักเรียนด้วย
ICTTalentประจ�ำโรงเรียน
วั ด ปะโอ ได้ ม าประจ� ำ การที่ โ รงเรี ย นตั้ ง แต่ ป ี
พ.ศ. 2557 ท� ำ ให้ เ ข้ า ใจบริ บ ทโรงเรี ย นแห่ ง นี้
เป็ น อย่ า งดี โดยเป็ น ผู ้ ขั บ เคลื่ อ นการใช้ ดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์มร่วมกับผู้อ�ำนวยการโรงเรียน และ
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พยากรที
่ TRUE ได้โรงเรี
มอบให้
จนมี
ผ ลงานเป็
การยอมรับในปัจจุบัน รายงานผลสั
นอกจากนี้ ในด้
งเสริทมรัการใช้
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Talent
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และชุมชนสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในการค้าขายออนไลน์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่ม
รายได้อีกด้วย รวมทั้งท�ำหน้าที่ซ่อมแซมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช�ำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา จนได้รับการยอมรับว่าเป็นกรณีศึกษาที่ดีในด้านการใช้อุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่าโดยไม่มี
การปล่อยให้อุปกรณ์ที่ได้รับมอบถูกตั้งทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์
จากการสนับสนุนดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นจากการจัด
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์ของผู้สนับสนุนได้ตามเป้าหมาย
จนกระทัง่ ได้รบั ความไว้วางใจและเชือ่ ใจว่าหากสนับสนุนสิง่ ใดให้โรงเรียนนี้ สิง่ ทีส่ นับสนุนไม่จะสูญเปล่า
และโรงเรียนจะใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
		
ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนทั้งในปัจจุบันและอดีตมีแนวความคิดในการบริหารงาน
แบบ Growth Mindset เป็นนักพัฒนาที่มีสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล แม้ว่าโรงเรียนมีการ
ปรั บ เปลี่ ย นผู ้ อ� ำ นวยการ แต่ ผู ้ อ� ำ นวยการในปั จ จุ บั น สามารถสานต่ อ งานจากอดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการ
ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งอายุยังอยู่ในช่วงวัยที่สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว จึงส่งเสริม
การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่
2. ICT Talent ของโรงเรียนมีศักยภาพสูงและมีแนวคิดแบบ Growth Mindset
3. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่อนข้างมาก
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ปัญหาและอุปสรรค
1. สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนไม่เสถียร
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมดของโรงเรียน นักเรียน
ที่ ไ ด้ รั บ คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ ๊ ก เพื่ อ ใช้ ใ นการเรี ย นออนไลน์ จึ ง มี เ พี ย งนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
ชั้นปีที่ 4 - 6 เท่านั้น
3. นักเรียนระดับต�่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้โทรศัพท์เรียนออนไลน์ประสบ
ปัญหาทางกายภาพจากอาการปวดตา เนื่องจากต้องจ้องหน้าจอที่มีขนาดเล็กเป็นเวลานาน
4. ขั้นตอนการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของภาครัฐเข้มงวดมากจึงท�ำให้จัดซื้อเองไม่ได้
ต้องขอรับบริจาคแทน

		 1.3.4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เป็นโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตั้งอยู่ ณ ต�ำบลหานโพธิ์ อ�ำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปิดสอน
ในระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจ�ำนวน 146 คน ซึ่งส่วนใหญ่
ขาดแคลนทุ น ทรั พ ย์ ท างการศึ ก ษา และได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากกองทุ น เพื่ อ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการและแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในปัจจุบนั โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ใช้ดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มของบริษทั
ทรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) (TRUE) เป็นหลัก ประกอบด้วย (1) True Click Life หลักสูตร English
Genius ซึ่ง เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่จัดการเรียนรู ้ตั้ง แต่ ระดั บอนุ บาลถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
โดยเน้น 4 ทักษะคือ ฟังพูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งสอนการออกเสียงที่ถูกต้อง ค�ำศัพท์ บทสนทนา
ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันผ่านรูปแบบสื่อ ได้แก่ หนังสือเรียน การ์ตูนแอนิเมชัน และเพลงประกอบ
การเรียนรู้ (2) Upskill เป็นแพลตฟอร์มทีใ่ ช้เพือ่ การเตรียมเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
หรือ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวประกอบด้วยชุดข้อสอบ
และคลิปสอนจากครูผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวบบทเรียนและตัวอย่างการท�ำโจทย์ อีกทั้งยังสามารถ
รายงานการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของผู้เรียนในภาพรวมและรายบุคคล และสามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของทรูปลูกปัญญาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและ
ค่าอินเทอร์เน็ตเมื่อใช้งานผ่านเครือข่ายทรูมูฟเอช
นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
ENG24 Echo Hybrid การใช้โปรแกรม Scratch การท�ำสื่อจาก CANVA การใช้ Line เพื่อติดต่อ
สื่อสารกับผู้ปกครอง และการใช้ Google Form
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ัทในเครืได้อส่งTRUE  โดยไม่
เสียค่าาการที
บริการ่โรงเรี
พร้อยมทั
รับาค�ทีำ่ปแนะน�
ำวิธีการใช้างงโครงการ
าน
ICT Talent มาประจ
น ท้งได้
าหน้
ระสานงานระหว่
จาก
ICT Talent
CONNEXT
ED กับโรงเรียน ซ่อมแซมและตรวจเช็คอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
บสนุมนโดยการจั
ด้านบุคดลากร
ส่งเสริมการใช้งานดิ3.จิทการสนั
ัลแพลตฟอร์
อบรมครูด้านการใช้สื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ครูสามารถนา
ได้ส่ง ICT
Talent
รงเรียน ท�มำให้
หน้กาับทีนั่ปกระสานงานระหว่
องค์ความรู้ไปจัดการเรีTRUE
ยนการสอนได้
รวมถึ
งส่งเสริมาประจ�
มการใช้ำดการที
ิจิทัล่โแพลตฟอร์
เรียนด้วยรวมทั้งมีาบง ทบาท
โครงการ
กับโรงเรี
ปกรณ์
ดา้ นเทคโนโลยี
งั้ หมดให้
ในการเป็นCONNEXT
ครูสอนวิชาED
Coding
ให้กยับนนัซ่กอเรีมแซมและตรวจเช็
ยนอีกด้วย ซึ่งการมีคอุICT
Talent
ประจาการทีท่โรงเรี
ยน ส่สงามารถ
ผลให้สามารถ
้ในด้านเทคโนโลยี
ด้ดีกว่างโรงเรี
่วไป กล่าวคืมอโดยการจั
โรงเรียนสามารถของบประมาณด้
ใช้จัดงการเรี
านได้ยตนรู
ลอดเวลา
ส่งเสริมไการใช้
านดิจยิทนทััลแพลตฟอร์
ดอบรมครูด้านการใช้สาื่อนการพั
และ ฒนา
เทคโนโลยี ต ่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ค รู ส ามารถน� ำ องค์ ค วามรู ้ ไ ปจั ด การเรี ย นการสอนได้ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม
การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับนักเรียนด้วย  รวมทั้งมีบทบาทในการเป็นครูสอนวิชา Coding ให้กับ
นักเรียนอีกด้วย ซึ่งการมี ICT Talent ประจ�ำการที่โรงเรียน ส่งผลให้สามารถจัดการเรียนรู้ในด้าน
เทคโนโลยีได้ดีกว่าโรงเรียนทั่วไป กล่าวคือ โรงเรียนสามารถของบประมาณด้านการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ในการจัดซื้อ Mojobot บอร์ดเกมส์เพื่อการเรียนรู้และความเข้าใจในหลักการเขียน
Code โดยไม่ ต ้ อ งกั ง วลว่ า จะไม่ มี ค รู ที่ ส ามารถใช้ สื่ อ การเรี ย นรู ้ ช นิ ด นี้ ไ ด้ โรงเรี ย นวั ด โคกโหนด
จึงเป็นสถานศึกษาที่สอนวิชา Coding ที่สามารถจับต้องได้ ไม่จ�ำกัดอยู่แค่ในหนังสือเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 69

				
ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนมีความมุง่ มัน่ สูง แม้วา่ สภาพโดยรวมของโรงเรียนจะส่งผล
ให้ต้องบริหารงานภายใต้ภาวะขาดแคลน รวมถึงยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีและส่งเสริมการใช้งานอย่างจริงจัง
2. การมี ICT Talent ประจ�ำการที่โรงเรียนเป็นส่วนส�ำคัญมากของความส�ำเร็จ
เนื่องจากเป็นผู้ที่น�ำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียน ช่วยซ่อมแซมและบ�ำรุงอุปกรณ์
ให้ใช้งานได้อยู่เสมอท�ำให้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ อีกทั้ง
ยังเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงสามารถปฏิบัติงานในบทบาทครูได้ด้วย
ปัญหาและอุปสรรค
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียน
ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ดังนี้
		
1. อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ห รื อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ไม่ เ พี ย งพอ อี ก ทั้ ง ในครอบครั ว ที่ มี
บุตรหลายคนและเรียนหลายระดับชั้น แต่อุปกรณ์มีเพียงเครื่องเดียว จึงส่งผลให้นักเรียนจ�ำนวนหนึ่ง
จ�ำเป็นต้องขาดเรียน
2. นักเรียนไม่มีสมาธิ โดยเฉพาะในระดับชั้นอนุบาล
3. ผูป้ กครองมีภาระจ�ำเป็นต้องออกไปประกอบอาชีพ ไม่สามารถก�ำกับบุตรหลาน
ระหว่างเรียนออนไลน์ได้
4. นักเรียนบางส่วนไม่มอี ปุ กรณ์ในการเรียนออนไลน์ และบางส่วนมีอปุ กรณ์แต่ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต

		 1.3.5 โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา ตัง้ อยู่ ณ ต�ำบลพระพุทธบาท อ�ำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เปิดท�ำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูผู้สอนและบุคลากรจ�ำนวน 28 คน นักเรียน มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 237 คน เป็นโรงเรียน
ที่จัดการศึกษาเรียนรวมจากโรงเรียน 4 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านดอนแท่น โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ และโรงเรียนบ้านตึ๊ด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาการขาดครู
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาและคณะครูได้ร่วมกันวางแผนการด�ำเนินงานและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาจนกลายเป็นรูปแบบ “โรงเรียนพระพุทธบาทโมเดล” ครูดำ� เนินการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการตั้งค�ำถาม-การค้นหาค�ำตอบ-การลงมือท�ำ-การสรุปอภิปรายและน�ำไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการใช้สอื่ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั การเรียนรูโ้ ปรแกรมต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียน ตลอดจนการฝึกทักษะด้านอาชีพ เช่น การปลูกผัก
การเลี้ยงไก่ เป็นต้น ส่วนการจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ของ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านการใช้โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม
70 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

		

ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนได้น�ำแพลตฟอร์มมาใช้ในพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นให้กับผู้เรียนและครูสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา True VLEARN, True VROOM, Microsoft Office, Google WorkSpace, UpSkill,
ทรู ป ลู กCanva
ปั ญ ญา ในการสร้
True VLEARN,
TrueยVROOM,
Microsoft Office,
Google
WorkSpace
Kahoot Quizziz, Wordwall,
างเกม โรงเรี
นได้น�ำเอาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้
ในการ
Quizziz,
ในการสร้
างเกม
โรงเรียนได้
นาเอาเทคโนโลยี
บริหารจัดการข้อมูลของโรงเรี
ยนWordwall,
โดยใช้เครื่อCanva
งมือสื่อสาร
หรือเครื
อค่ายคอมพิ
วเตอร์
ในการเข้าถึงข้อดมูิจลิทัลมาใช้ใน
ของโรงเรียน โดยใช้เครื่องมื
่อสารกส์หรืและสร้
อเครือาค่งคลั
ายคอมพิ
ในการเข้
องค์ความรู้ การประเมินข้อผลมูลระบบงานสารบรรณแบบอิ
เล็อกสืทรอนิ
งข้อมูวลเตอร์
ของโรงเรี
ยน าถึง ข้อ
ประเมิ
ระบบงานสารบรรณแบบอิ
กทรอนิกส์ และสร้
างคลั
งข้อมูลของโรงเรี
ที่มีระบบปฏิบัติการการเก็
บข้อนมูผลล Cloud
Big Data เพื่อให้เกิดเล็ความสะดวกต่
อการใช้
งานของบุ
คลากร ยนที่มีร
มูล Cloud Bigกระดาษรวมทั
Data เพื่อให้้งเลดภาระงานด้
กิดความสะดวกต่
ครูทุกคนสามารถใช้ได้เก็
ทันบทีข้อและลดการใช้
านวิอชการใช้
าการต่งาานของบุ
ง ๆ ที่ครูคจลากร
ะต้อง ครูทุกคน
้งลดภาระงานด้
านวิชาการต่างบสนุ
ๆ ทีน่คของภาคเอกชน
รูจะต้องจัดการเรียนการ
จัดการเรียนการสอนด้วและลดการใช้
ยตนเอง ให้เป็กนระดาษรวมทั
การบูรณาการกั
บสื่อการสอนจากการสนั
นการบู
สื่อการสอนจากการสนั
บสนุนของภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความต่อเน
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อเป็
งหากจ�
ำเป็รณาการกั
นต้องมีกบารสอนแทนกั
น
การสอนแทนกัน
หน่วยงานภาคเอกชนที่
ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน  
จ�ำกัด (มหาชน)  ภายใต้ โครงการ CONNEXT ED
มู ล นิ ธิ ส านอนาคตการศึ ก ษาได้ เ ข้ า มา
สนั บ สนุ น และพั ฒ นาการใช้ สื่ อ เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนให้กบั ครู ผูเ้ รียน ในโรงเรียน
และชุ ม ชน รวมทั้ ง อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
โน้ ต บุ ๊ ก และโทรทั ศ น์ ส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นชั้ น ประถมศึ
ก ษาปี ที่ 4 - ่ใชัห้้ นกมัารสนั
ธ ยมศึ
ก ษาปี
ที่ 3 กและได้
หน่วยงานภาคเอกชนที
บสนุ
นสถานศึ
ษา รั บ
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ICT Talent จากทรู
เป็นคอร์
ผู้ช่วปยในการส่
งเสริ
วางระบบ
ฒนา CONNE
บริ ษเพื
ั ท ่อทรู
อเรชั น จ ากั
ด ม(True)
ภายใต้และพั
โครงการ
บุคลากรของโรงเรียนด้อนาคตการศึ
านกาพัฒนาความรู
กษะทางดิ
จิทัล ฒซึนาการใช้
่งปัจจุบันครู
องโรงเรียนสามารถ
กษาได้เ้แข้ละทั
ามาสนั
บสนุนและพั
สื่อขเทคโนโลยี
ในการเรียนการสอ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประยุ
กต์ใยช้นในการจั
การเรี
ยนการสอนและสร้
่อการสอนใหม่
ๆ ได้ นอกจากนี
ในโรงเรี
และชุมดชน
รวมทั
้งอุปกรณ์คอมพิาวงสื
เตอร์
โน้ตบุ๊ค และโทรทั
ศน์สาหรับผู้ ้เรียนระ
โรงเรียนยังได้รบั การสนัปีบทสนุี่ 4นจากบริ
เจริญกษาปี
โภคภัทณ
ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)
– ระดับษชัทั ้นเครื
มัธอยมศึ
ี่ 3ฑ์และได้
รับการสนั
บสนุนเจ้า(CP
หน้าAll)
ที่ ในการ
ICT Talent จาก
พัฒนาด้านทักษะอาชีในการส่
พ โดยเฉพาะการสร้
างโรงเรื
อนเลีฒ้ยนาบุ
งไก่ไคข่ลากรของโรงเรี
เพื่ออาหารกลางวั
และบุคฒลากร
ง เสริ ม วางระบบ
และพั
ยนด้นา นการพั
นาความรู้ แ ล
เลี้ยงไก่ไข่ รวมทั้งได้ให้ซึก่งารสนั
านงบประมาณ
และบริ
ษัท เบทาโกรเกษตรอุ
จ�ำดกัการเรี
ด ยนก
ปัจจุ บันสนุครูนขด้องโรงเรี
ยนสามารถใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อประยุตสาหกรรม
กต์ใช้ ในการจั
ให้การสนับสนุนนักการภารโรงประจ�
ยนอีกด้วย้ โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณ
การสอนใหม่ ๆำโรงเรี
ได้ นอกจากนี
ปัจจั(มหาชน)
ยความส�(CP
ำเร็จAll) ในการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ โดยเฉพาะการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข
้ยงไก่มไข่ชนรวมทั
้งได้ให้การสนัำบงานและวางแผนการด�
สนุนด้านงบประมาณ ำและบริ
ษัทวเบทาโกรเกษตร
1.และบุ
ผูบ้ ริหคลากรเลี
าร ครู และชุ
บูรณาการการท�
เนินงานร่
มกัน
ารสนัยบนรู
สนุ้ทนี่สนัอดคล้
กการภารโรงประจ
าโรงเรี
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัให้ดกการเรี
องกับบริบทในพื
้นทีย่ นอีกด้วย
2. มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน โดยภาคเอกชนส่งเสริมการน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถพัฒนา
การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 71

(มหาชน) (CP All) ในการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ โดยเฉพาะการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่อ
และบุคลากรเลี้ยงไก่ไข่ รวมทั้งได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ และบริษัท เบทาโกรเกษตรอุต
ให้การสนับสนุนนักการภารโรงประจาโรงเรียนอีกด้วย
3. ภาครัฐหรือเขตพื้นที่
การศึกษาสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
จั ด สรรอุ ป กรณ์ แ ละสื่ อ การเรี ย นการสอน
ให้เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนการสร้าง
บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การซ่อมบ�ำรุง และ
การจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอ
ปัจจัยความสาเร็จ
ปัญหาและอุปสรรค 1. ผู้ บ ริ ห าร ครู และชุ มชน บู ร ณาการการทางานและวางแผนการด า
เทคโนโลยี
นั้ สูบงทในพื
เนือ่ งจากบุ
เพื1.่อบุพัคฒลากรขาดความช�
นารูปแบบการจัำดนาญในการใช้
การเรียนรู้ที่สอดคล้
องกับขบริ
้นที่ คลากรสูงอายุ
มีจ�ำนวนมาก
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการเสื่อมสภาพท�ำให้ขาดสภาพคล่องในการเรียน
การสอน
3. ขาดงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุง
4. โน้ตบุ๊กที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททรู บางเครื่องเป็นเครื่องแบบพิเศษ
เมื่ออุปกรณ์เกิดการช�ำรุด โรงเรียนไม่สามารถซ่อมบ�ำรุงเองได้ และขาดงบประมาณในการซ่อมแซม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

		 1.3.6 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

โรงเรียนบ้านทุง่ น้อยตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เปิดท�ำการสอนตัง้ แต่ชนั้ อนุบาลปีที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
มีจ�ำนวนนักเรียนโดยประมาณ 185 คน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนเข้ามาเรียนรวมจากสถานศึกษาอื่น
ในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน และมีจ�ำนวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น 23 คน
จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีคุณภาพตามมาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยีภายใต้
การมีส่วนร่วมของชุมชน ภายในปี 2565 ภายใต้วิสัยทัศน์ STAR Model (Smart Skill/มีความสามารถ
ด้านวิชาการและทักษะอาชีพ Thinking Techno/มีความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ และทักษะในการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีและการสื่อสาร Attitude/มีคุณธรรมและจิตสาธารณะ Review/รู้จักทบทวนและแก้ไข
ปัญหา) นโยบายที่ส�ำคัญของโรงเรียน คือ การผลักดันให้ครูทุกคนเป็นผู้น�ำ  นักเรียนเน้นการเรียนรู้
จากการปฏิบตั ิ เน้นการฝึกให้ผเู้ รียนสามารถคิดวิเคราะห์เองได้ โดยครูทำ� หน้าทีเ่ ป็นโค้ชในการสนับสนุน
ส่งเสริมการเรียนรู้และออกแบบห้องเรียนไปพร้อมกัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและ
ทันต่อโลกในศตวรรษที่ 21
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จุ
บ
ั
น
เรี
ย
นรู
้
แ
ละพั
นาตนเอง
การด
าเนิ
น
งานของสถานศึ
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ละเทคโนโลยี
ผู้สอนมีทัศ้ เนคติ
ที่ดววีตนใหญ่
่อการใช้
สานะยากจน
ื่อเทคโนโลยีขาดแคลนอุ
มีทักษะในการใช้
ทคโนโลยี
2.2.2.ผูผู้ ป้ ปครู
กครองและผู
มมี ฐี ฐานะยากจน
ปปกรณ์
ในการสื
ในการสื
ในการจั่อ่อสาร
ดสาร
การเรียนการสอน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกัน
ยแบ่งงเบาภาระงานที
เบาภาระงานที
าให้ไไม่ม่มมีเาวลาในการทบทวนบทเรี
ีเวลาในการทบทวนบทเรี
3.3.3.
ผูผู้เรี้เผูรียยเ้ นบางคนต้
อองช่งช่ววยแบ่
่บ่บ้ามี้านนทกทั ทษะทางด้
าให้
รีนบางคนต้
ยนรูจ้ กั การแสวงหาความรู
ด้ ว้ ยตนเอง
นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ ยยนน
ภายหลั
เวลาเรียยนน
ภายหลั
เวลาเรี
การสื่องงสาร
กครองขาดความรู้ใ้ในการช่
นการช่ววยเหลื
ยเหลืออบุบุตตรหลานไขณะที
รหลานไขณะที่ค่ครูรูมมีภีภาระงานมากเกิ
าระงานมากเกินนไปไปททาให้
าให้
4.4.ผูผู้ป้ปกครองขาดความรู
เวลาไม่เพีเพียยงพอในการพั
งพอในการพัฒฒนาตนเอง
นาตนเองและขาดประสิ
และขาดประสิททธิธิภภาพในการจั
าพในการจัดดการเรี
การเรียยนการสอน
นการสอน
มีมีเวลาไม่
กรณ์ใในการเรี
นการเรียยนการสอนไม่
นการสอนไม่เ พีเ พียยงพอและชั
งพอและชั่ ว่ วโมงเรี
โมงเรียยนวิ
นวิชชาคอมพิ
าคอมพิววเตอร์
เตอร์มมี เี พีเ พียยงง
5.5. อุอุปปกรณ์
โมงต่ออสัสัปปดาห์
ดาห์รูทปทาให้
าให้ผผู้เรีู้เรียยนขาดโอกาสในการเรี
นขาดโอกาสในการเรี
นรู
ละใช้สสื่อมื่อเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสออ่วย่ย่นร่
ระสิททธิธิภภาพ
าพ 73
11ชัชั่ว่วโมงต่
้แ้และใช้
าางมีงมี
ปประสิ
แบบการจั
ดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทยยัลนรู
แพลตฟอร์
โดยการมี
วมของภาคเอกชน

4. ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการให้
องค์ความรู้ อุปกรณ์พื้นฐานในการเรียนรู้ งบประมาณที่เพียงพอ ความมีเสถียรภาพของเทคโนโลยี
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ปัญหาและอุปสรรค
1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ของโรงเรียนไม่เสถียร ส่งผลกระทบต่อการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารกับผู้ปกครอง
2. ผูป้ กครองและผูเ้ รียนส่วนใหญ่มฐี านะยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ในการสื่อสาร
3. ผู้เรียนบางคนต้องช่วยแบ่งเบาภาระงานที่บ้าน ท�ำให้ไม่มีเวลาในการทบทวน
บทเรียนภายหลังเวลาเรียน
4. ผู ้ ป กครองขาดความรู ้ ใ นการช่ ว ยเหลื อ บุ ต รหลานขณะที่ ค รู มี ภ าระงาน
มากเกินไป ท�ำให้มีเวลาไม่เพียงพอในการพัฒนาตนเอง และขาดประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอน
5. อุปกรณ์ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอและชั่วโมงการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
มีเพียง 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ท�ำให้ผเู้ รียนขาดโอกาสในการเรียนรูแ้ ละใช้สอื่ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

		 1.3.7 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแสง ต�ำบลพระลับ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เปิดท�ำการสอนตัง้ แต่
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ�ำนวนนักเรียนโดยประมาณ 172 คน และจ�ำนวนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 คน โดยมีวิสัยทัศน์ “ภายในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านหนองแสง
โคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้
มีความสามารถมีความฉลาดทางดิจิทัล มีจิตสํานึกอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในสังคมไทย
สังคมโลกได้อย่างมีความสุข” โรงเรียนได้ให้ความส�ำคัญกับการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค
และโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมของผู้เรียน เพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยมีเป้าหมายการมุ่งพัฒนาผู้เรียน ครู ชุมชน ให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีแนวคิดว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต โดยได้เปิดโครงการ
ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Laboratory) เพื่อใช้ในการออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่านซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน การเขียน Coding การควบคุมระบบสมองกล
ฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างง่ายผ่าน AI Lab และในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อาทิ การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
74 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

และรายได้ ทั้งนี้โยรงเรี
ยนได้ปรับปรุ
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ต่อมาในชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ได้ฝึ กให้ ผู้ เรียนออกแบบและเขี
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IOT (internet Of Things) อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ต และนามาพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัวและ
ปีที่ 1 - 3 จัดกิจกรรมการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้
ปัญญาประดิษฐ์อย่ างง่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน พัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิช าอื่นอย่าง
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ Studio Coding, Scratch, MakeCode,
สร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัตินาไปสู่อ าชีพ
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ย
นโปรแกรม
ทยาศาสตร์ด้วย
อย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ ควบคุมระบบสมองกลฝังตัว
ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ พัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตามความเหมาะสม และ
ใช้ซอฟต์แวร์ MakeCode, Micro bit, C ROBOT_Simulater,
Arduino IDE และในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นการ
เรียนรู้ IOT (internet Of Things) อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง
เข้าสูอ่ นิ เทอร์เน็ต และน�ำมาพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัว
และปัญญาประดิษฐ์อย่างง่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน พัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับ
วิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและระบบ
อัตโนมัติน�ำไปสู่อาชีพและรายได้ ทั้งนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีด้วยการเพิ่มวิชาวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ภาษาและบูรณาการความรู้ด้านหุ่นยนต์ ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ด้วย
นอกจากนั้น โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ยังได้น�ำแพลตฟอร์มอื่น ๆ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ Project 14, Google
Meet, Zoom และ e-Learning ของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านอุปกรณ์การเรียน สื่อและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีกลุ่ม ABCD A= (AI (ปัญญาประดิษฐ์, IoT (Internet
of Things)), B = (Block chain บล็อกเชน, Digital Money) C = (Cloud Computing ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล) และ D = (Data Analysis การบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล) จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) (CP All) ภายใต้โครงการ CONNEXT ED โดยได้สนับสนุนโครงการห้องปฏิบัติการปัญญา
ประดิษฐ์ Artificial Intelligence Laboratory เพื่อใช้ในการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ผ่านซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน การเขียน Coding การควบคุมระบบสมองกลฝังตัว และปัญญาประดิษฐ์
(AI) อย่างง่ายผ่าน AI Lab เพื่อพัฒนาการการเรียนรู้ของ ครู ผู้เรียน และชุมชน ให้มีคุณภาพสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 75

อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และองค์ ค วามรู้ ท างเทคโนโลยี ก ลุ่ ม ABCD A= (AI (ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ , IoT
Things)), B = (Block chain บล็ อ กเชน, Digital Money) C = (Cloud Computing ระบบจ
และ D (Data Analysis การบริหารข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล) จากบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหา
ภายใต้ โ ครงการ CONNEXT ED โดยได้ ส นั บ สนุ น โครงการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารปั ญ ญาประดิ
ปัจจัยความส�ำเร็จ
Intelligence Laboratory เพื่อใช้ในการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่ างง่า ยผ่ านซอฟต์แว
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มภายใต้วถิ ชี วี ติ ใหม่
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ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเอกชน และชุมชนร่วมวางแผน
ในการด�ำเนินงานของสถานศึกษาให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมและจัดท�ำโครงการ
ที่เหมาะสมกับสถานศึกษาจัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้ หรือแม้แต่การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพียงพอต่อความต้องการ
2. ครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองและฝึกทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อ รูปแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่อยู่เสมอผ่านการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
ปัญหาและอุปสรรค
1. ครูบางส่วนยังไม่มคี วามเชีย่ วชาญในการใช้เทคโนโลยีและขาดทักษะในการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของโรงเรียนไม่เสถียร
3. ผู้ปกครองและผู้เรียนไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ที่มีจ�ำนวนไม่เพียงพอ ขาดทักษะและองค์ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
4. ครูมีภาระงานมากเกินไป ท�ำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้และใช้สื่อ
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

		 1.3.9 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ตัง้ อยูแ่ ขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอน
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีนักเรียนจ�ำนวน 3,916 คน ครูและบุคลากรจ�ำนวน 260 คน ถือเป็น
โรงเรียนที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการแข่งขันสอบเข้าในระดับสูง
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยได้เริ่มน�ำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Moodle
ซึ่งเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม โดยครูผู้สอนสามารถสร้างและพัฒนาเนื้อหาวิชา
ในรูปแบบของ e-Learning ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังมีระบบบริหารจัดการข้อมูลหรือที่เรียกกัน
ในภาษาพูดว่า ระบบหลังบ้าน ซึ่งผู้ดูแล (Admin) สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ของครูและติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ทั้งนี้ Moodle เป็นแพลตฟอร์ม
ที่ท�ำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Web Service โดยโรงเรียนได้ฝากข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์
ของโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC)
ที่เปิดให้ใช้พื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
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ในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง Google Solution ส�ำหรับ
การศึกษาในประเทศไทย : การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกส�ำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google
Workspace และ Chromebook ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท Google (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมกับบริษัท
The S Curve จ�ำกัด และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท�ำการวิจัยร่วมกัน โดยได้น�ำองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์ม Google Workspace มาเผยแพร่ให้ครูผู้สอนได้ใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งแอปพลิเคชันใน Google Workspace ที่มีการใช้งานหลัก ได้แก่ Google Meet และ6363
Google Classroom ทัง้ นี้ โครงการวิจยั ดังกล่าวฯ ได้รบั เสียงสะท้อนจากผูป้ กครองไปในทิศทางทีด่ มี าก
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2. Software ในการจัดการเรียนรูใ้ ช้ Google Workspace ทัง้ หมด ซึง่ แอปพลิเคชัน
ของ Google Workspace ที่ใช้งานเป็นหลัก ได้แก่ Google Meet และ Google Classroom
3. Peopleware ในระยะแรกมีตัวแทนจากบริษัท Google เข้ามาการแนะน�ำ
การใช้งาน Google Workspace ให้กับคุณครูทั้งโรงเรียนได้รู้จักและท�ำความคุ้นเคย หลังจากนั้น
เมื่อเริ่มด�ำเนินการวิจัยกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 ห้องจะมีอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เข้ามาดูแลและแนะน�ำแนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
ดูแลเรื่องเนื้อหาทางวิชาการด้วย
		
ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความร่วมมือกับโครงการวิจัยเป็นอย่างดี ไม่ปิดกั้น
วิทยาการใหม่ ๆ และเปิดใจรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างมาก
2. ครูและนักเรียนมีความสุขจากการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม รวมทั้งมีช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้สอนแบบสองทาง
3. การมีอปุ กรณ์ทเี่ พียงพอร่วมกับครูมที กั ษะในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รบั
การถ่ายทอดและการฝึกอบรมจากบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์ม ส่งเสริมให้การพัฒนาการเรียนรู้ผ่าน
ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม หรื อ การเรี ย นออนไลน์ ป ระสบความส� ำ เร็ จ สามารถพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะ
ด้าน Digital Literacy และมีทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อหรือข่าวปลอมที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
ปัญหาและอุปสรรค
1. Google Classroom มีเพียงผู้ที่สร้างห้องเรียนขึ้นมาเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูล
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนทั้งชั้นเรียนในภาพรวม หัวหน้าหรือผู้บริหารไม่สามารถเข้าไปดูแลและติดตามได้
2. นักเรียนทัว่ ไปทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุม่ เป้าหมายของโครงการวิจยั ยังขาดแคลนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึ่งจ�ำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับจ�ำนวนนักเรียนในปัจจุบันไม่สอดคล้องกัน โรงเรียน
ท�ำได้เพียงแจ้งผู้ปกครองถึงแหล่งซื้อขายที่มีราคาเหมาะสม

		

1.3.10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุ ง เทพมหานคร เปิ ด สอนในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา มี นั ก เรี ย นจ� ำ นวน 4,216 คน
ครูและบุคลากรจ�ำนวน 264 คน โดยมีการจัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน “ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและคุณธรรม” ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัด
การเรียนรูเ้ พือ่ ให้โอกาส แบ่งปันความรู้ และลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 19 แห่ง
80 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการใช้ Microsoft 365 (โปรแกรม A1
เพื่อการศึกษา) เป็นแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และบริหารจัดการอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยก่อนจะมาใช้ Microsoft ได้มีการใช้แพลตฟอร์มที่หลากหลาย เช่น Moodle แต่มีข้อจ�ำกัด
ในการใช้งาน ประกอบกับการที่ผู้ปกครองมีความเห็นว่าอยากให้ใช้เพียงแพลตฟอร์มเดียว โรงเรียน
จึงได้มีการประสานกับ Microsoft และพัฒนาร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์และแบบผสมผสานจะใช้ Microsoft Teams เป็นแอปพลิเคชันหลักการจัดการเรียน
การสอนด้วย Microsoft Teams โรงเรียนได้มีการพัฒนาร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟต์ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนจัดอบรมและพัฒนาความรู้ด้านดิจิทัล Microsoft 365 และ
Microsoft Teams ให้กับครูและบุคลากร โดยเริ่มต้นที่กลุ่มครูแกนน�ำที่สมัครใจประมาณ 10 คน และ
ขยายผลต่อให้กับครูและผู้ปกครอง
ขั้นตอนที่ 2 สร้างกลุม่ ผูเ้ รียนตามห้องเรียน มี Username และ Password ส�ำหรับ
การเข้าเรียนให้กับนักเรียนทุกคน
ขั้นตอนที่ 3 ครูผู้สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์ตามรายวิชาของตนและดึงกลุ่ม
นักเรียนเข้าชั้นเรียน โดยในปีการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน มีห้องเรียนออนไลน์และห้องกิจกรรมต่าง ๆ
ใน Microsoft Teams ที่ถูกสร้างและใช้งานแล้ว จ�ำนวนกว่า 10,000 ห้อง ซึ่งนักเรียนสามารถ
เข้ามาดูบันทึกวีดิโอการสอนเพื่อทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนที่ 4 ให้ครูจัดการเรียนการสอน บันทึกการเรียนการสอน และประเมิน 6565
ชิ้นงาน รวมถึงก�ำกับนิเทศติดตาม โดยการมอบหมายชิ้นงานครูสามารถให้คะแนนและ Feedback
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นอกจากนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการน�ำ  Microsoft Teams มาใช้
ในการบริหารจัดการโรงเรียน เช่น การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประชุมผู้ปกครอง งานแนะแนว
และการเยีย่ มบ้าน รวมถึงการจัดค่ายวิชาการ และการสอบ Pre-entrance ก่อนเข้าชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่นักเรียนสามารถทราบผลความก้าวหน้าของตนได้ทันทีใน 5 วิชาพื้นฐาน ตลอดจนมีข้อแนะน�ำ
ในการเตรียมตัวเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองก่อนเข้ามาเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีใบประกาศนียบัตร
รายงานผลการสอบให้ด้วย อีกทั้ง โรงเรียนยังใช้แพลตฟอร์ม Microsoft Teams ในการประกวดแข่งขัน
อาทิ โครงการ Showcase School ที่เป็นการแข่งขันจากการใช้ Microsoft 365 ในการจัดการเรียน
การสอนของครูทั่วโลกผ่านโปรแกรม Sway ของ Microsoft และโรงเรียนได้มีการวิจัยและพัฒนาจัดท�ำ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ในรูปแบบ On-Demand ซึ่งจะเป็นส่วนขยายจากสิ่งที่โรงเรียนด�ำเนินการอยู่
และร่ ว มพั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นรู ้ ใ นแพลตฟอร์ ม OBEC Academy ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน ซึ่งมีก�ำหนดเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเป็นโรงเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพียงแห่งเดียวทีเ่ ข้าไปพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาและแพลตฟอร์มของ Khan Academy
จากประสบการณ์ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพบว่า การจัดการเรียน
การสอนด้วย Microsoft Teams มีประโยชน์ต่อผู้เรียน ดังนี้
1. ผู ้ เ รี ย นสามารถเรี ย นออนไลน์ จ ากที่ บ ้ า น และสามารถทบทวนบทเรี ย น
ย้อนหลังได้ ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
2. ผู ้ เ รี ย นสามารถติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ ส อนได้ โ ดยตรง มี ค วามสะดวกในการสื่ อ สาร
การส่งงาน/การบ้าน และการมีปฏิสัมพันธ์จากผู้สอน (Feedback) แบบ Real-time
3. Microsoft Teams สามารถจัดการห้องเรียนที่เป็นหมวดหมู่ แยกรายวิชา
ได้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการบริหารจัดการของครูผู้สอน และสะดวกต่อการเข้าเรียนตามห้องเรียน
ของผู้เรียน ท�ำให้สามารถเข้าเรียนได้ตรงเวลาและใช้เวลาในการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่
4. ผูป้ กครองมีความพึงพอใจและเชือ่ มัน่ ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
และสามารถตรวจสอบการสอนและวัดประเมินผลของครูได้ตลอดเวลา หากผู้ปกครองมีข้อร้องเรียน
สามารถติดต่อฝ่ายวิชาการหรือทีมผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Microsoft
ในการให้บริการแพลตฟอร์มและบุคลากรในการอบรมให้ความรู้ อีกทั้งบริษัทยังมีการประสาน
บริษัท ASUS ในการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียน ซึ่งจากการส�ำรวจของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 ที่ไม่มี
อุปกรณ์ส�ำหรับการเรียนออนไลน์ โรงเรียนจึงจัดเป็น Learning Space และสามารถให้นักเรียนยืมเรียนได้
นอกจากนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูได้มีการสนับสนุน WIFI ให้กับครู และโรงเรียนได้มีการส�ำรอง
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เงินส�ำหรับให้ครูยมื โดยไม่คดิ ดอกเบีย้ ในการซือ้ โน้ตบุก๊ ส�ำหรับใช้ในการสอนเป็นจ�ำนวนเงิน 20,000 บาท
ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. ผู้เรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนออนไลน์
2. ผู้สอน มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สอน และความสามารถในการวัด
และประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง
3. การสนับสนุนของภาคเอกชน มีการท�ำข้อตกลงความร่วมมือ ให้ค�ำแนะน�ำ
ด้านการจัดการแพลตฟอร์ม และสนับสนุนทางด้านเทคนิคการใช้งาน ทั้ง Hardware, Software และ
Peopleware
4. ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์และสามารถสือ่ สารวิสยั ทัศน์ทชี่ ดั เจนให้กบั ครูและบุคลากร
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนได้
				
ปัญหาและอุปสรรค
1. ปัญหาด้านความพร้อมของสัญญาณอินเทอร์เน็ต โรงเรียนได้มีการระดม
การสนับสนุนจากเครือข่ายทั้งภาคเอกชน และสมาคมผู้ปกครองและครูในการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์ส�ำหรับการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียน
2. ปัญหาด้านความพร้อมของครูอาวุโสในการเปิดใจรับการใช้ระบบดิจทิ ลั ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยแก้ปญ
ั หาด้วยการให้ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะให้กบั ครู และพัฒนาการท�ำงาน
เป็นคู่ระหว่างครูรุ่นใหม่และครูอาวุโส เพื่อปรับทัศนคติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
		
จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนจ�ำนวน 10 แห่ง ในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้านน�้ำกร่อย (2) โรงเรียนวัดตโปทาราม (3) โรงเรียนวัดปะโอ
(4) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) (5) โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา (6) โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
(7) โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย (8) โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ (9) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
(10) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.12 และ 4.13  ดังนี้
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ตารางที่ 4.12 รายชื่อสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ขนาด จ�ำนวนนักเรียน
จ�ำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

ชื่อโรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านน�้ำกร่อย
จังหวัดระยอง
2. โรงเรียนวัดตโปทาราม
จังหวัดชลบุรี
3. โรงเรียนวัดปะโอ
จังหวัดสงขลา
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23
(วัดโคกโหนด) จังหวัดพัทลุง
5. โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
จังหวัดน่าน
6. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
จังหวัดน่าน
7. โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
จังหวัดขอนแก่น
8. โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
9. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขนาด/จ�ำนวน
การสนับสนุน
จ�ำนวนครู
จากภาคเอกชน
นักเรียน (คน) และบุคลากร (คน)
ก่อนประถมศึกษา
เล็ก/97
13
ถึงประถมศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
เล็ก/365
15
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อนประถมศึกษา
เล็ก/271
17
ถึงประถมศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
เล็ก/146
12
ถึงประถมศึกษา
อนุบาลปีที่ 2
เล็ก/237
28
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อนประถมศึกษา
เล็ก/185
23
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อนประถมศึกษา
เล็ก/172
18
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ก่อนประถมศึกษา
เล็ก/173
15
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนต้นถึง ใหญ่พิเศษ/3,916
260
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้นถึง ใหญ่พิเศษ/4,216
265
มัธยมศึกษาตอนปลาย

		

จากตารางที่ 4.12 สรุปได้ว่าสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชนจ�ำนวน 10 แห่ง เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กจ�ำนวน 8 แห่ง
มี นั ก เรี ย นจ� ำ นวนตั้ ง แต่ 97 - 365 คน และสถานศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ 2 แห่ ง มี นั ก เรี ย น
จ�ำนวน 3,916 - 4,216 คน โดยส่วนใหญ่เป็นการเปิดสอนในระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ในขณะที่โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตารางที่ 4.13 รายชื่อหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี รูปแบบ/
วิธีการสนับสนุน และดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ที่

ชื่อโรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านน�้ำกร่อย
จังหวัดระยอง

2. โรงเรียนวัดตโปทาราม
จังหวัดชลบุรี

3. โรงเรียนวัดปะโอ
จังหวัดสงขลา

การสนับสนุน
จากภาคเอกชน
สถาบันการเรียนรู้
ของคนทุกวัยจังหวัดระยอง
(Rayong Inclusive
Learning Academy : RILA)
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) และ
บริษัททรู คอร์ปอเรชัน
จ�ำกัด (มหาชน)
ภายใต้โครงการ
CONNEXT ED
บริษัททรู คอร์ปอเรชัน
จ�ำกัด (มหาชน) ภายใต้
โครงการ CONNEXT ED

4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 บริษัททรู คอร์ปอเรชัน
(วัดโคกโหนด)
จ�ำกัด (มหาชน)
จังหวัดพัทลุง
ภายใต้โครงการ
CONNEXT ED
5. โรงเรียนพระพุทธบาท
วิทยา จังหวัดน่าน

บริษัททรู คอร์ปอเรชัน
จ�ำกัด (มหาชน)
ภายใต้ โครงการ
CONNEXT ED

รูปแบบและ
วิธีการสนับสนุน
แนะน�ำการใช้
แพลตฟอร์มทาง
การศึกษาและ
สนับสนุนงบประมาณ
ในการใช้สิทธิ์เข้าถึง
แพลตฟอร์ม
สนับสนุนด้าน
งบประมาณ
การพัฒนาครู
ให้เป็นผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง

รูปแบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
IXL, StartDee,
ClassStart,
Google
Classroom,
Youtube

สนับสนุน 3 ด้าน
- อุปกรณ์
- แพลตฟอร์ม
- บุคลากร (ICT
   Talent)

True VROOM,
True VLEARN,
True Virtual
World, Google
Workspace,
Kahoot,
Youtube
True Click Life,
Upskill, ENG24,
Echo Hybrid,
Scratch,
Canva, Line
True VROOM,
True VLEARN,
True Virtual
World, Google
Workspace,
Microsoft Office,
Kahoot,Youtube

สนับสนุน 3 ด้าน
- อุปกรณ์
- แพลตฟอร์ม
- บุคลากร
  (ICT Talent)
สนับสนุน 3 ด้าน
- อุปกรณ์
- แพลตฟอร์ม
- บุคลากร
  (ICT Talent)

Google for
Education,
Youtube, Line,
Kahoot, Tapo
Smart App
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ที่

ชื่อโรงเรียน

การสนับสนุน
จากภาคเอกชน

6. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
จังหวัดน่าน

บริษัททรู คอร์ปอเรชัน
จ�ำกัด (มหาชน) ภายใต้
โครงการ CONNEXT ED

7. โรงเรียนบ้านหนองแสง
โคกน้อย
จังหวัดขอนแก่น

บริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน)
ภายใต้โครงการ
CONNEXT ED

8. โรงเรียนสมสะอาด
พิทยาสรรพ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

บริษัท น�้ำตาลมิตรผล
จ�ำกัด ภายใต้โครงการ
CONNEXT ED และ
Partnership School

9. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย บริษัท กูเกิล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จ�ำกัด
บริษัท เลอโนโว
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

รูปแบบและ
วิธีการสนับสนุน

รูปแบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Upskill, Kahoot,
Quizizz,
Worldwall,
Canva
สนับสนุน 3 ด้าน
True VROOM,
- อุปกรณ์
True VLEARN,
- แพลตฟอร์ม
Upskill,
- บุคลากร
ทรูปลูกปัญญา,
  (ICT Talent)
Facebook,
Line, Q-info
สนับสนุนงบประมาณ CodingThailand,
ผ่านโครงการ
Project 14,
ที่สถานศึกษาเสนอ
Google,
เพื่อเป้าหมาย
e-Learning,
การพัฒนาผู้เรียนให้มี True VROOM,
ทักษะดิจิทัล
True VLEARN,
สนับสนุน
True VROOM,
- อุปกรณ์
Google
- แพลตฟอร์ม
Classroom,
- บุคลากร (เจ้าหน้าที่ IXL, Mitr Phol
  ชุมชนสัมพันธ์ของ Knowledge
  บริษัท)
Sharing Site
สนับสนุน 3 ด้าน
Moodle,
- อุปกรณ์
Google
  Chromebooks
Workspace
- แพลตฟอร์ม
for Education,
  Google
Youtube
  Workspace for
  Education
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  พัฒนาครู
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การสนับสนุน
จากภาคเอกชน
10. โรงเรียนเตรียอุดมศึกษา บริษัท ไมโครซอฟต์
พัฒนาการ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่

ชื่อโรงเรียน

รูปแบบและ
วิธีการสนับสนุน
สนับสนุน 3 ด้าน
- อุปกรณ์
- แพลตฟอร์ม
  Microsoft Team
  for Education
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
  เพื่อพัฒนาครู

รูปแบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
Moodle,
Microsoft Team
for Education,
Google,
Youtube

จากตาราง 4.13 สามารถสรุปผลได้ว่าสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนจ�ำนวน 10 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED และ Partnership School จ�ำนวน 7 แห่ง เป็นสถานศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมทางการศึกษา 1 แห่ง และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มจากเครือข่ายความสัมพันธ์ของสถานศึกษากับสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครอง
รวมถึงการมีส่วนร่วมจากการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาของภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหา
และสร้างกลยุทธ์การเติบโตของภาคธุรกิจ ควบคู่กับการสนับสนุนการศึกษาในระดับพื้นฐานอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยมีรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่แตกต่างกัน ดังนี้ สถานศึกษาที่ได้รับ
การสนับสนุนจากบริษัททรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐบาล คือ
CONNEXT ED จ�ำนวน 4 แห่ง จากโรงเรียนประชารัฐ 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดปะโอ โรงเรียน
พระพุทธบาทวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) ซึ่งได้รับการสนับสนุน
เต็มรูปแบบครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปกรณ์ (Hardware) เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก กระดานอัจฉริยะ
(Active Board) ห้องออกอากาศและถ่ายทอดสด ด้านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Software) เช่น True
VROOM, True VLEARN, True Virtual World, True Click Life, Upskill, ทรูปลูกปัญญา เป็นต้น
และด้านบุคลากร (Peopleware) เป็นการสนับสนุนผู้น�ำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent)
อยูป่ ระจ�ำสถานศึกษาแห่งละ 1 คน และโรงเรียนวัดตโปทาราม ซึง่ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด  (มหาชน)
ให้การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อเนื่องจากโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ โดยปัจจุบนั ภาคเอกชนทีใ่ ห้การสนับสนุนหลักในโครงการ CONNEXT ED คือ ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาครูให้เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
ส่วนสถานศึกษาอีก 3 แห่งได้รบั การสนับสนุนจากภาคเอกชนรายอืน่ ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED
และ Partnership School แห่ ง ละหนึ่ ง บริ ษั ท ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย นสมสะอาดพิ ท ยาสรรพ์
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทน�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด โดยเป็นการสนับสนุนทั้ง 3 ด้าน ด้านวัสดุอุปกรณ์  
คือ คอมพิ วเตอร์ โน้ตบุ๊ก ด้า นแพลตฟอร์ม เช่ น Mitr Phol Sharing Site, IXL เป็ น ต้ น และ
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ด้านบุคลากร คือ เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ดูแลให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ โรงเรียน
บ้านหนองแสงโคกน้อย ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด เป็นการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดท�ำโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และโรงเรียนบ้านน�้ำกร่อย ซึ่งเป็น
สถานศึกษาในเขตพืน้ ทีน่ วัตกรรมทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากสถาบันการเรียนรูท้ กุ วัยจังหวัด
ระยอง ทีเ่ กิดขึน้ จากการส่งเสริมสนับสนุนของทุกภาคส่วนในพืน้ ทีเ่ พือ่ เป้าหมายในการพัฒนาการศึกษา
ของคนทุกช่วงวัยในจังหวัดระยองให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการสนับสนุนด้านแพลตฟอร์ม
และงบประมาณค่าใช้บริการแพลตฟอร์ม และสถานศึกษาอีก 2 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้รบั การสนับสนุนจากภาคเอกชนจากเครือข่ายสมาคมผูป้ กครองและสมาคม
ศิษย์เก่า คือ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ Chromebook จากบริษัท
เลอโนโว (ประเทศไทย) จ�ำกัด และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Google Workspace for Education จากบริษทั
กูเกิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาครูด้านทักษะการใช้อุปกรณ์และ
แพลตฟอร์มจากบริษัทดิ เอสเคิร์ฟ จ�ำกัด บริษัทร่วมของบริษัทกูเกิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผ่านโครงการ
ทดลองการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกส�ำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วย Google Workspace และ
Chromebook และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมครู
จากบริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ทั้งนี้ ในด้านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ พบว่าแพลตฟอร์มร่วมที่ทุกสถานศึกษาใช้ในการจัด
การเรียนรู้ คือ Google for Education และ Youtube ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทกูเกิล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด เนื่องจากเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานเพื่อการศึกษาที่ทุกสถานศึกษาสามารถน�ำมาใช้บริการได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย ตอบสนองการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ในปัจจุบัน
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ และสั ง เคราะห์ รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน
ในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มจากแบบสอบถามภาคเอกชน แบบสอบถามสถานศึกษา
และกรณีศึกษาสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีจ�ำนวน 10 แห่ง พบว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
1.4.1 รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนตามนโยบายรั ฐ บาล จากโครงการ
CONNEXT ED และ/หรือ Partnership School โดยสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
หลักรายเดียวหรือภาคเอกชนรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED และ Partnership School
ร่วมสนับสนุนตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านการศึกษาขององค์กร โดยภาคเอกชน
มีแนวคิดและความเชื่อพื้นฐานว่าสังคมที่ดีย่อมมาจากคนที่มีคุณภาพ และการศึกษาเป็นหัวใจส�ำคัญ
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ของการสร้ า งคนให้ มี คุ ณ ภาพ ผนวกกั บ แนวคิ ด ทางด้ า นธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งการตอบแทนสั ง คมเพื่ อ ให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยผล
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว่ า หน่ ว ยงานภาคเอกชนที่ มี ก ารด�ำเนิ น งานสอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบนี้
อย่างชัดเจน ได้แก่ บริษัททรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด  (มหาชน) โดยแบ่งเป็นการสนับสนุนแบบเต็มรูปแบบ
กับสนับสนุนเพียงบางส่วน รายละเอียดดังนี้
		
1.4.1.1 สนับสนุนเต็มรูปแบบ ภาคเอกชนให้การสนับสนุนสถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน
ประกอบด้วย (1) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Hardware) เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต Clicker กระดาน
อัจฉริยะ (Active Board) ห้องถ่ายทอดสดและห้องออกอากาศ โทรทัศน์ เป็นต้น (2) โปรแกรม
หรือแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ (Software) เช่น True Vlearn True Vroom True Clicklife IXL
Mitrphol Sharing Site โดยใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Google Workspace for Education
Microsoft Team for Education Social Medias เช่น Youtube Facebook Line เป็นต้น และ
(3) ด้านบุคลากร (Peopleware) สนับสนุนโดยส่งบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากบริษัท
อยู่ประจ�ำโรงเรียน (ICT Talent และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์) ท�ำหน้าที่ประสานการด�ำเนินงาน
ระหว่างโครงการ CONNEXT ED กับสถานศึกษา ตัวอย่างภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนแบบเต็ม
รูปแบบ คือ บริษัททรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา 4 แห่ง จาก 10 แห่ง
ของสถานศึ ก ษาที่ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งของการศึ ก ษาวิ จั ย คื อ โรงเรี ย นวั ด ปะโอ
จังหวัดสงขลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) จังหวัดพัทลุง โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
จังหวัดน่าน และโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุง่ น้อย จังหวัดน่าน นอกจากนัน้ ยังมีบริษทั น�ำ้ ตาลมิตรผล จ�ำกัด
ให้การสนับสนุนโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
				
1.4.1.2 สนับสนุนบางส่วน ภาคเอกชนสนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษา
ผ่านโครงการที่สถานศึกษาเสนอเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
บริษัทซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น
ผ่านโครงการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent Laboratory) และธนาคารกรุงเทพ
จ� ำ กั ด (มหาชน) ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณกั บ โรงเรี ย นวั ด ตโปทาราม จั ง หวั ด ชลบุ รี
เพือ่ การพัฒนาครูให้เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงผ่านโครงการก่อการครู และบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด
(มหาชน) ให้การสนับสนุนด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ให้กับโรงเรียนวัดตโปทาราม
		 1.4.2 รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนจากพลั ง การมี ส ่ ว นร่ ว มที่ เ ข้ ม แข็ ง
ของทุกภาคส่วนในระดับจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จากผลการวิจัยที่เป็น
กรณีศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา คือ โรงเรียนบ้านน�้ำกร่อย จังหวัดระยอง
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น การเรี ย นรู ้ ข องคนทุ ก ช่ ว งวั ย จั ง หวั ด ระยอง (Rayong Inclusive
Learning Academy : RILA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนในลักษณะ Social Enterprise เกิดขึ้น
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จากการรวมตัวของหลายภาคส่วนทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มูลนิธิส่งเสริมการศึกษา
หอการค้าจังหวัดระยอง ผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดระยอง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียนและคนทุกช่วงวัยในจังหวัดระยองให้เติบโตเท่าทันการพัฒนาเมืองตามแนวทาง
ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย RILA ให้การสนับสนุนโดยแนะน�ำแพลตฟอร์ม IXL
มาให้โรงเรียนบ้านน�ำ้ กร่อยจัดการเรียนการสอน ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างเข้าใจและกระตือรือร้น
ที่จะเรียนรู้ และแนะน�ำบริษัทผู้ผลิตแพลตฟอร์ม StartDee และ ClassStart ให้ออกแบบแพลตฟอร์ม
ทีส่ ามารถตอบโจทย์ตามบริบทของผูเ้ รียนในจังหวัดระยอง รวมทัง้ สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเข้าใช้สทิ ธิ์
ของแพลตฟอร์ม StartDee ให้กับผู้เรียนด้วย
1.4.3 รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนผ่านเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้บริหาร
และบุคลากรสถานศึกษาร่วมกับสมาคมผูป้ กครองและสมาคมศิษย์เก่า ซึ่งเครือข่ายความสัมพันธ์
นั บ ว่ า มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษาให้ เ ท่ า ทั น ต่ อ เทคโนโลยี
และพัฒนาการโลก โดยจากผลการศึกษาวิจัยนี้ พบว่าจากกรณีศึกษาของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ที่ มี ค รู เ ป็ น เครื อ ข่ า ยกั บ อาจารย์ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นการจั ด
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งมีบริษัทในเครือข่าย
ได้แก่ บริษัทดิ เอส เคิร์ฟ จ�ำกัด และบริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จ�ำกัด ร่วมให้การสนับสนุน
ทั้งทางด้านอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และบุคลากรเพื่อจัดฝึกอบรมพัฒนาครู นับเป็นการสร้างโอกาส
ให้ผเู้ รียนในสถานศึกษาทีค่ รอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับทีไ่ ม่ดมี ากนัก ได้มโี อกาสเปิดโลกทัศน์
การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ จาก Google Workspace for Education ภายใต้ความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และครูที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังมีกรณีศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่ได้รับ
การสนับสนุนจากบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จากเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้บริหาร
กับหน่วยงานภาคเอกชนที่เห็นความส�ำคัญของการพัฒนาการศึกษาประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้สถานศึกษาจ�ำเป็นต้องจัดการเรียนรูแ้ บบออนไลน์ผา่ นแพลตฟอร์มต่าง ๆ
เพือ่ ความปลอดภัยและลดความเสีย่ งในการติดเชือ้ จากการเรียนในสถานศึกษา โดยบริษทั ไมโครซอฟต์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้เข้ามาสนับสนุนและให้บริการแพลตฟอร์ม Microsoft Team for Education
ขั้นพื้นฐานที่สามารถตอบสนองการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับการมอบอุปกรณ์
โน้ตบุ๊ก พร้อมจัดฝึกอบรมวิธีการใช้และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียน
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยโรงเรียนได้รับค่าบริการการใช้
อินเทอร์เน็ตจากสมาคมผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่าเพื่อให้บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนได้ใช้
บริการอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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1.4.4 รูปแบบการมีส่วนร่วมจากการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
ของภาคเอกชน เพื่อแก้ปัญหาและสร้างกลยุทธ์การเติบโตของภาคธุรกิจ ควบคู่กับการสนับสนุน
การศึกษาในระดับพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบ จากผลการศึกษาวิจัย กรณีศึกษาตามรูปแบบนี้ ปรากฏ
ให้เห็นชัดเจนจากสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการทีม่ บี ริษทั ไมโครซอฟต์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เข้ามาให้การสนับสนุนหลักในด้านแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาระดับพื้นฐาน คือ
Microsoft Team for Education (ระดับ A1) ท�ำให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
ได้รับทั้งในด้านเนื้อหา ความสามารถในการโต้ตอบกับครูผู้สอนแบบ Real-Time รวมทั้งระบบ
การประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยบริษทั ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์เพือ่ การเรียนการสอนให้โรงเรียน
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการส�ำหรับผู้เรียนและครูที่มีปัญหาความไม่พร้อมทางด้านอุปกรณ์ รวมทั้ง
การอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการใช้แพลตฟอร์ม
รูปแบบต่าง ๆ ไปพร้อมกัน และโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกูเกิล
(ประเทศไทย) จ� ำ กั ด ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น แพลตฟอร์ ม ทางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คื อ Google
Workspace for Education ร่ว มกับ การให้ ใ ช้ อุ ปกรณ์ เพื่ อ การเรี ย นการสอนในช่ วงการด� ำ เนิ น
โครงการ พร้อมทั้งส่งบุคลากรมาฝึกอบรมพัฒนาครูเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
ใช้แพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
1.5 ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการ
มีส่วนร่วมของภาคเอกชน
1.5.1 ปัญหาและอุปสรรคของภาคเอกชน
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์แบบสอบถามด้านปัญหาและอุปสรรคในการสนับสนุน
ของภาคเอกชน จ�ำแนกเป็นด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Hardware และ Software) และ
ด้านบุคลากร สรุปได้ ดังนี้
							 ด้านงบประมาณ
1. การส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มต้องใช้
งบประมาณสูง ในขณะที่หน่วยงานภาคเอกชนมีงบประมาณจ�ำกัด จึงไม่อาจสนับสนุนได้เต็มที่
ทุกโครงการและทุกสถานศึกษา
2. ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานภาคเอกชนต้ อ งประสบสภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่ มี
ความผันผวนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ท�ำ ให้ หน่ วยงานภาคเอกชน ต้องปรับ ลดงบประมาณในการให้ ความช่ วยเหลื อ สถานศึ ก ษาและ
อาจทบทวนนโยบายการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในอนาคตด้วย
3. การสนับสนุนสถานศึกษาขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ไม่สามารถก�ำหนด
งบประมาณในการสนับสนุนได้ต่อเนื่อง
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4. อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมีข้อจ�ำกัดด้านอายุการใช้งาน ภาครัฐควรมี
การจัดสรรงบประมาณเพือ่ การบ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนือ่ งจากข้อมูลข้างต้นสรุปได้วา่ หน่วยงานภาคเอกชน
สามารถให้การสนับสนุนสถานศึกษาได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
และสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 รวมถึงอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยี มี อ ายุ ก ารใช้ ง านสั้ น และระบบสารสนเทศบางประเภทมี ร าคาสู ง อี ก ทั้ ง ยั ง ต้ อ ง
มีการบ�ำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาได้อย่าง
เต็มที่
ด้านวัสดุอุปกรณ์
1. จากการเปิดบริการให้สถานศึกษาเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
ส่งผลให้มผี เู้ ข้าใช้งานจ�ำนวนมาก ภาคเอกชนต้องขยายเซิรฟ์ เวอร์ให้มขี นาดใหญ่ขนึ้ เพือ่ รองรับผูใ้ ช้งาน
2. จ�ำนวนอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีของแต่ละสถานศึกษามีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด
ไม่เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียน
3. สถานศึกษาไม่มีความพร้อมเรื่องบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
ในการใช้และบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
4. วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง  ๆ  ของสถานศึกษาบางแห่ง (ขนาดกลางและเล็ก) มีสภาพเก่า
และช�ำรุดเสียหาย ท�ำให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง
5. สถานศึกษาบางแห่งมีปญ
ั หาเรือ่ งความเร็วและความเสถียรของสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต
6. หน่วยงานภาคเอกชนจัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ได้ในปริมาณจ�ำกัด
และไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาได้ตลอดอายุการใช้งาน
7. วัสดุอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มมีราคาสูง
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ภาคเอกชนไม่สามารถสนับสนุนอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้สถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ทุกโครงการและทุกสถานศึกษา
เนือ่ งจากมีขอ้ จ�ำกัดด้านงบประมาณและค่าใช้จา่ ยในการบ�ำรุงรักษา อีกทัง้ สถานศึกษายังขาดบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้และบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ท�ำให้อุปกรณ์บางส่วน
มีสภาพเก่าและช�ำรุดจนไม่สามารถใช้งานได้ และในปัจจุบนั มีผเู้ ข้าใช้แพลตฟอร์มเป็นจ�ำนวนมาก จึงต้อง
พัฒนาแพลตฟอร์มให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการใช้งานที่แตกต่างหลากหลายเพิ่มขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น วัสดุอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มยังมีราคาสูงอีกด้วย
ด้านบุคลากร
1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดทักษะความช�ำนาญในการ
ใช้แพลตฟอร์มทางการศึกษา รวมถึงมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย ไม่สามารถใช้งาน
และดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและมีประสิทธิภาพได้
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ค่อนข้างมาก

2. สถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก มี จ� ำ นวนบุ ค ลากรจ� ำ กั ด ในขณะที่ มี ภ าระงาน

3. บุคลากรยังไม่สามารถเชือ่ มโยงภารกิจของตนเองในบทบาทความเป็นครู
กับภาพรวมของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านได้
4. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการแต่งตั้งจากวิธีการสอบคัดเลือก ท�ำให้
ขาดทั ก ษะด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ส่ ง ผลให้ ก ารประสานงานและการท� ำ กิ จ กรรมใด ๆ ร่ ว มกั น
ของสถานศึกษามีอุปสรรค
5. การโยกย้ า ย และเกษี ย ณของบุ ค ลากรส่ ง ผลให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ ง
ในการด�ำเนินโครงการ รวมถึงการบรรจุผู้บริหารและครูเป็นไปอย่างล่าช้า
6. บุคลากรไม่เห็นความส�ำคัญของโครงการที่หน่วยงานภาคเอกชนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริม
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า สถานศึกษามีจ�ำนวนบุคลากรจ�ำกัด ในขณะที่
ภาระงานค่ อ นข้ า งมาก ครู ข าดความรู ้ ค วามเข้ า ใจและทั ก ษะความช� ำ นาญการใช้ แ พลตฟอร์ ม
ทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีค่อนข้างน้อย ไม่สามารถใช้งานและดูแลวัสดุอุปกรณ์
ให้ อ ยู ่ ใ นสภาพดี แ ละมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง โดยสอบคั ด เลื อ ก
ท�ำให้ไม่มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การโยกย้ายและการเกษียณอายุราชการของครู ส่งผลให้
ขาดความต่อเนื่องในการด�ำเนินโครงการรวมถึงการบรรจุผู้บริหารและครูเป็นไปอย่างล่าช้า และ
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เห็นความส�ำคัญในกิจกรรมหรือโครงการของภาคเอกชนที่เข้าไปสนับสนุน
และไม่สามารถเชื่อมโยงงานให้เข้ากับบทบาทของครูต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมได้
			 1.5.2 ปัญหาและอุปสรรคของสถานศึกษา
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลเชิงลึกสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีจ�ำนวน 10 แห่ง และการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนของสถานศึกษาใน 4 ภูมิภาค
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคได้ ดังนี้
1. ความไม่พร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของสถานศึกษาที่มี
จ� ำ นวนน้ อ ยไม่ เ พี ย งพอกั บ จ� ำ นวนนั ก เรี ย น และระบบปฏิ บั ติ ก ารล้ า หลั ง ส่ ง ผลให้ ก ารเรี ย นรู ้
ของนักเรียนไม่ทันต่อวิทยาการที่เกิดใหม่ในปัจจุบัน
2. กระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีกฎระเบียบที่มีข้อจ�ำกัดมาก ท�ำให้
สถานศึกษาได้รับอุปกรณ์ล่าช้า และบางครั้งอุปกรณ์ไม่สามารถตอบโจทย์การใช้งานตามยุคสมัย
ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้
3. สถานศึ ก ษาขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
ความรู้ในการซ่อมแซมและดูแลรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงวัย
จึงขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีใหม่ ท�ำให้รู้สึกว่าเป็นภาระในการเรียนรู้
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4. สถานศึกษาขนาดเล็ก ภารกิจประจ�ำวันของครูคอ่ นข้างมาก ท�ำให้ไม่สามารถ
จัดเตรียมสื่อการสอนดิจิทัลที่ดีได้
5. สถานศึกษาไม่มีงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมและ
แพลตฟอร์มที่ดีในการจัดเรียนการสอน
6. ผู้ปกครองบางส่วนไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะสามารถซื้ออุปกรณ์ดิจิทัล
เพื่อให้นักเรียนใช้เรียนออนไลน์ได้ รวมทั้งขาดทุนทรัพย์ในการจ่ายค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
กรณีที่ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องความไม่พร้อม
ของอุปกรณ์ที่มีจ�ำนวนไม่เพียงพอกับจ�ำนวนนักเรียน อุปกรณ์ที่มีอยู่มีระบบปฏิบัติการที่ล้าหลัง
ไม่สามารถรองรับการใช้งานแพลตฟอร์มใหม่ได้ การจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เป็นข้อจ�ำกัด ท�ำให้สถานศึกษาได้รับอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันกับยุคสมัยและความต้องการ
ใช้งาน สถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการซ่อมแซม
และดูแลรักษาอุปกรณ์ สถานศึกษาขนาดเล็ก ครูมีภารกิจประจ�ำวันค่อนข้างมาก ท�ำให้ไม่สามารถ
จัดเตรียมสื่อการสอนดิจิทัลที่ดีได้ รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงวัย จึงขาดทักษะ
การใช้เทคโนโลยีใหม่และรู้สึกว่าเป็นภาระในการเรียนรู้ รวมทั้งสถานศึกษาไม่มีงบประมาณเพียงพอ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแพลตฟอร์มที่ดีในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนออนไลน์
ท�ำให้ผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนไม่มีสามารถซื้ออุปกรณ์และจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียน
การสอนได้

ตอนที่ 2 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของภาคเอกชน คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ จ ากวิ ธี ก าร แนวทาง หรื อ รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว ม
ของภาคเอกชนในการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของสถานศึกษาทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และปัญหา
อุปสรรค ปัจจัยความส�ำเร็จ และข้อเสนอแนะของภาคเอกชนและสถานศึกษาจากแบบสอบถาม
การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร รวม 10 แห่ง
การประชุมระดมความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค และการประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ข ้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในการพั ฒ นารู ป แบบจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและตลาดแรงงาน โดยภาครัฐและภาคเอกชน
ได้ รั บ ประโยชน์ ทั้ ง สองฝ่ า ย ก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น โดยสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์
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แบ่งเป็น ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน ข้อเสนอแนะจากสถานศึกษา และข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้
2.1 ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน
ด้านงบประมาณ
1. ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้องกับบริบททีจ่ ำ� เป็น ต้องพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยไม่รอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพียงอย่างเดียว
2. ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และควรให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าที่เป็น
อยู่ในปัจจุบัน
3. ภาครั ฐ ควรจั ด สรรงบประมาณส� ำ หรั บ การจั ด ท� ำ สื่ อ การเรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย นที่ มี
ความเหมาะสมกับช่วงวัยและบริบทที่แตกต่างกัน
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา โดยภาคเอกชนเป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มเติม
ด้านวัสดุอุปกรณ์
1. ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนได้เข้าถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและราคา
เหมาะสมหรือราคาถูกมากกว่าปกติในกรณีที่น�ำไปสนับสนุนสถานศึกษา
		 2. ภาครัฐต้นสังกัดต้องจัดหาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ พร้อมกับให้คำ� แนะน�ำ
และความรู้ในการใช้งานกับสถานศึกษา และจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามสัดส่วนการใช้งานจริง
3. ภาครัฐควรเป็นผู้จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์โดยการเพิ่มการลงทุนมากขึ้น และเปลี่ยน
ระบบการจัดซื้อแบบถาวรมาเป็นการเช่าซื้อที่มีระยะเวลา และสัญญาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
4. ภาครัฐควรสนับสนุนซิมการ์ดเพือ่ การเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ภาครัฐจ�ำเป็นต้องสนับสนุนการจัดซื้อและซ่อมแซม
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี จัดสรรอุปกรณ์ทที่ นั สมัยต่อการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
พร้อมกับร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดหาซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม
เพื่ อ การใช้ ง านได้อย่า งมีป ระสิทธิภ าพ รวมทั้ ง ควรสนั บสนุ น ซิ มการ์ ดหรื อ สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
		ด้านบุคลากร
1. จัดให้มีการอบรมครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการบ�ำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี รวมถึงเพือ่ ฝึกทักษะและทบทวน
การใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
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2. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบ
3. ควรปรับระบบการคัดเลือก ค่าตอบแทน สวัสดิการ และการฝึกอบรมครูทเี่ หมาะสมและ
มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
4. ก�ำหนดสัดส่วนของจ�ำนวนครูที่สามารถโยกย้ายได้ในแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องในการเรียนการสอน
5. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยใช้วิทยากร
ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มหรือตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญจากแพลตฟอร์มนั้น รวมถึงให้มีการจับคู่
เพื่อพัฒนาครู (ครูกับครู)
6. เพิ่มแรงจูงใจหลากหลายรูปแบบในการดึงดูดให้บุคลากรที่มีคุณภาพมาเป็นครู
7. หน่วยงานภาคเอกชนควรสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเติมเต็มความช่วยเหลือให้กับ
สถานศึกษาได้มากขึ้น หน่วยงานภาคเอกชนบางหน่วยสามารถส่งบุคลากรไปให้ความช่วยเหลือและ
มอบความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญให้กับสถานศึกษาได้
8. ภาครั ฐ ควรให้ อ� ำ นาจภาคเอกชนประเมิ น ความสามารถและการท� ำ งานของ
สถานศึกษาเพื่อยกระดับการท�ำงานร่วมกับภาคเอกชน
9. สถานศึกษาสามารถใช้กิจกรรมหรือโครงการด้านการศึกษาเป็นตัวชี้วัดผลงาน
เพื่อการประเมินผลงานอย่างเป็นรูปธรรมได้
		 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้วา่ สถานศึกษาควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลแพลตฟอร์มให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้วิทยากร
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ และการบ�ำรุงรักษาดูแลอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของครูอย่างเป็นระบบ ควรมีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้คนที่มีคุณภาพ
มาเป็นครู ระบบการคัดเลือก ค่าตอบแทน รวมทั้งการก�ำหนดจ�ำนวนครูในการโอนย้ายด้วย ในการ
ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ควรให้ ภ าคเอกชนมี ส ่ ว นร่ ว มในการประเมิ น
ความสามารถของครูผู้สอนเพื่อยกระดับการท�ำงานร่วมกัน สามารถเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลงาน
ด้านคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ในการจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ ควรให้ครูแต่ละวิชามีส่วนร่วมเพื่อให้พัฒนาสื่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับนักเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา
2. หน่วยงานของภาคเอกชนควรมีการรวมกลุ่มอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน
3. ควรมีนโยบายให้สิทธิพิเศษกับหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
เช่น สิทธิพิเศษทางด้านภาษี สิทธิพิเศษในการต่อใบอนุญาตการประกอบกิจการ หรือสิทธิพิเศษ
ในการขออนุญาตด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
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4. สถานศึ ก ษาควรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ที่ เ ชื่ อ มโยง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ โดยก�ำหนดค่าเป้าหมายของการเรียนรู้ สืบค้น ท�ำแบบฝึกหัด
ผ่านระบบออนไลน์ของผู้เรียนเป็นร้อยละในแต่ละรายวิชา
5. ภาครัฐควรลดภาระงานอื่น ๆ ของครู เพื่อให้ครูมีเวลากับการสอนอย่างเต็มที่
6. ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนระหว่างการเรียนในห้องเรียนปกติ
กับการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
จากข้อมูลสรุปได้ว่า สถานศึกษาควรให้ความส�ำคัญกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ทีเ่ ชือ่ มโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยก�ำหนดค่าเป้าหมายของการเรียนรู้ สืบค้นท�ำแบบฝึกหัดผ่านระบบ
ออนไลน์ของผู้เรียนเป็นอัตราส่วนในแต่ละรายวิชา ครูผู้สอนแต่ละวิชามีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความถนัดของผู้เรียนและหลักสูตรของสถานศึกษา และภาครัฐ
ควรลดภาระงานอืน่ ๆ ของครู เพือ่ ให้ครูมเี วลากับการสอนอย่างเต็มที่ รวมถึงการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของผลการเรียนแบบปกติกบั การเรียนแบบออนไลน์ เพือ่ พัฒนารูปแบบในการจัดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ได้ ส่วนการส่งเสริมด้านอื่น ๆ ควรให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุน
สถานศึกษาในการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยให้สิทธิพิเศษทางภาษี สิทธิพิเศษในการต่อ
ใบอนุญาตการประกอบกิจการ หรือสิทธิพิเศษในการขออนุญาตด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ
2.3 ข้อเสนอแนะในระดับสถานศึกษา
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มคี วามพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน (Infrastructure)
เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและสอดคล้องกับจ�ำนวนนักเรียน มีการก�ำหนดอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์ไม่ให้ล้าหลังจนเกินไป มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง หรือ WIFI เพื่อไม่ให้โรงเรียนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
2. ควรมีการปรับปรุงระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีหรือระบบ
ต่าง ๆ ให้เอื้อและสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา
3. ควรปรั บ ระเบี ย บโครงสร้ า งของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษา
เป็นนิติบุคคลอย่างแท้จริง เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจ้างบุคลากรที่สามารถตอบสนอง
ต่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญของประเทศ
4. ควรพั ฒ นาระบบการส่ ง เสริ ม ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจและการพั ฒ นาครู โดยควรปรั บ ระบบ
การประเมินวิทยะฐานะของครู
5. ควรปรับการจัดสรรงบประมาณรายหัวระบบใหม่ เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาเด็กทีม่ คี วามสามารถ
พิเศษให้สามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
6. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ควรมีการปรับหลักสูตรโดยควรสามารถออกแบบ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตามความต้องการของสถานศึกษาตามบริบท
ที่แตกต่างกัน
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7. ส่งเสริมให้มี ICT Talent ทุกโรงเรียน หรือ 1 อ�ำเภอต่อ 1 คน เพื่อให้โรงเรียนอื่น ๆ ที่มี
ความขาดแคลนได้มีโอกาสในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ ควรก�ำหนดหรือค้นหา
แนวทางการส่งเสริมให้การมี ICT Talent ประจ�ำการในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
8. ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มส�ำหรับครู
ที่อายุมาก พร้อมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างสม�่ำเสมอ
9. ควรมีการจัดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning Space) หรือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยมีสถานศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จและมีแนวปฏิบัติที่ดีได้มีโอกาสถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปสู่สถานศึกษาแห่งอื่น
10. สถานศึกษาควรมีการติดต่อกับ School Partner เป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ เพือ่ น�ำเสนอปัญหา
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
11. ภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน เพื่อลดภาระของสถานศึกษา
ในการจัดกระท�ำข้อมูลในด้านต่าง ๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
12. ควรมีการสร้างหรือจัดท�ำดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการศึกษาให้มีรูปแบบหลากหลาย
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับบริบท เช่น การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ และดิจิทัลแพลตฟอร์มด้าน Cryptocurrency เป็นต้น
จากข้อมูลสรุปได้วา่ การจัดการเรียนรูข้ องสถานศึกษาในยุคปัจจุบนั ทีอ่ ยูท่ า่ มกลางความเจริญ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่สถานศึกษาจ�ำเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ต่ า ง ๆ รวมถึ ง ในอนาคตการจั ด การเรี ย นรู ้ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นรู ป แบบไปเป็ น แบบ
ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบออนไลน์กับการเรียนที่สถานศึกษา จึงมีความจ�ำเป็นที่สถานศึกษา
จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงาน สถานศึกษาจึงมีข้อเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมภาคเอกชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องมีปริมาณที่เพียงพอสอดคล้องกับจ�ำนวนนักเรียน การสนับสนุนทางด้านสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ�ำโรงเรียน รวมถึงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัด
การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ๆ โดยควรจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดยสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลไปสู่สถานศึกษาอื่น
ที่มีบริบทต่าง ๆ ให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ดีโดยทั่วถึงกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพัฒนา
การศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป
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1. ด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ
1.1 ปรับระบบบริหารจัดการ
และงบประมาณเพื่ อ การศึ ก ษา
โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ สู ง สุ ด กั บ
ครู ต้ อ งเอื้ อ งบประมาณให้ ค รู
มีความสะดวกต่การจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ
1.2 ควรรจัดสรรงบประมาณ
สูส่ ถานศึกษาโดยตรง ไม่ตอ้ งผ่าน
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เพื่ อ ให้
สถานศึ ก ษาสามารถพิ จ ารณา
ใช้ได้อย่างอิสระตามความจ�ำเป็น
และความเหมาะสม
1.3 จัดท�ำและวางระบบฐาน
ข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาและ
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า น Cyber
Security
1.4 พั ฒ นาระบบการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างต้องครอบคลุมการบริการ
หลั ง การขาย เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น
เทคโนโลยี มี ก ารพั ฒ นาและ
เปลี่ยนแปลงไอย่างรวดเร็ว ดังนั้น

1.1 ภาคเอกชนควรเพิ่ ม
การลงทุ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ า น
การศึกษามากขึ้น และยกระดับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ให้มีความส�ำคัญสูงสุด
1.2 ภาคเอกชนควรพิจารณา
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น สถานศึ ก ษา
และผู ้ เ รี ย นที่ มี ค วามพร้ อ มหรื อ
มี ค วามเป็ น เลิ ศ เพื่ อ พั ฒ นาไป
สู่ความเป็นเลิศยิ่งขึ้น เช่น กลุ่ม
โรงเรี ย นสาธิ ต นอกเหนื อ จาก
ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการลด
ความเหลื่อมล�้ำทางด้านโอกาส
ในการเข้าถึงของผู้เรียนในชนบท
ห่างไกล

1.1 รูปแบบความร่วมมือที่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 5 ส่วน
ได้แก่ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน
เป็ น รู ป แบบความร่ ว มมื อ ที่ ค วร
ได้รับการส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการพัฒนาการศึกษา
ในทุกมิติ
1.2 ภาครัฐและภาคเอกชน
ควรพัฒนารูปการมีส่วนร่วมเป็น
ลักษณะการสร้างคุณค่าร่วมกัน
(Creating Shared Value) เพือ่ ให้
เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1.3 ควรระบุโครงการส�ำคัญ
ที่ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาหรือขยาย
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในอนาคต
1.4 การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของภาคเอกชน เป็นสิ่งที่ดี
และมีประโยชน์ แต่ควรน�ำไปสู่
ความความเข้มแข็งของสถานศึกษา
ในระยะยาว และควรเป็นรูปแบบ
ความร่วมมือที่มีความต่อเนื่อง
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนต้ อ งมี ค วามทั น สมั ย
และควรให้มีการกระจายอ�ำนาจ
การตัดสินใจการจัดซื้อจัดจ้างให้
กับสถานศึกษาโดยตรง
1.5 ภาครัฐต้องก�ำหนดบทบาท
ของภาคเอกชนให้ ชั ด เจนทั้ ง ใน
ด้ า นวิ ธี ก ารและแนวทางการ
มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และ
ไม่ เ กิ ด ความซ�้ ำ ซ้ อ นระหว่ า ง
ภาครัฐกับภาคเอกชน
      1.6 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ควรร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง
ก� ำ หนดนโยบายการเพิ่ ม อั ต รา
การลดหย่อนภาษีในการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ให้สถานศึกษามากขึ้น
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
หาเครื่องมือที่เป็นตัวเชื่อมไปถึง
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มากขึ้น
1.7 ควรสนับสนุนและหาวิธี
การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
หรือหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ของผู้เรียนมากขึ้น
1.8 ควรมีระบบสะสมหน่วยกิต
(Credit Bank) ให้ผู้เรียนที่เรียน
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มสามารถ
น�ำไปเทียบโอนได้ และน�ำไปเทียบวุฒิ
เพือ่ พัฒนาระดับการศึกษา ให้สงู ขึน้ ได้
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จะสามารถท�ำให้การเรียนรู้ผ่าน
ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มมีคณ
ุ ค่าในการ
น�ำไปใช้ได้สมบูรณ์มากขึ้น
1.9 ควรพัฒนาระบบ Deep
ให้สามารถใช้งานได้ตอ่ ไป เนือ่ งจาก
เป็นฐานข้อมูลที่มีการรับรองว่า
เป็นครูจากสังกัดไหน และฐาน
ข้อมูลของนักเรียนที่แสดงตัวตน
อย่างเป็นทางการ
2. ด้านระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem)
2.1 สร้างระบบนิเวศเพื่อการ
เรียนรู้ (Ecosystem) โดยเขตพืน้ ที่
การศึกษาควรต้องเป็นตัวกลาง
ในการสร้างความสมดุลรอบด้าน
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
2.2 วางระบบการจัดการเรียนรู้
ให้ด�ำเนินไปพร้อมกับการสร้าง
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ผ่านการ
ท�ำกิจกรรม ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
โดยมีดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มเป็นกลไก
ในการสนับสนุน
2.3 ภาครัฐต้องให้ความส�ำคัญ
ด้ า นเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
ในประเทศไทยอย่างแท้จริง โดย
ส่ ง เสริ ม การสร้ า งและพั ฒ นา
แพลตฟอร์ ม และแอปพลิ เ คชั น
ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงานและผูเ้ รียน โดย
สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วม

2.1 ภาคเอกชนควรออกแบบ
หรือจัดท�ำแพลตฟอร์มการเรียนรู้
เพื่อการศึกษาที่ง่ายและสะดวก
ต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องให้ครู
ไปใช้เวลาในการอบรมและเรียนรู้
เพิ่มเติม
2.2 ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิต
แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ควรมี
ความสามารถในการผลิตแพลตฟอร์ม
ที่แตกต่างหลากหลายและสามารถ
ตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ตาม
บริบทของพื้นที่
2.3 ภาคเอกชนควรแนะน�ำ
วิทยาการและข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ถ่ า ยทอดความรู ้ ใ หม่ ใ ห้ กั บ
สถานศึกษาและครูมากยิ่งขึ้น
2.4 ภาคเอกชนที่ มี กิ จ การ
เกีย่ วกับโทรคมนาคมควรกระจาย
สัญญาณการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
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2.4 ค ว ร มี ก า ร อ อ ก แ บ บ
แพลตฟอร์ ม การเรี ย นการสอน
ในเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่เน้น
เชิงเนื้อหาอย่างเดียว
2.5 สถานศึกษาทีภ่ าคเอกชน
เข้าไปสนับสนุนต้องสามารถบริหาร
จัดการในเชิงพาณิชย์และการพัฒนา
ทักษะผู้เรียนไปพร้อมกัน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพา
ตัวเองได้ในอนาคต

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ
พื้นที่การศึกษา เพื่อให้เด็กและ
ครูทอี่ ยูใ่ นชนบทได้มโี อกาสเข้าถึง
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ได้อย่างแท้จริง
2.5 ภ า ค เ อ ก ช น ที่ เ ข ้ า ไ ป
สนั บ สนุ น ด้ า นองค์ ค วามรู ้ จ าก
ผลงานวิจัยให้สถานศึกษา ควร
ส่ ง เสริ ม ผลงาน วิ จั ย ที่ เ กิ ด จาก
นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยไทย
เพื่อต่อยอดและส่งเสริมผลงาน
วิจัยของคนไทยให้เป็นที่รู้จักเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทยเกิดการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนในระยะยาวได้
อีกแนวทางหนึ่ง

ข้อเสนออื่น ๆ

3. ด้านบุคลากร
3.1 ภาครัฐควรพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลให้กับผู้บริหารสถาน
ศึกษา เพื่อให้มีวิสัยทัศน์และเป็น
ผู ้ น� ำ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ
สถานศึกษา
3.2 ทักษะด้านดิจิทัลเป็นสิ่ง
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ เร่ ง ด่ ว นกั บ ครู
ในยุคปัจจุบนั   ภาครัฐจึงต้องก�ำหนด
นโยบายการพัฒนาครู โดยส่งเสริม
ให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ด้านการเรียนการสอนผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มได้อย่างหลากหลาย
ทั้งจากหน่วยงานภาคเอกชนและ
ภาครัฐที่ให้บริการ และสามารถ
น� ำ คุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรม
ไปเทียบวิทยฐานะได้ เพื่อพัฒนา

3.1 ภาครัฐและภาคเอกชน
ควรร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะทีพ่ ร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่
และสามารถบูรณาการเทคโนโลยีใหม่
เข้ า กั บ การเรี ย นการสอนได้
เพื่ อ สามารถออกแบบการเรี ย น
การสอนให้ตอบโจทย์ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีได้ หรือมียุทธวิธี
ในการออกแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เรียกว่าการจัดการเรียนรู้
ที่เท่าทันพัฒนาการโลก
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ศั ก ยภาพครู ใ ห้ มี อ าวุ ธ ในการ
จัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ ม ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
3.3 กระทรวงศึกษาธิการควร
พัฒนาครู และจัดอบรมให้มีการ
upskill ครูทั้งประเทศอย่างเป็น
ระบบ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยี
มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
3.4 ควรมีแนวทางส่งเสริมให้
สถานศึกษามีครูที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ประจ�ำโรงเรียน 1 คน/
1 แห่ง เพื่อสามารถจัดการเรียน
การสอนผ่านเทคโนโลยีและสามารถ
ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
3.5 ครูเป็นหัวใจส�ำคัญของ
การจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล
แพลตฟอร์ ม ครู ต ้ อ งมี ทั ก ษะที่
ส�ำคัญ ได้แก่ (1) ทักษะในการน�ำ
ดิจิทัลมาเป็นสื่อในการเรียนหรือ
ศึกษาค้นคว้า (2) ครูหรือผู้จัดการ
เรียนรู้ต้องออกแบบการประเมิน
ที่สามารถสะท้อนกลับผ่านระบบ
ดิ จิ ทั ล ได้ หรื อ การจั ด การเรี ย น
การสอนผ่านดิจิทัลต้องเป็นแบบ
สองทางทีส่ ามารถด�ำเนินการผ่าน
ดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ได้ ใ นทุ ก มิ ติ
(3) ต้องเป็นผู้บริหารการจัดการเรียน
การสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้
เพื่อสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเรียน
การสอนแบบ active learning
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3.6 ปรับปรุงระบบการบรรจุ
ครู และขยายการเกษี ย ณอายุ
ราชการของครู เพื่อให้เด็กได้เรียน
กับครูอย่างต่อเนื่อง ควรพิจารณา
ด้านการบรรจุครู ICT ให้มีความ
มั่นคง
4. ด้านวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Device)
เป็นส่วนส�ำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้น
ในการเข้ า ถึ ง การจั ด การเรี ย นรู ้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเรียนรู้ รวมทั้งเป็น
การสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ตอบสนองแนวโน้ ม
การจั ด การศึ ก ษาในอนาคต  
เพราะในอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัล
จะเข้ า มามี บ ทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ
การด� ำ รงชี วิ ต ในทุ ก มิ ติ ภาครั ฐ
จึงควรให้ความส�ำคัญในการจัด
บริ ก ารด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข อง
สถานศึกษาให้มีความพร้อม

4.1 การบริจาควัสดุอุปกรณ์
ของภาคเอกชนควรพิ จ ารณา
ถึ ง คุ ณ ภาพของวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่
ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถ
ใช้ ง านได้ เพื่ อ ไม่ เ ป็ น การสร้ า ง
ภาระด้านการท�ำทะเบียนประวัติ
ครุภัณฑ์ให้กับสถานศึกษา
4.2 ภาคเอกชนผูผ้ ลิตอุปกรณ์
เทคโนโลยีควรออกแบบสมาร์ทโฟน
ให้มีฟังก์ชันการใช้งานเพื่อการเรียนรู้
ได้มากที่สุดด้วยราคาที่สามารถ
จ่ า ยได้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย น
สามารถน�ำอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
ที่ เ ป็ น เจ้ า ของหรื อ สมาร์ ท โฟน
ที่ มี อ ยู ่ ไ ปใช้ ใ นสถานศึ ก ษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่

5

สรุ ปผล อภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ

การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน เป็นการศึกษาวิจยั ทีใ่ ช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสม (Mixed Method Research) มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้
มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม (Framework for 21st Learning,
P21) 4 ทักษะส�ำคัญ (4Cs) ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation)
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving) การสื่อสาร
(Communication) และความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากขึ้น และครู
ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ให้ความรู้ ผู้ค้นหาข้อมูล คิดและเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานภาคเอกชนจ�ำนวนมาก
เข้ามาให้การสนับสนันส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ
สอดคล้องตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ที่มุ่งเตรียมคนไทยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล และสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
และเป้าหมายการจัดศึกษาด้านการตอบโจทย์ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาตามแผนศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา โดยในการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มุ ่ ง เน้ น ที่ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน
ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะที่ ส ามารถตอบสนองความต้ อ งการ
ของตลาดแรงงานทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต โดยเฉพาะทั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง เป็ น
ทักษะใหม่ที่มาพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด กอรปกับความจ�ำเป็น
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งเป็น
ตัวเร่งส�ำคัญที่ท�ำให้ภาคการศึกษาและสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนหรือการเรียนรู้ให้สอดรับกับสถานการณ์ โดยการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
ดั ง นี้ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ธี ก ารหรื อ แนวทางการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ผู ้ เ รี ย นผ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน และ (2) เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบ
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5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการและขั้นตอนต่าง ๆ สามารถสรุปและอภิปรายผล
การศึกษาจ�ำแนกตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้ดังนี้
		
5.1.1 วิธีการหรือแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ปัจจุบนั หน่วยงานภาคเอกชนหลายแห่งได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของภาครัฐ
ด้วยวิธีการและรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง สอดคล้อง
ตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 54 วรรคสองทีก่ ำ� หนด
ไว้ว่าการจัดการศึกษาทุกระดับต้องมีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในยุค
ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตที่เท่าทันกับเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเท่าทันพัฒนาการของโลก ผู้เรียนจึงจ�ำเป็นต้องมี
ทักษะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานหรือภาคเอกชนซึ่งนับว่ามีบทบาทส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทกุ ภาคส่วนรวมทัง้ ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา และนโยบายการส่งเสริมสนับสนุน
ให้น�ำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งเป็นตัวเร่งส�ำคัญที่ท�ำให้ภาคการศึกษาจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มทางการศึกษา ภาคเอกชนซึ่งมีศักยภาพ และมีธุรกิจ
ด้านการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา ตระหนักและ
เห็นความส�ำคัญของการจัดศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการเรียน
รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์มทีเ่ กิดขึน้ อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID - 19 โดยรูปแบบส่วนใหญ่ที่ภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนมุ่งเน้นทางด้านวิชาการและ
การจัดท�ำระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
จากผลการวิ จั ย พบว่ า สถานศึ ก ษาที่ ภ าคเอกชนเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มและสนั บ สนุ น
เป็นสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด และส่วนใหญ่
เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนจ�ำนวนประมาณ 121 - 600 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษา
ทีเ่ ปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รองลงมา คือ สถานศึกษา
ที่เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ตามล�ำดับ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี โดยส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ในระดับปานกลาง แต่ให้ความส�ำคัญและมีความสนใจเรือ่ งดิจทิ ลั แพลตฟอร์มในระดับมาก ส่วนในด้าน
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ความคิดเห็นของสถานศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม พบว่าสถานศึกษา
มีนโยบายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มระดับมาก โดยมีความเห็นสอดคล้องว่า
การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาแนวคิดและการวางนโยบายและ
การจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในระดับมาก
ส่วนในด้านการน�ำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนในด้านครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม ความส�ำเร็จในการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
ของครู และผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของนักเรียน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ส่วนในด้านปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม แบ่งออกเป็น
4 ลักษณะ (1) ด้านคุณลักษณะ/คุณสมบัติของดิจิทัลแพลตฟอร์ม พบว่าปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จในระดับมากเรียงตามล�ำดับ ดังนี้ ด้านความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ ด้านความเหมาะสม
ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ และด้านความเหมาะสม ส่วนด้านความเพียงพอ พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
(2) ด้านบุคลากร พบว่ามีปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในระดับมากทั้งด้านความพร้อม ความรู้
และทักษะของบุคลากร (3) ด้านเนื้อหาสาระ หลักสูตร การจัดการเรียนรรู้ พบว่ามีปัจจัยย่อยที่ส่งผล
ต่อความส�ำเร็จในระดับมากทุกปัจจัยทั้งในด้านระดับความยากของเนื้อหาสาระ ด้านความสอดคล้อง
ของหลักสูตรกับเทคโนโลยี ด้านความเหมาะสมของวิธีการจัดการเรียนรู้ตามภารกิจของครู และ
ด้านปริมาณ/ภาระงานของครู (4) ด้านงบประมาณ พบว่ามีปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในระดับมาก
คือ ด้านความคุ้มค่าของงบประมาณ และด้านความเพียงพอของงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่ อ พิ จ ารณาการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษาจ� ำ แนกตามปั จ จั ย
ด้านการบริหาร พบว่าส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนด้านด้านวัสดุอุปกรณ์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)
กับงบประมาณในอัตราส่วนที่เท่าเทียมกัน ส่วนการสนับสนุนด้านบุคลากรเป็นอันดับรองลงมา และ
การสนับสนุนด้านอื่น ๆ อยู่ในอัตราส่วนไม่มาก เช่น ด้านองค์ความรู้ และด้านการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ประจ�ำปี เป็นต้น และหากพิจารณาตามกระบวนการและกิจกรรมที่สนับสนุน
การเรียนรู้ของสถานศึกษา พบว่าภาคเอกชนให้ความส�ำคัญกับการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน
เป็นระยะ โดยในการสนับสนุนมีการส�ำรวจสภาพปัญหาและความต้องการตามบริบทของสถานศึกษา
และการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการสนับสนุน และเมือ่ พิจารณาความคิดเห็น
ด้านการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการที่ดีขึ้นของสถานศึกษาหลังจากที่ภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุน
แล้ว พบว่าการสนับสนุนของภาคเอกชนส่งผลให้สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ดีขึ้น
ในด้านต่าง ๆ เรียงตามล�ำดับ ดังนี้ (1) ท�ำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎี
เชื่อมโยงความรู้ (Siemens, 2005; Utecht & Keller, 2019 อ้างถึงใน สุทธิพร แท่นทอง, 2563)
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ที่ก ล่าวถึ ง ประโยชน์ ที่ได้รับ จากการค้นคว้า ข้อมูลที่ ก ระจั ดกระจายอยู ่ ตามอิ น เทอร์ เน็ ตหรื อ จาก
แหล่งความรู้อื่น ๆ จะสามารถน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายความรู้ และสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากความเข้าใจในความสัมพันธ์และการเชื่อมต่อระหว่างโหนดต่าง ๆ ได้  
(2) ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และนักเรียน (3) ความคุ้มค่าของทรัพยากรที่สนับสนุน (4) รูปแบบ
การจั ด การเรี ย นรู ้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู ้ เ รี ย น (5) สภาพแวดล้ อ มเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น
(6) ความร่วมมือของครู (7) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล/การรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียน และผลลัพธ์
ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มของผู้เรียน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สถานศึกษาใช้ในการจัดการเรียนรู้และหน่วยงานภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนในการน�ำไปใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. แพลตฟอร์มทีภ่ าคเอกชนเป็นผูผ้ ลิตและสนับสนุนให้สถานศึกษาน�ำไปใช้ เช่น True
VROOM, True VLEARN, True Virtual World, True Click Life, Upskill, ทรูปลูกปัญญา โดยบริษัท
ทรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) Mitr Phol Knowledge Sharing Site โดยบริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
Google Workspace for Education โดยบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ Microsoft Team for
Education โดยบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. แพลตฟอร์มจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ CodingThailand, Project 14, Q-info
3. แพลตฟอร์มจากต่างประเทศ ได้แก่ IXL, Moodle, Kahoot
4. แพลตฟอร์มจากสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Youtube, Facebook, Line
รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
จากผลการศึกษาวิจัย พบรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
		 1. รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนตามนโยบายรัฐบาล จากโครงการ
CONNEXT ED และ/หรือ Partnership School สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการของการสร้าง
เครือข่ายและทฤษฎีการแลกเปลี่ยนที่ทุกฝ่ายมองเห็นและได้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งน�ำไปสู่ความเต็มใจ
และสมัครใจในการเข้าร่วมเครือข่าย (กาญจนา แก้วเทพ, 2538) โดยสถานศึกษาได้รับการสนับสนุน
จากภาคเอกชนหลักรายเดียวหรือร่วมกับภาคเอกชนรายอื่นที่เข้าร่วมโครงการ CONNEXT ED
และ Partnership School รวมทั้งเป็นการสนับสนุนตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
ด้านการศึกษาของหน่วยงานภาคเอกชน จากแนวคิดและความเชื่อพื้นฐานว่าสังคมที่ดีย่อมมาจาก
คนที่มีคุณภาพ และการศึกษาเป็นหัวใจส�ำคัญของการสร้างคนให้มีคุณภาพ ผนวกกับแนวคิดทางด้าน
ธุรกิจทีต่ อ้ งการตอบแทนสังคมเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์สงู สุด รวมถึงเกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
การศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสของข้อมูล
สถานศึกษา กลไกการตลาดและวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วม การพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน
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ให้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมัน่ ใจ และการเข้าถึงโครงสร้างพืน้ ฐานด้านดิจทิ ลั
ของสถานศึกษาอันจะเป็นการเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
			 1.1 สนับสนุนเต็มรูปแบบ ให้การสนับสนุนทัง้ 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านวัสดุ
อุ ป กรณ์ (Hardware) (2) โปรแกรมหรื อ แพลตฟอร์ ม ในการจั ด การเรี ย นรู ้ (Software) และ
(3) ด้านบุคลากร (Peopleware) บริษัททรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
4 แห่ง จาก 10 แห่งของสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัย และบริษัท
น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด ให้การสนับสนุนโรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
				1.2 สนั บ สนุ น บางส่ ว น ให้ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณแก่ ส ถานศึ ก ษาผ่ า น
โครงการที่สถานศึกษาเสนอเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ บริษัท
ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนสถานศึกษาผ่านโครงการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligent Laboratory) และธนาคารกรุ ง เทพ จ� ำ กั ด (มหาชน) ให้ ก ารสนั บ สนุ น
ด้านงบประมาณให้กบั สถานศึกษาเพือ่ การพัฒนาครูให้เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงผ่านโครงการก่อการครู
และบริ ษั ท ทรู คอร์ ป อเรชั น จ� ำ กั ด (มหาชน) ให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นสั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียน
		
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนจากพลังการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็ง
ของทุกภาคส่วนในระดับจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษา
ในพืน้ ทีน่ วัตกรรมการศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
ของสถานศึกษา รวมทั้งทุกภาคส่วนในจังหวัดรวมถึงภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวนโยบายการด�ำเนินงาน
ของเดนมาร์ก (Gynther, K, & Jorno, R.,2560) ที่ผลักดันและสนับสนุนให้ท้องถิ่นและสมาคมเทศบาล
เข้ามามีสว่ นร่วมในการก�ำหนดให้โรงเรียนของรัฐทัง้ หมดต้องน�ำแพลตฟอร์มการเรียนรูร้ ะบบดิจทิ ลั มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ และแนวคิดการผนึกก�ำลัง (Synergy) ซึง่ เป็นการท�ำงานร่วมกันโดยหวังผลลัพธ์ของ
การท�ำงานแบบทวีคณ
ู และเครือข่ายมีความเข้มแข็งมากกว่าการท�ำงานด้วยตัวคนเดียวหรือองค์กรเดียว
		 3. รู ป แบบการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนจากเครื อ ข่ า ยความสั ม พั น ธ์ ข อง
สถานศึกษากับสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครอง โดยพบว่าสมาคมผู้ปกครองและสมาคม
ศิษย์เก่าที่มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ เ คยเป็ น สถานศึ ก ษาของตนเองในอดี ต และความต้ อ งการในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นที่ เ ป็ น
บุ ต รหลานให้ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ท่ า มกลางความพร้ อ มของอุ ป กรณ์ ท างการศึ ก ษาและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ จะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนในอนาคต
ให้มคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสนับสนุนค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
และ WIFI และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น สอดคล้องตามความหมายในการสร้างเครือข่าย
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(กาญจนา แก้วเทพ, 2538) ทีก่ ล่าวว่าเครือข่ายเป็นรูปแบบของการประสานงานของบุคคล กลุม่ หรือองค์กร
ที่ต่างมีทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย วิธีการท�ำงานและกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือ
กลุ่มเหล่านี้ได้มาประสานงานกันมีระยะเวลานานพอสมควร
		 4. รูปแบบการมีส่วนร่วมจากการลงทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
ของภาคเอกชน เพือ่ แก้ปญ
ั หาและสร้างกลยุทธ์การเติบโตของภาคธุรกิจ ควบคูก่ บั การสนับสนุน
การศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ฐานอย่ า งเต็ ม รู ป แบบ โดยภาคเอกชนที่มีธุรกิจหรือการด�ำเนินกิจการ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาทั้งในด้านอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา ได้ผลิตและให้บริการ
แพลตฟอร์มเพือ่ การศึกษาทีส่ ามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรูข้ องสถานศึกษา และอุปกรณ์ทเี่ หมาะสม
กับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเห็นว่าสามารถสร้างกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจด้านสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษาจากสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยน�ำเสนอแพลตฟอร์ม
เพื่อการศึกษาระดับพื้นฐานให้สถานศึกษาใช้จัดการเรียนรู้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และหากสถานศึกษา
ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในระดับที่สูงขึ้นหรือต้องการใช้พื้นที่มากขึ้น
จะต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการแบบภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชน ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะแก่ผใู้ ช้บริการ โดยทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและมีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันอย่างเป็นธรรม
(กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา, 2559) ซึ่งภาคเอกชนที่มีรูปแบบนี้ชัดเจน คือ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย)
จ�ำกัด และบริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
5.1.2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน
โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ส่งผล
กระทบต่อการจัดศึกษาและผู้เรียนที่จ�ำเป็นต้องมีทักษะเพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและเท่าทัน
พัฒนาการโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการรู้เท่าทันสื่อ (Digital Literacy) เพื่อพร้อมรับมือ
กับภัยคุกคามทางสื่อไซเบอร์ (Cyber Security) ท�ำให้การจัดการศึกษาต้องมีการปรับรูปแบบการจัด
การเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายเพื่อสามารถตอบโจทย์ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง ภาคเอกชน
ซึ่งมีศักยภาพสูง มีความคล่องตัวและมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ได้ตระหนัก
และเห็นความส�ำคัญของการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย์ให้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม โดยส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ด้วยวิธีการหรือแนวทางต่าง ๆ ตามรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ทั้ง 4 รูปแบบข้างต้น
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ในขณะที่ภาครัฐซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการจัดบริการการศึกษาเพื่อสาธารณประโยชน์
โดยรวมของประเทศก็ต้องมีการปรับตัว ปรับระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ให้กบั ภาคเอกชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา โดยภาคเอกชนควรได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ที่พึงได้รับเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และภาครัฐก็ได้รับประโยชน์ด้านการจัดบริการศึกษา
ที่บรรลุต่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้อง
กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ที่ก�ำหนดไว้ว่าการจัดการ
ศึกษาทุกระดับให้มีการร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนโดยรัฐมีหน้าที่
ด�ำเนินการ ก�ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาวิจัย พบปัจจัยความส�ำเร็จของสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ และข้อเสนอแนะ
ต่อภาคเอกชน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้
ปัจจัยความส�ำเร็จของสถานศึกษา
1. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละมี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้
ที่จะพัฒนาตนเองในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสม�่ำเสมอ ส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
แพลตฟอร์มมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรและนักเรียน รวมทั้ง
ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน ให้สามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง
2. ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาครูและบุคลากร และมีการพัฒนาครูโดยการจับคู่
ระหว่างครูรนุ่ เก่ากับครูรนุ่ ใหม่ และมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างครูดว้ ยกัน สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของไต้หวันที่มีการพัฒนาครูจนครูมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทมาเป็นผู้บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการมีอุปกรณ์ วิธีการ และสื่อการเรียนการสอน
ในหลายรูปแบบ (Ming-Hung Lin, Huang-Cheng Chen & Kuang-Sheng Liu, 2560)
3. ครูผู้สอนเป็นครูรุ่นใหม่ที่สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้
อย่างรวดเร็ว มีศกั ยภาพด้านการใช้เทคโนโลยี มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ การใช้สอื่ เทคโนโลยี พัฒนาตนเองโดยการ
เข้ารับการอบรม ICT Talent จากภาครัฐเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
สอดคล้องตามแนวนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่ปัจจุบันให้ความส�ำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของครูให้สามารถบูรณาการเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ ให้เข้ากับการเรียนการสอน
(ออนไลน์, 2565)
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4. ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการให้
องค์ความรู้ อุปกรณ์พื้นฐานในการเรียนรู้ งบประมาณที่เพียงพอ เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ที่ มี ค วามเสถี ย รและครอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก พื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ
สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยมาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและสามารถพัฒนา
การเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของประเทศสิงคโปร์ ที่เห็นความส�ำคัญและจัดให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงคอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ
สมาร์ทโฟน และ WIFI ได้ โดยจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ส�ำหรับการเรียนออนไลน์
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564)
5. ภาคเอกชนสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษาโดยจั ด ให้ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยู่ประจ�ำสถานศึกษา (ICT Talent) เพื่อท�ำหน้าที่ ประสาน ซ่อมแซม
และส่งเสริม การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเป็นผู้ประสานการด�ำเนินงานระหว่างโครงการ CONNEXT ED กับสถานศึกษา
6. สถานศึ ก ษาที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ น วั ต กรรมทางการศึ ก ษา สามารถบริ ห ารจั ด การ
ในด้านการใช้งบประมาณได้อย่างอิสระ ท�ำให้สามารถน�ำเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึ ก ษาเข้ า มาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารรวมพลั ง ที่ เ ข้ ม แข็ ง
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและผู้ปกครอง เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7. ภาครัฐหรือเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดสรรอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การซ่อมบ�ำรุง และการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ให้เพียงพอ
8. ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ภาคเอกชน และชุ ม ชน
ร่ ว มวางแผนการด� ำ เนิ น งานของสถานศึ ก ษาให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษา โดยจั ด กิ จ กรรม
และจัดท�ำโครงการที่เหมาะสมกับสถานศึกษา จัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้
หรือแม้แต่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
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ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1. ด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ
1.1 ควรปรับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการของสถานศึกษา โดยควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของสถานศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการจัดซื้อและซ่อมแซมอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
การพิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึง
จัดหาและให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับสถานศึกษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยให้ความส�ำคัญ
สูงสุดกับครูและผู้เรียน
1.2 พัฒนาระบบการจัดซือ้ จัดจ้างวัสดุอปุ กรณ์ทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมการบริการ
หลังการขาย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัย
1.3 ภาครั ฐ ต้ อ งก� ำ หนดบทบาทของภาคเอกชนให้ ชั ด เจนทั้ ง ในด้ า นวิ ธี ก ารและ
แนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดความซ�้ำซ้อน
ในการด�ำเนินงานระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
1.4 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง ก� ำ หนดนโยบายการเพิ่ ม
อั ต ราการลดหย่ อ นภาษี ใ ห้ ภ าคเอกชนในการสนั บ สนุ น ด้ า นวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ ห้ ส ถานศึ ก ษามากขึ้ น
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนจัดหาเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นตัวเชื่อมไปถึงแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมากขึ้น รวมถึงควรให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุนสถานศึกษา
ในการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มในด้านอื่น ๆ เช่น สิทธิพิเศษในการต่อใบอนุญาตการประกอบ
กิจการ หรือสิทธิพิเศษในการขออนุญาตด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เป็นต้น
1.5 กระทรวงศึกษาธิการจัดท�ำและวางระบบฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและการตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายในการพั ฒ นาการศึ ก ษา
ของประเทศ รวมทั้งจัดให้มีระบบรักษาและป้องกันความเสี่ยงด้าน Cyber Security หรือภัยคุกคาม
ทางสื่อไซเบอร์
1.6 กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนและหาวิธีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงานในระดับพื้นที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
มากขึ้น
1.7 ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบสะสมหน่ ว ยกิ ต (Credit Bank) ให้ ผู ้ เ รี ย นที่ เ รี ย น
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มสามารถน�ำไปเทียบโอนหรือเทียบคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระดับ
การศึกษาให้สูงขึ้นได้ เพื่อท�ำให้การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมีคุณค่าในการน�ำไปใช้ได้สมบูรณ์
มากขึ้น
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2. ด้านวัสดุอุปกรณ์
2.1 ควรให้ความส�ำคัญในการจัดบริการด้านวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีของสถานศึกษา
ให้มีความพร้อม เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญในการเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
2.2 ควรสนับสนุนส่งเสริมภาคเอกชนเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องมีปริมาณ
ที่เพียงพอสอดคล้องกับจ�ำนวนนักเรียน การสนับสนุนทางด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านบุคลากร
3.1 ควรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษา
3.2 ควรก� ำ หนดนโยบายการพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล หรื อ
จัดอบรมเพื่อ upskill ครูทั้งประเทศด้านทักษะการจัดเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบ
เนื่องจากเป็นทักษะที่มีความส�ำคัญเร่งด่วนในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพและสามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่ให้บริการ รวมถึงสามารถออกแบบระบบการประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบดิจิทัล และสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีระเบียบกฎเกณฑ์ให้ครูสามารถน�ำคุณวุฒิ
ที่ได้จากการอบรมไปเทียบวิทยฐานะได้
3.3 ปรับปรุงระบบการบรรจุครู และขยายการเกษียณอายุราชการของครู เพื่อให้เด็ก
ได้เรียนกับครูอย่างต่อเนื่อง ควรพิจารณาด้านการบรรจุครู ICT ให้มีความมั่นคงในวิชาชีพ
3.4 ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งร่ ว มกั น พั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพของครู
อย่างเป็นระบบ ควรมีมาตรการในการสร้างแรงจูงใจให้คนที่มีคุณภาพมาเป็นครู ระบบการคัดเลือก
ค่าตอบแทน รวมทั้งการก�ำหนดจ�ำนวนครูในการโอนย้ายด้วย
3.5 ภาครัฐควรลดภาระงานอืน่ ๆ ของครู เพือ่ ให้ครูมเี วลากับการสอนอย่างเต็มที่ รวมถึง
การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการเรียนแบบปกติกบั การเรียนแบบออนไลน์ เพือ่ พัฒนารูปแบบ
ในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
3.6 ครูผู้สอนแต่ละวิชาควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ตามความถนัดของผู้เรียนและหลักสูตรของสถานศึกษา
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4. ด้านระบบนิเวศการเรียนรู้
4.1 ภาครั ฐ ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาของประเทศ
อย่างแท้จริง โดยส่งเสริมการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มหรือแอพลิเคชันเพื่อการศึกษาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนและตลาดแรงงาน โดยการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วม
รวมทัง้ ควรมีการออกแบบแพลตฟอร์มการเรียนการสอนในเชิงปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ นอกเหนือจาก
แพลตฟอร์มที่เน้นเชิงเนื้อหาอย่างเดียว
4.2 สถานศึ ก ษาควรสร้ า งระบบนิ เ วศการเรี ย นรู ้ (Learning Ecosystem) โดย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรต้องเป็นตัวกลางในการสร้างความสมดุลรอบด้านให้เอื้อต่อการจัด
การเรียนรู้
4.3 สถานศึกษาควรวางระบบการจัดการเรียนรู้ให้ด�ำเนินไปพร้อมกับการสร้างทักษะชีวิต
ทักษะอาชีพ ผ่านการท�ำกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยมีดจิ ทิ ลั แพลตฟอร์มเป็นกลไกในการสนับสนุน
4.4 สถานศึกษาที่ภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนควรพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์พร้อมกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต
4.5 สถานศึกษาควรให้ความส�ำคัญกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยก�ำหนดค่าเป้าหมายของการเรียนรู้ด้านการสืบค้นและท�ำแบบฝึกหัด
ผ่านระบบออนไลน์ของผู้เรียนเป็นอัตราส่วนในแต่ละรายวิชา
ข้อเสนอแนะต่อภาคเอกชน
1. ด้านงบประมาณและการบริหารจัดการ
1.1 ภาคเอกชนควรเพิ่มการลงทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษามากขึ้น และยกระดับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้มีความส�ำคัญสูงสุด
1.2 ภาคเอกชนควรพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาและผู้เรียนที่มีความพร้อม
หรือมีความเป็นเลิศนอกเหนือจากการสนับสนุนสถานศึกษาที่อยู่ในชนบทห่างไกลและผู้เรียนด้อยโอกาส
กลุ่มต่าง ๆ ด้วย เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มโรงเรียนสาธิต
และกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
1.3 การช่วยเหลือสนับสนุนของภาคเอกชน ควรค�ำนึงถึงการน�ำไปสู่ความเข้มแข็ง
ของสถานศึกษาในระยะยาว และควรเป็นรูปแบบความร่วมมือที่มีความต่อเนื่องยั่งยืน
2. ด้านวัสดุอุปกรณ์
2.1 การบริจาควัสดุอุปกรณ์ของภาคเอกชนควรพิจารณาถึงคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระด้านการท�ำทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
ให้กับสถานศึกษา
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2.2 ภาคเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารควรออกแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Smart Phone) ให้มฟี งั ก์ชนั การใช้งานเพือ่ การเรียนรูไ้ ด้มากทีส่ ดุ ด้วยราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ เพือ่ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถน�ำอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของหรือสมาร์ทโฟนที่มีอยู่ไปใช้ในสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านบุคลากร
3.1 ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่พร้อมรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ และสามารถบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ากับการเรียนการสอนได้ เพือ่ สามารถออกแบบ
การเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ หรือมียุทธวิธีในการออกแบบการจัด
การเรียนการสอนที่เรียกว่าการจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันพัฒนาการโลก
3.2 ภาคเอกชนควรหาแนวทางในการสนับสนุนให้มบี คุ ลากรด้านเทคโนโลยีการศึกษา
(ICT Talent) ประจ�ำสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
4. ด้านระบบนิเวศการเรียนรู้
4.1 ภาคเอกชนควรออกแบบหรือจัดท�ำแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อการศึกษาที่ง่าย
และสะดวกต่อการใช้งาน โดยไม่ต้องให้ครูใช้เวลาในการอบรมและเรียนรู้เพิ่มเติมมากนัก
4.2 ภาคเอกชนทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตแพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรู้ ควรมีความสามารถในการผลิต
แพลตฟอร์มที่แตกต่างหลากหลายและสามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่
			 4.3 ภาคเอกชนควรแนะน�ำวิทยาการและข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงถ่ายทอดความรู้ใหม่ให้กับสถานศึกษาและครูมากยิ่งขึ้น
4.4 ภาคเอกชนที่มีกิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมควรกระจายสัญญาณการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เด็กและครูที่อยู่ในชนบทได้มี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างแท้จริง
4.5 ภาคเอกชนที่เข้าไปสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากผลงานวิจัยให้สถานศึกษา
ควรส่งเสริมผลงานวิจัยที่เกิดจากนักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิจัยไทย เพื่อต่อยอดและส่งเสริมผลงาน
วิจัยของคนไทยให้เป็นที่รู้จักเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในระยะยาวได้อีก
แนวทางหนึ่ง
จากผลการศึกษาวิจยั สามารถสรุปเป็นแนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนได้ตามแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 แนวทางการสนับสนุนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนผ่านดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

5.2 ข้ อเสนอเชิ งนโยบายเพื ่ อพั ฒนารู ปแบบการจั ดการเรี ยนรู ้ ผ่ านดิ จิ ทั ลแพลตฟอร์ มโดยการมี ส่ วนร
5.2 ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
ของภาคเอกชน

แพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
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และเป็นรูปแบบที่เป็นการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่
กภาคส่วบนเคลื
เพื่อ่อร่นเศรษฐกิ
วมกันพัฒจนาและขั
บเคลื่อนเศรษฐกิ
ของประเทศให้
พ้นจากกับดัก
เพื่อร่วระหว่
มกันพัางทุ
ฒนาและขั
ของประเทศให้
หลุดพ้นจจากกั
บดักรายได้หปลุดระเทศปานกลางและพ
า ข ี ดรายได้
ค ว าปมระเทศปานกลางและพั
ส า ม า ร ถ ใ น กฒานาขี
ร แดขความสามารถในการแข่
่ ง ข ั น ข อ ง ป ร ะงขัเนทของประเทศให้
ศ ใ ห ้ ส ู ง สขูงขึึ ้้นนได้ไ ดดัง้ นั้น ด ั ง น
จึ ง ขอเสนอรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคเอกชน
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และมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มทีม่ ปี
ทธิภาพตามลำดับ ดังนีรูป้ แบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 117
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ทีพ่ งึ ประสงค์ และมีขอ้ เสนอเชิงนโยบายเพือ่ พัฒนารูปแบบการมีสว่ นร่วมในการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั
แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพตามล�ำดับ ดังนี้
รูปแบบการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มโดยการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน
ที่พึงประสงค์
จากรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ในปัจจุบันที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย 4 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น จึงขอเสนอรูปแบบการจัด
การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์
ทัง้ การจัดบริการทางการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพของภาครัฐ และภาคเอกชนได้รบั ประโยชน์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจขององค์กรให้มั่นคงยั่งยืน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบการมีสว่ นร่วมจากพลังความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนเพือ่ สร้างคุณค่า
ร่วมกัน (Creating Shared Value : CSV) เป็นรูปแบบที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายในลักษณะ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยภาครัฐได้ประโยชน์ที่เกิดจากการจัดบริการการศึกษาให้ประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะที่สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของตลาดแรงงานและเท่ าทั น พั ฒนาการโลก เป็ น ทรั พยากรมนุ ษย์ ที่ มี
คุณค่าของประเทศชาติ ในขณะที่ภาคเอกชนได้รับประโยชน์ด้านการสร้างความมั่งคั่งและความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจให้องค์กร เป็นพลังร่วมทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
			 การพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เกิดจากพลังที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value : CSV) มีกลไกการพัฒนา ดังนี้
1.1 ภาครัฐ (รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานส่วนกลาง)
1.1.1 ก� ำ หนดนโยบายและปรั บ ระบบการจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ
การศึกษาให้เพียงพอ โดยปรับเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายรายหัว และงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เพื่ อ เอื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม รวมถึ ง ปรั บ ระเบี ย บ
การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ให้ยืดหยุ่นเท่าทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้ความส�ำคัญ
ต่อการจัดบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วถึงในทุกพื้นที่
1.1.2 ก�ำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนให้ชัดเจนและ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยมีมาตรการและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนได้รับประโยชน์
จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสม เช่น การเพิ่ม
อัตราการลดหย่อนภาษีในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้สถานศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
จัดหาเครื่องมือที่เป็นตัวเชื่อมโยงไปถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมากขึ้น
118 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

1.1.3 เร่งพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ที่ผลิตโดยภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างหลากหลาย และสามารถน�ำคุณวุฒิที่ได้จากการอบรมไปใช้
ในการปรับวิทยฐานะได้
1.1.4 ส่งเสริมการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
1.2 ภาคเอกชน
1.2.1 เพิ่มการลงทุนเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษามากขึ้น และยกระดับ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้มีความส�ำคัญสูงสุด
1.2.2 ก�ำหนดนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป้าหมายในการน�ำไปสู่ความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
1.2.3 พิจารณาสนับสนุนและช่วยเหลือสถานศึกษาหรือผู้เรียนที่มี
ความพร้อมหรือมีความเป็นเลิศให้พฒ
ั นาไปสูค่ วามเป็นเลิศยิง่ ขึน้ นอกเหนือจากการสนับสนุนช่วยเหลือ
สถานศึกษาและผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลและด้อยโอกาส เพื่อน�ำไปสู่การสร้างความเป็นเลิศของประเทศ
ในทุกมิติ
1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
1.3.1 ร่วมจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานตามความจ�ำเป็นเหมาะสมให้เพียงพอ
						
1.3.2 ก�ำหนดนโยบายและให้ความส�ำคัญกับการมีสว่ นร่วมของภาคเอกชน
ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์และแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาแนวทางในการประสานความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
1.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามบริบทที่แตกต่าง
ของพื้นที่
1.4 ชุมชนและผู้ปกครอง
1.4.1 ให้ความส�ำคัญกับการดูแลช่วยเหลือ ร่วมติดตามและส่งเสริม
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
1.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
บุตรหลานทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้
1.4.3 รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่และตลาดแรงงาน และด�ำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 119

แผนภาพที่ 4 รูปแบบที่ 1 : รูปแบบการมีส่วนร่วมจากพลังความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนเพื่อสร้าง
คุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value : CSV)
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มารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ทั่วทั้งประเทศ เนื่องจากการรวมตัวและการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ที่เข้มแข็ง
ุดเริ่มต้นที่สำคัญในการนำพาและยกระดับการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งและยัง่ ยืนในระยะยาว
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เกิดจากพลังที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วนในระดับพื้
ปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
120 รูSynergy
Area-based
: ABS) มีกลไกการพัฒนา ดังนี้
2.1 ภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค สถานศึกษา)

		 ข้อเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนาเพื่อน�ำไปสู่รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เกิดจากพลังที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วน
ในระดับพื้นที่ (Area-based Synergy : ABS) มีกลไกการพัฒนา ดังนี้
2.1 ภาครัฐ (กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค
สถานศึกษา)
2.1.1 ก�ำหนดนโยบายส่งเสริมความเป็นนิตบิ คุ คลให้เกิดขึน้ กับสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม และขยายเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
2.1.2 พัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ มีกรอบแนวคิดที่สามารถพัฒนาได้
(Growth Mindset) และมีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2.1.3 ส่งเสริมให้ครูได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและแพลตฟอร์มที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ส�ำหรับครู (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2.1.4 พัฒนาระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อให้ผู้เรียนที่เรียนผ่าน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มสามารถน�ำไปปรับเทียบโอนวุฒิการศึกษาได้
2.1.5 ส่งเสริมให้จัดระบบนิเวศการเรียนรู้ทั้งในด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์
และบุคลากรให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
2.2 ภาคเอกชน
2.2.1 รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อหาแนวทางและวิธีการส่งเสริมสนับสนุน
การจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ของสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนอง
ความต้องการและบริบทของพื้นที่
2.2.2 พิ จ ารณาเพิ่ ม สั ด ส่ ว นความช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น สถานศึ ก ษา
ในระดับพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
						 2.2.3 ภาคเอกชนที่ เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และให้ บ ริ ก ารแพลตฟอร์ ม เพื่ อ การศึ ก ษา
ควรออกแบบการผลิตแพลตฟอร์มที่แตกต่างหลากหลายและสามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้
ตามบริบทของพื้นที่
2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3.1 ร่วมศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพที่แตกต่างกัน
ของแต่ละพื้นที่ เพื่อร่วมจัดบริการสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาที่ประชาชนพึงได้รับอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2.3.2 เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและเชือ่ มโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน
รวมทั้งภาคเอกชนเพื่อน�ำไปสู่พลังความร่วมมือที่เข้มแข็งในพื้นที่
2.3.3 ร่วมพัฒนาและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท
ความต้องการของแต่ละพื้นที่
2.4 ชุมชนและผู้ปกครอง
2.4.1 ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ร่ ว มติ ด ตามและส่ ง เสริ ม
พัฒนาการของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด
2.4.2 สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ของ
บุตรหลานทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์และองค์ความรู้
2.4.3 รวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่ให้มีทักษะการเรียนรู้
ทักษะอาชีพและทักษะชีวติ ทีต่ อบสนองความต้องการของพืน้ ทีแ่ ละตลาดแรงงาน และสามารถด�ำรงชีวติ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
แผนภาพที่ 5 รูปแบบที่ 2 : รูปแบบการมีส่วนร่วมจากพลังความร่วมมือที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วน 101
ในระดับพื้นที่ (Area-based Synergy : ABS)
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ภาคผนวก 1

ภาพการลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใน974 ภูมิภาคภาคผนวก 1
ภาคผนวก 1
และกรุงเทพมหานคร
ภาพการลงพื้นที่ศึกษาดูงานสถานศึก
ษา

พื้นที่ศึกษาดูงานสถาน

ศึกษาที่มีแนวปฏิบัติท
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ร่อย
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3. โรงเรียนวั
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7. โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ103์

7. โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์
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ิยะวรรณาลัย
105
9. โรงเรียนฤทธ
9. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
9. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รรณาลัย
9. โรงเรียนฤทธิยะว
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10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ึกษาพัฒนาการ

มศ
10. โรงเรียนเตรียมอุด

10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาที่ให้ความอนุเคราะห์
ศึกษาดูงานด้านแนวปฏิบัติที่ดี
ในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

1. นายเสกสรร ณ น่าน
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธพล ฟักมงคล
3. นางอิงกมล บุญลือ
4. นายธรรมศักดิ์ นิติธรรม
5. นางสาวอรนุช วงค์สวัสดิ์โสต
6. นางสาวฑัยศิกานต์ญา เบณติยานนท์
7. นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
8. นายทิพวัฒน์ ริยะ
9. ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์
10. ดร.จินตนา ศรีสารคาม

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา จังหวัดน่าน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดน่าน		
โรงเรียนบ้านน�้ำกร่อย จังหวัดระยอง		
โรงเรียนวัดตโปทาราม จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนวัดปะโอ จังหวัดสงขลา		
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์		
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น		
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร		
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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ความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค
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ภาพการประชุมระดมความคิดเห็นใน 4 ภูมิภาค
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้
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ภาคผนวก 2

สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ควบคู่กับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล) ประธานการประชุม
กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับคณะผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน จากนัน้
มอบหมายให้นางโชติกา วรรณบุรี ผู้อ�ำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ น�ำเสนอ
เนื้อหาและสรุปสาระส�ำคัญของการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการด�ำเนินงาน และ
ผลการศึกษาวิจัยโดยสรุป จากนั้นเปิดเวทีให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชน
ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย สรุปได้ดังนี้
นายพิ ภ พ พิ ทั ก ษ์ ศิ ล ป์ ที่ ป รึ ก ษาประธานกรรมการบริ ษั ท บ้ า นปู จ� ำ กั ด (มหาชน)
แสดงความคิดเห็นว่าภาคเอกชนได้เริ่มด�ำเนินการพัฒนา Digital Transformation ไปแล้ว จึงควรน�ำ
กรณีตัวอย่างจากการด�ำเนินงานของภาคเอกชนมาให้สถานศึกษาน�ำไปปรับใช้ โดยประเด็นส�ำคัญ
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน และทั้ง 4 ส่วนจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน เพื่อความเชื่อมโยง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1. การบริหารจัดการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และการจัดการข้อมูลต้องสามารถ
เชื่อมโยงกันได้
2. จ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบด้าน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นสิ่งส�ำคัญ
3. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต้องเอื้อและมีความยืดหยุ่นในการจัดหาอุปกรณ์ Hardware Software
ให้สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงสถานศึกษา โดยต้องเป็นไปในทิศทางบวกเพื่อเอื้อต่อการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
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ภาครัฐส่วนกลาง
1. ปรับระบบบริหารจัดการ และงบประมาณเพื่อการศึกษา โดยต้องให้ความส�ำคัญสูงสุด
กับครู และเอื้องบประมาณให้ครูมีความสะดวกต่อการจัดการศึกษา
2. ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างต้องมีความครอบคลุมการบริการหลังการขายด้วย เนือ่ งจากปัจจุบนั
เทคโนโลยีมกี ารพัฒนาและเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการจัดการเรียนการสอน
จ�ำเป็นต้องมีความทันสมัย เอื้อต่อการจัดการศึกษาให้เท่าทันต่อพัฒนาการของโลก รวมทั้งควรให้มี
การกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสถานศึกษา
3. การผลิตและพัฒนาครูให้มที กั ษะด้านดิจทิ ลั เป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญเร่งด่วน รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สมควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
4. พิจารณาด้านการบรรจุครู ICT ให้มีความมั่นคง
5. วางระบบฐานข้อมูลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาและป้องกันความเสี่ยง
ด้าน Cyber Security
6. ให้ความส�ำคัญด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในประเทศไทยอย่างจริงจัง ส่งเสริมการสร้าง
และพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียน
โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ปรับปรุงระบบการบรรจุครู ยืดอายุราชการ เพื่อให้เด็กได้เรียนกับครูอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ต้องเป็นตัวกลางในการสร้างความสมดุลรอบด้านให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
3. วางระบบการเรี ย นการสอนให้ ด� ำเนิ น ไปพร้ อ มกั บ การสร้ า งทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ
ผ่านการท�ำกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นกลไกในการสนับสนุน
ภาคเอกชน
1. เพิ่มการลงทุนด้านการศึกษา
2. ยกระดับ CSR ให้มีความส�ำคัญสูงสุด
3. ร่ ว มพั ฒ นาดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาได้ ห ลายรู ป แบบ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
ความต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เช่น การพัฒนาผ่านครูแกนน�ำ
4. แนะน�ำวิทยาการและข้อมูลใหม่ ๆ ให้กับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงถ่ายทอด
ความรู้ใหม่ให้กับสถานศึกษาและครูมากยิ่งขึ้น
ศาสตราจารย์กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ แสดงความเห็นว่า การให้บริการด้านการศึกษาเป็นความรับผิดชอบและเป็นหน้าที่
ของรัฐโดยตรง การทีภ่ าคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษานับเป็นเรือ่ งดี แต่ภาครัฐต้องก�ำหนด
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บทบาทให้ชัดเจนว่าภาคเอกชนจะเข้ามาส่วนมีร่วมได้อย่างไร ด้วยช่องทางไหน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและไม่เกิดความซ�้ำซ้อน เช่น ในเรื่องการท�ำ CSR เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษา ภาคเอกชน
ย่อมได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วย โดยภาครัฐพึงตระหนักว่าไม่สามารถพึ่งพาให้ภาคเอกชนเข้ามา
ให้บริการทางการศึกษาได้ทั้งหมด
ความร่วมมือของภาคเอกชนมีหลายรูปแบบ ตามผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย เช่น ภาคเอกชน
ช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ (Hardware)
การน�ำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ (Software) ไปให้สถานศึกษา แต่ไม่วา่ จะช่วยเหลือสนับสนุนด้วยวิธกี ารใด
ก็ตามยังคงพบปัญหาความไม่เพียงพอทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านอื่น ๆ หรือที่เรียกว่า “ถมไม่เต็ม”
และอาจไม่ได้ท�ำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นมากนัก แต่ภาคเอกชน
ก็ยังด�ำเนินการต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ด้านความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่น
ดังนั้น ภาครัฐควรก�ำหนดนโยบายด้านสิทธิประโยชน์ที่ภาคเอกชนพึงได้รับมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เช่น เพิ่มอัตราการลดหย่อนภาษี หรือการสนับสนุนด้านอื่น ๆ เป็นต้น
นอกจากนั้น ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
		
1. ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมกันพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่พร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่
และสามารถบูรณาการเทคโนโลยีใหม่เข้ากับการเรียนการสอนได้ เพือ่ สามารถออกแบบการเรียนการสอน
ให้ตอบโจทย์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ หรือมียุทธวิธีในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ที่เรียกว่าการจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันพัฒนาการโลก
2. ภาคเอกชนควรออกแบบหรือจัดท�ำแพลตฟอร์มการเรียนรูเ้ พื่อการศึกษาทีง่ า่ ยและสะดวก
ต่อการใช้งาน โดยไม่ท�ำให้ครูต้องใช้เวลาในการอบรมและเรียนรู้เพิ่มเติม
3. การบริจาควัสดุอุปกรณ์ของภาคเอกชนควรพิจารณาถึงคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ยังคงมี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้ เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระด้านการท�ำทะเบียนประวัติครุภัณฑ์
ให้กับสถานศึกษา
4. รูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนควรเป็นรูปแบบที่สามารถยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศได้ โดยควรเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน�ำอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของ
หรือสมาร์ทโฟนที่มีอยู่ไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภาคเอกชนผู้ผลิตควรออกแบบ
สมาร์ทโฟนให้มีฟังก์ชันการใช้งานเพื่อการเรียนรู้ได้มากที่สุด ด้วยราคาที่สามารถจ่ายได้
5. นอกจากความช่วยเหลือของภาคเอกชนเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและเพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีของผู้เรียนในชนบทห่างไกลแล้ว ภาคเอกชนควรพิจารณาสถานศึกษาและผู้เรียน
ที่มีความพร้อมหรือมีความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มโรงเรียนสาธิต เป็นต้น
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นายภูธร จันทหงษ์ ปุณยจรัสธ�ำรง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ด้านการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์มทีม่ ปี ระสิทธิภาพว่าต้องเกิดจากปัจจัยส�ำคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของสถานศึกษา
2. ครูตอ้ งมีทกั ษะเป็นผูบ้ ริหารการจัดการเรียนรูผ้ า่ นดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม เพือ่ สามารถเชือ่ มโยง
ไปสู่การเรียนการสอนแบบ Active Learning
3. เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความพร้อม สพฐ. ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุ
การใช้งานเกิน 5 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส�ำคัญและมุ่งเน้นด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือโครงสร้างพื้นฐานกับ
สถานศึกษา มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโดยใช้ครุภัณฑ์ ทั้งคอมพิวเตอร์และกระดาน
อัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น รวมถึงการขยายบริการอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายต่าง ๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและการเข้าถึงการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิ บั ติ ส ถานศึ ก ษาอาจมี ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ เ พี ย งพอกั บ จ� ำ นวนนั ก เรี ย น จึ ง ต้ อ งมี เ ครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากเครือข่ายภาคเอกชน ซึ่ง สพฐ. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากบริษัททรู คอร์ปอเรชัน จ�ำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กับสถานศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจากโครงการโรงเรียนประชารัฐและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สนับสนุนบุคลากรที่เป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ ICT Talent เพื่อท�ำหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำ
และส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน ให้สามารถประยุกต์ใช้สื่อและอุปกรณ์ ICT ในการ
บริหารจัดการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลรักษาอุปกรณ์ ICT ที่สนับสนุนแก่โรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งบริษัททรูได้ให้ความร่วมมือกับ สพฐ. ในการเป็นแกนน�ำ
จัดฝึกอบรม ICT Talent ภาครัฐ เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครูในสังกัด สพฐ.
4. เครือข่ายความร่วมมือรูปแบบที่มีประสิทฺธิภาพ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ เอกชน
บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เป็นรูปแบบความร่วมมือที่ควรได้รับการส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน
ในการพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ มิติ
นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพีออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
มีความเห็นว่าเครื่องมือเป็นส่วนที่ส�ำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และมีข้อเสนอต่อภาครัฐ ดังนี้
1. กระทรวงศึกษาธิการควรร่วมกับกระทรวงการคลัง เพิม่ อัตราการลดหย่อนภาษีให้ภาคเอกชน
ในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้สถานศึกษามากขึ้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคเอกชนหาเครื่องมือที่เป็น
ตัวเชื่อมไปถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมากขึ้น
2. กระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาครู จัดอบรมให้มกี าร upskill ครูทงั้ ประเทศอย่างเป็นระบบ
เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
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3. สถานศึกษาที่ภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนต้องสามารถบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์และ
การพัฒนาทักษะผู้เรียนไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต
นางกาญจนา ยงค์เจริญชัย ผูช้ ว่ ยผูเ้ ชีย่ วชาญ บริษทั ซีพอี อลล์ จ�ำกัด (มหาชน) มีขอ้ เสนอแนะ
ว่าภาครัฐควรมีแนวทางส่งเสริมให้สถานศึกษามีครูที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ประจ�ำโรงเรียน
1 คน : 1 แห่ง เพื่อสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถดูแลรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายศรเทพ วรรณรัตน์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้แสงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3 ประเด็น ดังนี้
1. อุปกรณ์หรือ Device เป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญ ทั้งในด้านการเพิ่มโอกาสโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล และท�ำให้นักเรียนได้มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะในอนาคต
เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตในทุกมิติ การสร้างความคุ้นเคยตั้งแต่
ในวัยเด็กจะสามารถลดโอกาสในการเสียเปรียบในอนาคตได้
2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของภาคเอกชนเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ แต่ควรน�ำไป
สู่ความเข้มแข็งของสถานศึกษาในระยะยาว และควรเป็นรูปแบบความร่วมมือที่มีความต่อเนื่อง
3. รูปแบบของความร่วมมือควรแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ (1) ความร่วมมือในลักษณะ Project-based
โดยภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือผ่านการด�ำเนินงานเป็นรายโครงการ (2) เป็น School-based เช่น
ความช่วยเหลือผ่านโครงการ CONNEXT ED หรือ Partnership School ซึ่ง 2 รูปแบบนี้มีข้อดีข้อเสีย
และมีความแตกต่างกันอย่างไร โดยในกรณีของ Project-based หากสามารถระบุโครงการส�ำคัญ
ที่ ภ าคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม อาจน� ำ ไปสู ่ หั ว ข้ อ ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาหรื อ ขยายความร่ ว มมื อ
กับภาคเอกชนในอนาคต
นายสุภงค์ ไชยวงศ์ นักวิชาการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) น�ำเสนอข้อมูลว่า ปัจจุบนั เนคเทคมีแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมทางการศึกษา 4 แพลตฟอร์ม
ได้แก่ NSTDA MOOC, Museam Pool, Navanurak, ThaiJo โดยเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นทั้งการสื่อสาร
ทางเดียวและการสื่อสารสองทาง โดยขณะนี้เนคเทคก�ำลังพัฒนาการเรียนรู้โดยชุมชน (Community
Based Learning : CBL) เพื่อจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนช่วยในการเรียนการสอนของผู้เรียน โดยมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม ดังนี้
1. ควรมีการออกแบบแพลตฟอร์มการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่เน้นเชิงเนื้อหาอย่างเดียว
2. ควรสนับสนุนและหาวิธีการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้ามา
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
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นายเจริญชัย ไชยกูลวงศ์สนั ติ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายให้คำ� ปรึกษาด้านธุรกิจ บริษทั เอส พี วี ไอ
จ�ำกัด (มหาชน) แสดงความเห็นว่า ในปัจจุบนั รูปแบบการเรียนรูไ้ ม่ได้แบ่งเป็นแบบ Online หรือ Onsite
โดยเด็ดขาด แต่เป็นรูปแบบการเรียนแบบผสม (Hybrid Learning) คือ ผสมกันระหว่าง Online
กับ Onsite และปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่า
การเรียนรูแ้ บบรายบุคคล  (Personalize Learning) ผูเ้ รียนสามารถวางแผนการเรียนการสอนด้วยตัวเอง
ทั้งวิชาหลัก วิชาเลือก และวิชาเสริม และมีข้อเสนอว่าครูผู้สอนควรมีทักษะในการน�ำแพลตฟอร์ม
หลากหลายรูปแบบมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงปัจจุบันครูมีปัญหาเรื่องไม่สามารถ
เขียนแผนการสอนให้เข้ากับแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือใหม่ ๆ ได้ ภาครัฐจึงควรส่งเสริมให้มีการสร้าง
Community ส�ำหรับครู เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาครูได้อีกทางหนึ่ง
นายธงชัย มัน่ คง ผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สถาบันการเรียนรู้
ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA) ให้ข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ครูเป็นหัวใจส�ำคัญของการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยครูต้องมีทักษะ ดังนี้
(1) ทักษะในการใช้ดิจิทัลเป็นสื่อในการเรียนหรือค้นคว้าหาความรู้ (2) ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ต้องท�ำ
การประเมินและสะท้อนกลับผ่านระบบดิจิทัลได้ การใช้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ จะต้องเป็นการใช้
แบบสองทางสามารถด�ำเนินการผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ในทุกมิติโดยเฉพาะการประเมิน
2. โครงสร้ า งพื้ น ฐานมี ค วามส� ำ คั ญ โดยเฉพาะระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ต้ อ งมี ค วามเสถี ย ร
ดังนั้นข้อเสนอที่มีต่อภาคเอกชน คือ บริษัทที่มีกิจการเกี่ยวกับโทรคมนาคมควรกระจายสัญญาณ
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่การศึกษา โดยภาครัฐควรมีมาตรการ
ในการลดหย่อนภาษีให้กับภาคเอกชน เพื่อให้เด็กและครูที่อยู่ในชนบทได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างแท้จริง
3. ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบาย การจั ด สรรงบประมาณของภาครั ฐ ควรเป็ น การจั ด สรรแบบสู ่
สถานศึกษาโดยตรง ไม่ต้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาสามารถพิจารณาใช้ได้
อย่างอิสระตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
4. ควรมีระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ให้ผู้เรียนที่เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
สามารถน�ำไปเทียบโอนได้ และน�ำไปเทียบวุฒิเพื่อพัฒนาระดับการศึกษาให้สูงขึ้นได้ จะสามารถ
ท�ำให้การเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมีคุณค่าในการน�ำไปใช้ได้สมบูรณ์มากขึ้น
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นางนงค์นุช อุทัยศรี บุคลากรสถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัยจังหวัดระยอง (RILA)
น�ำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มก�ำลังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ
โดยรู ป แบบที่ ทุ ก ภาคส่ ว นด้ า นการศึ ก ษาของจั ง หวั ด ระยองต้ อ งการให้ เ กิ ด ขึ้ น คื อ การเรี ย นรู ้
ด้วยความเข้าใจเชิงลึกและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะผู้เรียนอย่างแท้จริง (Deep Learning)
โดยมีการน�ำแอปพลิเคชันของต่างประเทศ คือ IXL มาใช้กับสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่างของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ส่งผลท�ำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
นอกจากนี้ การรวมตัวของทุกภาคส่วนในจังหวัดระยอง ส่งผลให้ภาคเอกชนเกิดการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษา และสามารถ
น�ำเทคโนโลยีมาขยายโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ โดยมีข้อเสนอว่า
ภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ ควรมีความสามารถในการผลิตแพลตฟอร์ม
ที่แตกต่างหลากหลายและสามารถตอบโจทย์การจัดการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่
นางเบญจวรรณ ฤกษ์สมเด็จ ผู้จัดการฝ่ายบริหารการศึกษา บริษัท น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด
น� ำ เสนอข้ อ มู ล ว่ า สถานศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ที่ บ ริ ษั ท น�้ ำ ตาลมิ ต รผลเข้ า ไปสนั บ สนุ น จะเป็ น โรงเรี ย น
ขนาดเล็ก มีนักเรียนประมาณ 100 - 200 คน ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการ ภาคเอกชนจากโครงการ CONNEXT ED และ Partnership School จึงเข้าไปให้
การสนับสนุนด้านการปรับสภาพแวดล้อม (Ecosystem) ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เนื่ อ งจากภาคเอกชนไม่ ส ามารถสนั บ สนุ น คอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ เ พี ย งพอกั บ จ� ำ นวนเด็ ก ได้ ค รบทุ ก คน
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนที่บริษัทเข้าไปสนับสนุนได้มีโอกาสเข้าถึงอุปกรณ์และ
การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม มากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะสามารถท� ำ ได้ โดยมี ข ้ อ เสนอต่ อ ภาครั ฐ ว่ า
ภาครัฐควรสนับสนุนด้านการพัฒนาครู โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มได้อย่างหลากหลายจากบริษัทเอกชน และสามารถน�ำคุณวุฒิที่ได้
จากการอบรมไปเทียบวิทยฐานะได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ครูมีอาวุธในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นายวรวุฒิ ไชยศร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการศึกษาและวิชาการจากบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด
(มหาชน) น�ำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ในการด�ำเนินงานด้านการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน บริษัททรูได้มีการขับเคลื่อนด้านการมีส่วนร่วมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการท�ำงานในยุคที่ต้อง
ใช้ดิจิทัล ที่จะต้องมีองค์ประกอบทั้งในด้าน Hardware Software และ Peopleware ที่มีความพร้อม
และมีการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยทรูได้มีการมอบ Hardware และ Software ให้กับสถานศึกษา
ในโครงการ CONNEXT ED จ�ำนวนมากกว่า 5,000 แห่ง ด้วยชุดคอมพิวเตอร์จำ� นวนมากกว่า 30,000 ชุด
และร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจัดอบรมหลักสูตร Digital Classroom ให้กับผู้บริหาร ครู
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และศึกษานิเทศก์ รวมถึงเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ICT Talent ของภาคเอกชนเพื่ออยู่ประจ�ำโรงเรียน
ซึ่งในปัจจุบันมีจ�ำนวนประมาณ 700 คน รับผิดชอบดูแลโรงเรียน 5 แห่งต่อ 1 คน รวมทั้งร่วมกับ
สพฐ. เปิดอบรม ICT Talent ให้กับครูภาครัฐจนถึงปัจจุบันรวม 2 รุ่น มีจ�ำนวนรวมมากกว่า 1,500 คน
ท�ำหน้าที่ดูแลทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ โดยเสนอให้เป็นหลักสูตรการอบรม
ที่ ผ ่ า นการรั บ รองโดยคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความตระหนักและให้ความส�ำคัญที่ต้องมีการเพิ่มพูนทักษะทางด้านดิจิทัลให้กับครูและบุคลากร
ของโรงเรียนมากขึ้น
นอกจากเรื่อง Hardware แล้ว โครงการ CONNEXT ED ยังได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน จัดท�ำ
แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและเพื่อการเรียนการสอน ท�ำให้เกิดแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นทรูปลูกปัญญา VLEARN หรือ VROOM เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้จัดท�ำโครงการ Notebook
for Education หรือการระดมทุนเพือ่ การศึกษาให้กบั โรงเรียนทีข่ าดแคลน ขณะนีโ้ ครงการได้ดำ� เนินการ
มาประมาณ 2 ปีเศษ และปัจจุบันมีเป้าหมายในการระดมทุนเพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในการจัดซื้อ
โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาส่งให้โรงเรียนโดยตรง มีเป้าหมายที่ยอดเงินจ�ำนวน 4.2 ล้านบาท ในลักษณะ
ของ Crowdfunding ขณะนี้ยอดเงินบริจาคอยู่ที่ร้อยละ 80 นับเป็นการพัฒนาการท�ำงานร่วมกัน
ทุกภาคส่วนของ CONNEXT ED
ในการด�ำเนินงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันบริษัททรูได้ก้าวข้าม
ความเป็น CSR ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานเป็นการสร้างคุณค่าร่วมหรือ CSV (Creating Share
Value) ด้านการศึกษา โดยให้ภาคเอกชนน�ำจุดแข็งของแต่ละองค์กรเข้ามาส่งเสริมการศึกษาให้กับ
โรงเรียนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นข้อเสนอว่าภาครัฐและภาคเอกชนควรสร้างคุณค่าร่วมกันให้ยั่งยืน
ต่อไป นอกจากนัน้ CONNEXT ED ยังมีระบบทีเ่ รียกว่า School Management System ในการให้โรงเรียน
ในโครงการ CONNEXT ED ทั้งหมด จัดท�ำข้อมูลสารสนเทศร่วมกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาวจารุณี สินชัยโรจน์กุล ผู้แทนบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด น�ำเสนอข้อมูลว่า
บริษัท Google มีแพลตฟอร์ม Google Workspace for Education ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เป็น
ชุดเครื่องมือที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนรู้ และโรงเรียนสามารถสมัครใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ครูสามารถใช้จัดการเรียนการสอนทั้งในระบบออนไลน์ หรือกรณีสถานศึกษาเปิดแล้วก็ยังสามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั มีความเห็นในส่วนของโปรแกรม DEEP ทีม่ คี รูเข้าไปใช้จำ� นวนมาก
พอสมควร ควรมีการพัฒนาให้สามารถใช้ได้ต่อไป เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่มีการรับรองความเป็นครู
และฐานข้อมูลของนักเรียนที่แสดงตัวตนอย่างเป็นทางการ โดยเป็นแนวคิดเดิมที่ต้องการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data) ซึ่งเชื่อว่าสามารถจะพัฒนาต่อยอดให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มขึ้นได้
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นางสาวสิรินธร อินทร์สวาท ผู้อ�ำนวยการฝ่ายศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ ให้ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานวิจัยฯ ว่าควรเพิ่มเติมข้อมูลส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กรณี ศึ ก ษาระหว่ า งสถานศึ ก ษาในภู มิ ภ าคกั บ ในเมื อ ง เนื่ อ งจากจะมี ค วามแตกต่ า งของรู ป แบบ
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และปัจจัยความส�ำเร็จ
ที่แตกต่างกัน เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น ในส่วนของความร่วมมือ
ของภาคเอกชนที่ เ ข้ า ไปสนั บ สนุ น ด้ า นองค์ ค วามรู ้ จ ากผลงานวิ จั ย ให้ ส ถานศึ ก ษา ควรส่ ง เสริ ม
ผลงานวิ จั ย ที่ เ กิ ด จากนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ นั ก วิ จั ย ชาวไทย เพื่ อ ต่ อ ยอดและส่ ง เสริ ม ผลงานวิ จั ย
ของคนไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เกิดการเรียนรู้
อย่างยั่งยืนได้อีกแนวทางหนึ่ง
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