การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทา
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
กลุ่มที่ 5: หน่วยงานด้านการศึกษา
โครงการจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2
(Digital Government Development Plan Phase II)
7 ตุลาคม 2559

Agenda
กรอบแนวคิดการศึกษา
ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
อุปสรรคและความท้าทายสาคัญในระบบการศึกษาไทย
สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการศึกษา
กรณี ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ของการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ด้ า นการศึ ก ษา และขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ของประเทศไทย
แนวโน้มสาคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
2

กรอบแนวคิดการศึกษา
1

การรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

 การ ศึ ก ษาและ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
จัดทา
 นโยบาย แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของไทย รวมถึงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง
พร้ อ มทั้ ง การปรั บ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ โครงการ
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
 ทบทวนความครบถ้ ว นของเนื้ อ หา แผนฯ
ระยะที่ 1 ทั้ ง หมด 18 ขี ด ความสามารถ พร้ อ ม
เพิ่มเติมเนื้อ หาในรายละเอียดให้มีความสมบูร ณ์
และสอดคล้องกับระยะที่ 2
 ศึกษาผลการจัดอันดับในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับ การพั ฒนารั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ รั ฐ บาล
ดิจิทัลในระดับสากล
 ศึ ก ษาผลการศึ ก ษา โครงการส ารวจระดั บ
ความพร้อมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ของ
หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และข้อมูลอื่นๆ
 ระบุปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการ
ขั บ เคลื่ อ นรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทยใน
ภาพรวมและในรายละเอียดของทั้ง 8 บริการ
 การศึ ก ษาและออกแบบกรอบแนวคิ ด ที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

2

กระบวนการศึกษา/
วิเคราะห์

3 กระบวนการจัดทา
ข้อเสนอแนะ และ
สรุปผลการศึกษา

4 การประชุมรับฟังความ
คิดเห็นและการเผยแพร่
ผลการศึกษา

 การ ศึ ก ษาและ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่  การจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางในการผลักดัน  การจัดงานประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความ
เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
การยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
คิ ด เห็ น (Focus Group) ประเด็ น ปั ญ หา
จัดทา
ความท้ าทาย และโอกาสของรัฐบาลดิจิทั ล
 การวิเคราะห์ และประเมิน ขี ดความสามารถ  การศึ กษา วิเ คราะห์ และสรุปความสั มพัน ธ์
จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน
และความพร้อมเชิงดิจิทัลของภาครัฐทั้งในเชิง
ของขีดความสามารถทั้ง 26 ขีดความสามารถ  การจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น (Public
กว้าง และเชิงลึก
ในรูปแบบแผนภาพพร้อมคาอธิบาย
Hearing) ต่ อ ร่ า งแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
 การสรุ ป ผลการศึ ก ษา โดยการน าผลการ
ระยะที่ 2
วิเคราะห์และประเมินขีดความสามารถในการ  การจั ด ท า (ร่ า ง) แผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล  การเผยแพร่ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
เป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล กั บ ผลจากการจั ด ประชุ ม
(Digital Government Development Plan)
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ( Digital Government
ระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น
Development Plan) ฉบั บ เผยแพร่ พร้ อ ม
 การวิเคราะห์ เปรีย บเทียบถึง ช่องว่าง ความ
บ ท ค ว า ม สั้ น ๆ จ า น ว น 3 บ ท ค ว า ม
เป็ น ไปได้ แนวทางการแก้ไ ขบริ ก ารภาครั ฐ
(ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามแต่ที่ สรอ.
ปั จ จั ย แห่ ง ความส าเร็ จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
จะเห็ น สมควร) ความยาวบทความละ 1-3
แผนพัฒนาในระยะเวลาต่างๆ
หน้ากระดาษ A4
 การเผยแพร่สรุปผลการศึกษา (ตามที่ สรอ.
เห็ น สมควรให้ เผยแพร่ต่อ สาธารณชน) ใน
รู ป แ บ บ Infographics ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์
คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

3

Agenda
กรอบแนวคิดการศึกษา
ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
อุปสรรคและความท้าทายสาคัญในระบบการศึกษาไทย
สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการศึกษา
กรณี ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ของการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ด้ า นการศึ ก ษา และขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ของประเทศไทย
แนวโน้มสาคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
4

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย (Thailand Digital Landscape) ในระยะเวลา 20 ปี
1 ปี 6 เดือน

ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทย

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ระยะที่ 1
Digital Foundation

5 ปี

ระยะที่ 2
Digital Thailand I: Inclusion

10 ปี

ระยะที่ 3
Digital Thailand II:
Full Transformation

10-20 ปี

ระยะที่ 4
Global Digital Leadership

โครงสร้างพื้นฐาน

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นฐานของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอืน่ ๆ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกหมู่บ้าน
และเชื่อมกับประเทศในภูมิภาคอืน่

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุกบ้านและ
รองรับการหลอมรวมและการเชื่อมต่อ
ทุกอุปกรณ์

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ

เศรษฐกิจ

การทาธุรกิจผ่านระบบดิจิทัล คล่องตัว
และติดอาวุธดิจิทัลให้ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน เกษตรกร ให้มาอยู่บนระบบ
ออนไลน์พร้อมทั้ง วางรากฐานให้เกิด
การลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล

ภาคเกษตร การผลิต และบริการเปลี่ยน
มาทาธุรกิจด้วยดิจิทัลและข้อมูล
ตลอดจน digital technology startup
และคลัสเตอร์ดจิ ิทัลเริ่มมีบทบาทใน
ระบบเศรษฐกิจไทย

ภาคเกษตร การผลิต และบริการ แข่งขัน
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และ เชื่อมโยง
ไทยสู่การค้าในระดับภูมิภาค และระดับ
โลก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกิจกรรม
เชื่อมต่อภายในและระหว่างประเทศ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล นาประเทศไทย
สู่ความมั่งคั่ง

สังคม

ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงและบริการพื้นฐานของรัฐ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ประชาชนเชื่อมั่นในการใช้ดิจิทัล และ
เข้าถึงบริการการศึกษา สุขภาพ ข้อมูล
และการเรียนรู้ตลอดชีวติ ผ่านดิจิทัล

ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/
ข้อมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจาวัน

เป็นประเทศที่ไม่มีความเหลื่อมล้า
ด้านดิจิทัล ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

รัฐบาล

หน่วยงานรัฐมีการทางานที่เชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน

การทางานระหว่างภาครัฐจะเชื่อมโยง
และบูรณาการเหมือนเป็นองค์กรเดียว

รัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชน เปิดเผยข้อมูล
และให้ประชาชนมีสว่ นร่วม

เป็นประเทศผู้นาในภูมิภาคด้าน
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหารจัดการรัฐ
และบริการประชาชน

ทุนมนุษย์

กาลังคน (ทุกสาขา) มีทักษะด้านดิจิทัล
เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
ทั้งในและต่างประเทศ

กาลังคนสามารถทางานผ่านระบบ
ดิจิทัลแบบไร้พรมแดน มีผู้เชี่ยวชาญ
ดิจิทัลต่างประเทศเข้ามาทางานในไทย

ประเทศไทยเกิดงานคุณค่าสูง และ
กาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญดิจิทัล
เฉพาะด้านเพียงพอต่อความต้องการ

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านกาลังคน
ดิจิทัลของภูมิภาคทั้งในรายสาขาและ
ผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล

ความเชื่อมั่น

รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทัลที่
ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการขับเคลื่อนงาน

ไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทา
ธุรกรรมดิจิทัล มีระบบอานวยความ
สะดวกและมีมาตรฐาน

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ ระเบียบที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้า การทาธุรกรรมดิจิทัล

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา
ทบทวน กฎระเบียบ กติกา ด้าน
ดิจิทัล อย่างต่อเนื่องจริงจัง

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
Hard Infrastructure

1

เข้าถึง (Accessible) พร้อมใช้ (Available) และสามารถจ่ายได้ (Affordable)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
Digital Economy Acceleration

2
ยุทธศาสตร์
ไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูล
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่ คง
มั่งคั่ง และยั่งยืน

6

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ และการสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

3
4

สร้างการมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

Digital Society

สร้างสรรค์สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Digital Government

โปร่งใส อานวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
Digital Workforce

5

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
Soft Infrastructure

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความมั่นคงปลอดภัย

สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

6

ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (1)

ที่มา: สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

7

ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2)

ที่มา: สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

8

4 ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

1

การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

2

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

• การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

• การให้ความช่วยเหลือ: การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้
อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
• การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก
• โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

• ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

3

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

• การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ
• การท่องเที่ยว: การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
• การค้า (นาเข้า/ส่งออก): การบูรณาการการนาเข้าส่งออกแบบครบวงจร
• วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม: การส่ง เสริม SMEs แบบบู รณาการ
เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

4

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
• การบริ ห ารจั ด การชายแดน: การประเมิ น ความเสี่ ย งผู้ โ ดยสารข้ า มแดน
ล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ
• การป้องกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข้อมูล เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ
• การจัดการในภาวะวิกฤติ: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
9

26 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2

10

เป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้ง 26 ขีดความสามารถ
ความมั่นคงแห่งชาติ

งานบริการเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม

ประสิทธิภาพภาครัฐ
การศึกษา

การจัดซื้อจัดจ้าง

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้ า นการศึ ก ษาแบบข้ า มหน่ ว ยงาน
ระหว่ างทุ กหน่ วยงาน เพื่อ เพิ่ม ความ
เป็นอัตโนมัติงานบริการด้านการศึกษา

มีระบบกลางในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่ อ ให้ สามารถควบคุ มความโปร่ งใส
และเพิ่มประสิทธิภาพได้

การให้ความช่วยเหลือ

สาธารณสุข

การบริหารสินทรัพย์

มีระบบบูรณาการนาเข้า / ส่งออกแบบ
ครบวงจร ให้ผู้ประกอบการสามารถทา
ธุ ร กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การน าเข้ า
ส่งออกแบบครบวงจร

บู ร ณาการข้ อ มู ล ประชาชนจากทุ ก
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถกาหนดสิทธิ
รายบุ ค คลได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และสามารถให้บริการเชิงรุกได้

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้ า นสาธารณสุ ข แบบข้ ามหน่ ว ยงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้านสาธารณสุขมี
ความรวดเร็วขึ้น

มี ร ะบบกลางในการบริ หารสิ นทรั พ ย์
เพื่อให้สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

การป้องกันภัยธรรมชาติ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน

สาธารณูปโภค

ระบบวิ เ คราะห์ แ ละคาดการณ์ ภั ย
ธรรมชาติจากข้อมูล และระบบจาลอง
สถานการณ์ เพื่ อ ติ ด ตามและบริ ห าร
จัดการภัยรรมชาติ

มีระบบบูรณาการเชิงรุกเพื่อให้ ข้อมู ล
ความรู้ และค าปรึ ก ษา เพื่ อ ประกอบ
ธุรกิจแก่ SME แบบครบวงจร ณ จุด
เดียว และภาครัฐสนับสนุนระบบ ICT

ทรัพยากรมนุษย์และ
การจ่ายเงินเดือน

บู ร ณาการข้ อ มู ล ตลาดแรงงานอย่ า ง
ครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการ
ทุกภาคส่วน เช่น การจัด หางาน การ
พัฒนาทักษะ การทราบภาพรวมตลาด

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้านสาธารณูปโภคระหว่างหน่วยงาน
เพื่อให้การให้บริการด้านสาธารณูปโภค
มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

มีระบบกลางในการบริหารทรัพ ยากร
มนุษ ย์ และการจ่ ายเงิ น เดื อ น เพื่ อ ให้
สามารถควบคุมความโปร่งใสได้

การจัดการในภาวะวิกฤติ

การท่องเที่ยว

การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร

การคมนาคม

การเงินและการใช้จ่าย

บู ร ณาการข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการติ ด ตามและบริ ห าร
จัดการวิกฤติ

ยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวใน
ยุคดิจิทัล (Digital Tourism)

บู ร ณาการข้ อ มู ล การเกษตรระหว่ า ง
หน่ ว ยงาน เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ที่ ต รงความ
ต้องการของเกษตรกรแบบรายบุคคล

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
คมนาคม

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้าน
การเงิ น และการใช้ จ่ า ยให้ มี ค วาม
โปร่งใสยิ่งขึ้น

ความปลอดภัยสาธารณะ

การลงทุน

ภาษีและรายได้

บู ร ณาการข้ อ มู ล จากกล้ อ งวงจรปิ ด
เพื่ อเฝ้ าระวังและตรวจจับ ความเสี่ ย ง
ก่ อ นเกิ ด เหตุ เ พื่ อ บริ ห ารจั ด การผ่ า น
ระบบศูนย์บัญชาการ

มีระบบกลางเพื่อเชื่อมโยงงานบริการ
ด้ า นการลงทุ น แบบข้ า มหน่ ว ยงาน
ระหว่างทุกหน่วยงานผู้มีอานาจในการ
อนุมัติอนุญาตเริ่มต้นธุรกิจ

การบริหารจัดการชายแดน

การค้า (นาเข้า / ส่งออก)

ข ย าย ผ ลร ะ บ บ พิ สู จ น์ ตั วตนด้ ว ย
ล า ย นิ้ วมื อ ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก ด่ า น
ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ พ ล เ มื อ ง แ ล ะ
ชาวต่างชาติที่มีการลงทะเบียน

มีการบูรณาการข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความ
เป็นอัติโนมัติงานบริการด้านภาษี

ขีดความสามารถรองรับต่างๆ
การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
เพื่อยกระดับบริการ
มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางเพื่อ
บูรณาการข้อมูล ระบบหน่วยงาน
รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุม
ความปลอดภั ย และความเป็ น
ส่วนตัวของข้อมูล

การยืนยันตัวตนและ
การบริหารจัดการสิทธิ
ใช้บัตรประชาชน (Smart Card)
ในการยืนยันตัวตนและบริหาร
จัดการสิทธิเมือ่ เข้ารับบริการ และ
ใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์กลาง
สาหรับทาธุรกิจภาครัฐ

การให้ข้อมูล
จัดทาศูนย์ รวมข้ อมูล งานบริการ
ภาครัฐ ที่มุ่ งเน้น การให้ทุกข้ อมู ล
ผ่านจุ ดเดี ย ว โดยมุ่งเน้ นการให้
ข้ อ มู ล ตามความต้ อ งการของ
ผู้รับบริการ

การรับฟังความคิดเห็น
ยกระดับประสิทธิภาพและการใช้
งานของศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์
1111 ให้เป็นระบบกลางที่
สามารถเชื่อมโยงเรือ่ งร้องเรียน
ทุกประเภทของทุกหน่วยงานได้

โครงสร้างพื้นฐานการ
ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลาง
ด้าน ICT สาหรับบริการภาครัฐให้
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อ
รองรับรัฐบาลดิจิทัล

สร้างการมีสว่ นร่วมและส่งเสริมให้
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐพร้อมที่
จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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10 ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลในระยะที่ 2
การศึกษา

สาธารณสุข

สาธารณูปโภค

Best Practice: Digital Technologies Hub (AUSTRALIA),
Nectar (AUSTRALIA)
Current System: e-Education
Stakeholders
• สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• สานักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
• สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
• สานักงานอิเล็กทรอนิกส์
• สานักงานกรมข้าราชการพลเรือน
• คุรุสภา

Best Practice: Electronic Health Record Sharing System
(eHRSS)
Current System: ระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการข้อมูล
ผู้ป่วยหรือ Health Information System (HIS):
Stakeholders
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
• สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์สารสนเทศและการ
สื่อสาร
• สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

Best Practice: ArcGIS Online by ESRI
Current System: สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS)
Stakeholders
• กรมแผนที่ทหาร
• สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
• สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ
• หน่วยงาน/ สานักงานของแต่ละจังหวัด
• หน่วยงานที่มีข้อมูล GIS เป็น ของตนเอง เช่น การไฟฟ้า
การประปา กรมพั ฒ นาที่ ดิ น กรมทรั พ ยากรธรณี กรม
ทรัพยากรน้า

การจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสินทรัพย์

ทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน

Best Practice: Online Procurement System: KONEPS
(KOREA)
Current System: e-Government Procurement
Stakeholders
• หน่วยงานภาครัฐ (Government Agencies)
• กรมบัญชีกลาง
• กระทรวงพาณิชย์
• สานักงบประมาณ
• กระทรวงการคลัง
• ซัพพลายเออร์ (Supplier)
• ผู้ตรวจสอบ (Auditor)
• ธนาคารพาณิชย์ (Commercial Bank)

เงินสด

สินทรัพย์
ถาวร

พัสดุ

หลักทรัพย์

Best Practice: DBAS’ Asset Management System
Current System:
• GFMIS (ระบบบริหารเงินสด)
• GFMIS (ระบบสินทรัพย์ถาวร)
• PFMS-SOE
• GFMIS-SOE
• e-State Property: ระบบบริการผู้เช่าและผู้ใช้ที่ราชพัสดุ
• GIS สืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ
Stakeholders
• กรมบัญชีกลาง
• สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรมธนารักษ์

อสังหา
ริมทรัพย์

Internet

IPv6

Domain Name

Software License

Best Practice:
• GovHRMS (HONG KONG)
• Recruitment One-Stop (US)
• Enterprise HR Integration (US)
• e-Training (US)
• e-Payroll (US)
Current System:
• ระบบ DPIS
• ระบบ GMIS
• ระบบ HRD e-Learning
• Job.ocsc.go.th
Stakeholders
• สานักงาน กพ.
• กรมบัญชีกลาง

Best Practice: Intelligent Transportation System (KOREA)
Current System: Thailand Intelligent Transportation System
Stakeholders
• สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
• กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
• กรมทางหลวง (ทล.)
• กรมทางหลวงชนบท (ทข.)
• สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
• การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
• องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
• บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.)

การเงินและการใช้จ่าย
Best Practice:
• DBAS’ Financial Statistics and Analysis System
• DBAS’ Cost Management System
• DBAS’ Accounting Management System
• DBAS’ Credit and Debt Management System
• DBAS’ Expenditure and Real-time Electronic Funds Transfer
(EFT) System
• DBAS’ Fund Management System
• DBAS’ Budget Management System
Current System: ระบบการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ : GFMIS
(Government Fiscal Management System)
Stakeholders
• สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• กรมบัญชีกลาง

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
Network

การคมนาคม

Security

Best Practice: Guide for IT Infrastructure Monitoring Tools (ITIM) / Current System: Government Shared Infrastructure
Stakeholders:
• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

Privacy

Best Practice: Korean’s Efforts for e-Government
Current System: e-Government Academy
Stakeholders:
• สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
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Agenda
กรอบแนวคิดการศึกษา
ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
อุปสรรคและความท้าทายสาคัญในระบบการศึกษาไทย
สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการศึกษา
กรณี ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ของการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ด้ า นการศึ ก ษา และขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ของประเทศไทย
แนวโน้มสาคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
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การจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยกรอบแนวคิด Top-down และ Bottom-up
การวิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครัฐโดยรวม

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (DE)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DG)

นโยบายระดับกระทรวง/กรม

กรอบแนวคิดที่เหมาะสม
(Maturity Model)

แผนแม่บท ICT ของกระทรวง/กรม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

กรณีศึกษาที่ดีที่สุด
(Best Practice)

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
การประชุมระดมสมอง และการสัมมนา

BOTTOM-UP
การศึกษา

การจัดซื้อจัดจ้าง

สาธารณสุข

การบริหารสินทรัพย์

สาธารณูปโภค

การเงินและการใช้จ่าย

การคมนาคม

ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

TOP-DOWN
ทรัพยากรมนุษย์
และการจ่ายเงินเดือน
โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์

GAP

การศึกษาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของการบริการภาครัฐทั้ง 10 ด้าน
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กรอบแนวคิดทีเ่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล: Maturity Model
United Nation

STAGE I

Gartner Initial
United Nation Emerging

Information
Deloitte
Publishing

World Bank Publish
accenture Online Presence

STAGE II

STAGE III

STAGE IV

STAGE V

STAGE VI

Developing

Defined

Managed

Optimized

-

Enhanced

Transactional

Connected

-

-

Official Two-way
Transactions

Multi-purpose
Portals

Portal
Personalization

Clustering of
Common
Services

Full Integration
and Enterprise
Transformation

Interact

Transact

-

-

-

Basic Capability

Service
Availability

Mature Delivery

Service
Transformation

-

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Gartner (2015), United Nations (2015) และ Lee (2010).
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ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย Gartner

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก Gartner (2015).
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ระดับขั้นของการพัฒนา (Maturity Stage) ของดิจิทัลภาครัฐ โดย United Nations

Stage IV: Connected
Government moves from a government-centric to a citizen-centric approach. They
are proactive in requesting information and opinions from the citizen using Web
2.0 and other interactive tools

Stage III:
Transactional
Government websites engaged in two-way e-communication with their citizens,
including requesting and receiving inputs on government policies

Stage II: Enhanced
Stage I: Emerging

Government websites deliver enhanced one-way or simple two-way e-communication between
government and citizen such as downloadable forms

Government websites provide information on public policy, governance, laws, regulations and relevant documents
ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด รวบรวมจาก United Nations (e-Government Survey 2012)
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Agenda
กรอบแนวคิดการศึกษา
ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
อุปสรรคและความท้าทายสาคัญในระบบการศึกษาไทย
สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการศึกษา
กรณี ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ของการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ด้ า นการศึ ก ษา และขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ของประเทศไทย
แนวโน้มสาคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
18

วัตถุประสงค์ของการประชุมระดมสมองเพือ่ จัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ระยะที่ 2

1) นาเสนอที่มาและวัตถุประสคง์ของโครงการ และนาเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ
เพื่อจัดทาแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2
2) ระดมความคิดเห็น ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนาไปใช้ในการ
จัดทาแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2





สถานะปัจจุบัน และความคืบหน้าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน
ความคาดหวังในอนาคตด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน
ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน
ความเป็นไปได้ของการนาเอาแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศกรณีศึกษาที่ดีที่สุด
(Best Practice) มาประยุกต์หรือปรับใช้กับหน่วยงานของท่าน
 ประเด็นระดมสมองอื่นๆ
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ประเด็นระดมสมองเพือ่ จัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
1) รายละเอี ย ด สถานะปั จ จุ บั น และความคื บ หน้ า ของโครงการส าคั ญ (Flagship Project) ของหน่ ว ยงานและ
หน่วยงานใต้ สังกัดของท่าน หรือโครงการร่วมของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเป็น
รัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งโครงการที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมสมัยใหม่
2) นโยบาย โครงการ แนวโน้มการพัฒนา พร้อมทั้งความคาดหวังในอนาคต ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้าน
รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน
3) ความร่วมมือหรือทรัพยากรที่ต้องการ และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม ต่อการดาเนินงานในการพัฒนาด้านรัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย สาหรับสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)
4) ปัญหา และความท้าทายในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของท่าน

5) ความเป็ น ไปได้ ข องการน าเอาแนวทางการด าเนิ น งานของประเทศกรณี ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด (Best Practice)
มาประยุกต์หรือปรับใช้กับการดาเนินงานของหน่วยงานของท่าน เพื่อพัฒนาในด้านรัฐบาลดิจิทัล
6) ขีดความสามารถเชิงรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานและหน่วยงานใต้สังกัดของท่าน ณ ปัจจุบัน ที่ท่านประเมินไว้
จากการพิจารณา Maturity Model ของรัฐบาลดิจิทัลที่นาเสนอมาในครั้งนี้
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กรอบแนวคิดการศึกษา
ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
อุปสรรคและความท้าทายสาคัญในระบบการศึกษาไทย
สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการศึกษา
กรณี ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ของการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ด้ า นการศึ ก ษา และขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ของประเทศไทย
แนวโน้มสาคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
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EDUCATION

6 อุปสรรคหลัก 31 อุปสรรคย่อย การศึกษาไทย
1
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนการสอน
1) เด็กเครียด
2) เด็กเรียนเยอะ
3) เด็กไม่มีความสุขกับ
การเรียน
4) ผลสัมฤทธิ์ต่า
5) ขาดระเบียบวินัย
6) เนื้อหาไม่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลง
7) กระบวนการเรียนรู้ไม่
พัฒนาทักษะเด็ก
8) การเรียนภาษาอังกฤษ
ยังขาดมาตรฐาน

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ

2

3

4

5

6

การผลิตและพัฒนาครู

การประเมิน การประกัน
คุณภาพ และการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา

การผลิตพัฒนากาลังคน
และคุณภาพงานวิจัย

ICT เพื่อการศึกษา

การบริหารจัดการ

21) โครงสร้างพื้นฐานไม่
ทั่วถึง
22) มีการสร้างทับซ้อน
23) ระบบโครงสร้างขาด
ความเสถียรภาพ
24) ระบบฐานข้อมูลขาด
การบรูณาการ
25) ข้อมูลต่างๆ ไม่
ทันสมัย
26) ไม่ได้นาข้อมูลใน
ระบบมาใช้ในการ
ตัดสินใจด้านนโยบาย
27) ระบบการจัดการ
เนื้อหาสาระ/องค์
ความรู้มีความ
หลากหลายในการ
จัดเก็บ แต่ไม่มีการ
เผยแพร่ และนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
เท่าที่ควร

28) ระบบงบประมาณที่ไม่
สอดคล้องต่อการ
ดาเนินงาน ใช้
งบประมาณในด้านที่
ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ผู้เรียน
29) การกากับดูแลขาด
ประสิทธิภาพ ไม่มี
หน่วยงานกากับใน
ภูมิภาค
30) ขาดการบูรณาการ ทา
ให้การดาเนินงาน
ระหว่างองค์กรใน
กระทรวงขาด
ประสิทธิภาพ
31) การกระจายอานาจ
มากจนไม่สามารถ
ควบคุมได้ และขนาด
ธรรมาภิบาลในการใช้
อานาจ

9) ครูไม่เก่ง อันน่าจะเกิด
จากไม่มีองค์ความรู้
หรือขาดเทคนิคการ
สอน
10) ครูไม่ครบชั้น กระจุก
ตัวอยู่ในเมือง/โรงเรียน
ใหญ่ และสอนไม่ตรง
เอก เนื่องจากขาด
แคลนครูสาขาเฉพาะ
11) ภาระงานเยอะ และมี
การปฏิบัติงานที่ไม่
เกี่ยวกับการสอนเยอะ
และไม่มีโอกาสหรือ
เวลาอบรมพัฒนา
ตนเอง
12) ครูขาดขวัญกาลังใจ
เนื่องจากขาด
ความก้าวหน้าใน
อาชีพ ขาดสวัสดิการ
และมีปัญหาหนี้

13) การประเมินครูไม่มี
การนาผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในการพิจารณา
เลื่อนวิทยฐานะครู
14) การเลื่อนชั้น ระบบ
การศึกษาต่อในแต่ละ
ระดับช่วงชั้นขาด
ประสิทธิภาพ
15) การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ไม่ตอบโจทย์ทักษะ
ความรู้และสมรรถนะ
ที่แท้จริง
16) การประเมิน
สถานศึกษาไม่มี
ประสิทธิภาพ

17) ขาดกาลังแรงงานสาย
วิชาอาชีพ
18) มาตรฐานฝีมือยังไม่
เป็นที่ยอมรับจาก
สถานประกอบการ
19) การผลิตบัณฑิตใน
สาขาวิชาที่ไม่เป็นไป
ตามความต้องการของ
ประเทศ ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ
20) งานวิจัยไม่สามารถ
นาไปใช้งานได้จริง
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ความท้าทายในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย (1)
ระบบการศึกษายังต้องการ
การปรับปรุงคุณภาพ
World Economic Forum (WEF)
จัดอันดับไทยในประเด็นคุณภาพของ
ระบบการศึกษา (Quality of the
Education System) ไว้ที่อันดับ 87
ของโลก (ปี 2558) โดยเป็นรองหลาย
ประเทศในอาเซียนด้วยกัน

ประเทศผู้นา
สวิตเซอร์แลนด์
1st

2nd
3rd

ฟินแลนด์
กาตาร์

Quality of the Education System สัดส่วนจานวนนักเรียนต่อครูยังค่อนข้างสูง ค่าเฉลี่ย 2556-2557*
ตาแหน่ง
ปี 2558*
ปี 2557 ที่เปลี
10.33
่ยนแปลง
ข้อมูลจาก UNESCO Institute for Statistics
(UIS) ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนจานวนเด็กนักเรียนใน
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น ต้ น ต่ อ จ านวนครู - อาจารย์
(Pupil-teacher ratio in Primary Education)
อยู่ที่ 15.84 คน

3

4

19

10

40

29

36

32

57

60

78

87

95

94

31.35

76

101

45.76

125

129

หมายเหตุ: * ไม่มีการจัดอันดับบรูไนฯ ในปี
ดังกล่าว แต่อันดับบรูไนฯ ปี 2557 อยู่อันดับ 32

การศึกษาขัน้ พื้นฐานของไทยยังมีเกณฑ์มาตรฐานที่ต่า
ผลการจัดอันดับของ IMD ในปี 2559 ชี้ให้เห็นว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยยังมี
เกณฑ์มาตรฐานที่ไม่สูงมาก (อันดับ 52 จากการจัดอันดับ 61 ประเทศทั่วโลก) โดยเกณฑ์
ที่ต่า ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ การจัดการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย และการบริการการศึกษาไม่ตอบสนองความจาเป็นของภาคธุรกิจ

11.75
ค่าเฉลี่ย
โลก
17.4 คน

15.84
17.08
19.17

ค่าเฉลี่ย
อาเซียน
22.76 คน

25.96
27.96

หมายเหตุ: * ไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลของสิงคโปร์

จานวนครูไม่ครบชั้นปีมากกว่า 26,607 อัตรา
ตัวอย่างสาเหตุที่ทาให้โรงเรียน/สถานศึกษาไม่สามารถจัดครูสอนครบทุกชั้น ปี
เช่น โรงเรียนมีขนาดเล็กมีนักเรียนไม่ถึง 20 คน แต่ทาการเรียนการสอนครบ
ทุกชั้นปี (ป. 1- ม.3) ทาให้ไม่มีครูเพียงพอ

ที่มา: รวบรวมจาก World Economic Forum, UNESCO, EF, กระทรวงศึกษาธิการ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, และอื่นๆ
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ความท้าทายในการพัฒนาระบบการศึกษาไทย (2)
ความรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในอันดับที่ต่าลงอย่างมาก
ในปี 2558 การจัดอันดับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของ EF แสดง
ให้เห็นว่าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้อยู่ในอันดับ 62* ของโลกจากการจัดอันดับ 70
ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (อันดับในปี 2557 อยู่ที่ 48 ของโลก)

คะแนนการคิดวิเคราะห์ (PISA) ของไทยอยู่อันดับที่ไม่ดีนัก
ผลคะแนนการสอบ Programme for International Student Assessment (PISA) ของ
เด็กนักเรียนไทยในทั้งสามวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน) อยู่ในอันดับ
50 ของโลก จากการจัดอันดับ 65 ประเทศ (อันดับ 3 ของอาเซียน) (การจัดอันดับในปี
2555**)

ปัญหาอื่นๆ
o
o

62

th /70

o
o
o
o
o
o
o
o

สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูไม่สามารถผลิตครูให้เพียงพอ และ/หรือมีคุณภาพในระดับสูงได้
ภาครัฐยังขาดระบบบูรณาการด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการ
เพิ่มและพัฒนาทักษะอาชีพครูแก่บุคลากรครูและอาจารย์ในประเทศ
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนต้องออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร หรือหลุดออกไปจากระบบการศึกษาก่อน
จบการศึกษาภาคบังคับเป็นจานวนมาก (ราวร้อยละ 25)
นั ก เรี ย นเรี ย นเยอะอั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก แต่ ข าดทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ ขาดทั ก ษะการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริง และขาดการปลูกฝังคุณธรรม
นักศึกษาจบใหม่ขาดทักษะและประสบการณ์การทางานในเชิงปฏิบัติ
การบรูณาการทางความคิดของนักเรียน/นักศึกษาไทยยังถูกตีกรอบ/จากัดอยู่ในรูปแบบเดิมๆ
ขาดระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงประชากรนอกระบบการศึ กษาที่จาเป็นต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ และพัฒนาความรู้
ขาดอิสระในการปรับใช้หลักสูตร
ปัญหาระบบการทดสอบและประเมินคุณภาพนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนกลาง

หมายเหตุ : * การประเมิน EF English Proficiency Index ประเมินจากการทดสอบภาษาอังกฤษ
ออนไลน์ของผู้ทดสอบทั่วโลก และถูกจัดอันดับโดยการประเมินโดย EF โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นผลจาก
การประเมินของผู้ทดสอบในปีก่อนหน้าที่ผลนาเสนอ
** ในเดือน ธ.ค. ปี 2559 จะมีการนาเสนอผล PISA ที่จัดอันดับในปี 2558 อีกครั้งหนึ่ง
ที่มา: รวบรวมจาก World Economic Forum, UNESCO, EF, กระทรวงศึกษาธิการ, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, และอื่นๆ
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Agenda
กรอบแนวคิดการศึกษา
ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
อุปสรรคและความท้าทายสาคัญในระบบการศึกษาไทย
สถานะปัจจุบนั ของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการศึกษา
กรณี ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ของการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ด้ า นการศึ ก ษา และขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ของประเทศไทย
แนวโน้มสาคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
26

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2557-2559 กาหนดเป้าหมายในการสร้างการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และทุกเวลา (ตลอดชีวิต) สาหรับประชาชน ด้วยการใช้ ICT เพื่อการศึกษา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 2557-2559
พันธกิจ

วิสัยทัศน์

o
o
o
o
o

ประชาชนจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้ ICT
เพื่อการศึกษา

ผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีศักยภาพด้านการพัฒนาและการใช้ ICT
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาโครงสร้าง ICT เพื่อการศึกษา
พัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารจัดการและการบริการ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน ICT เพื่อการศึกษา

ยุทธศาสตร์
ยกระดับความสามารถของผู้สอน
และบุคลากรทางการศึกษาใน
การใช้ ICT เพื่อการศึกษา

ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการบริการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้
ด้าน ICT เพื่อการศึกษา

ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ
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สถานะปัจจุบัน: ดิจิทัลภาครัฐด้านการศึกษาของไทย (กระทรวงศึกษาธิการ)
ดิจิทัลภาครัฐด้านการศึกษาของไทย (e-Education)

ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
1

2

ด้านบุคลากร
หน่วยงานผู้ให้บริการ
• สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
• สานักงานบริหาร
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
• สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
• สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
• คุรุสภา

ระบบสารสนเทศนักเรียน/
นักศึกษา

ด้านข้อมูลและ
การเรียนการสอน

ระบบ/โครงการที่เกิดขึ้นแล้ว
ระบบ/โครงการที่กาลังจะเกิดขึ้น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ระบบ UniNet
และระบบ MOENet

ระบบสื่อการเรียน
การสอนทางไกล

ระบบโครงข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต บรอด
แบนด์ เ พื่ อ ใช้ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา
ทั่ ว ปร ะ เทศ ทั้ ง โ ร งเรี ย น มั ธ ย ม
โรงเรีย นอาชีว ศึ กษา มหาวิทยาลั ย
และสถาบั น การศึ กษาและวิจั ย และ
พัฒนาต่างๆ

ระบบ GPA
ระบบการเรี ย นการสอน
ออนไลน์ ข นาดใหญ่ ซึ่ ง มี
การประเมินผล และระบบ
ห น่ ว ย กิ จ ที่ ส า ม า ร ถ
โอนย้ายข้ามสถาบันได้

4

ระบบสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ (e-Learning)
ระบบสื่อการเรียนการสอนสาหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

ให้บริการด้านข้อมูลหลักสูตร เนื้อหา
และ สื่ อ การ เรี ย นการส อนต่ า งๆ
ส าหรับเป็น ข้ อ มูล ให้ กั บครู - อาจารย์
นักเรียน หรือผู้ปกครอง เข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ

Thai-MOOC

3

ระบบฐานข้ อมูลคะแนน GPA ของ
นักเรียนทั่วประเทศ
ระบบการวางแผนเพื่อการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา

ด้านการบริหารองค์กร

ระบบ e-Office
ระบบการ บริ ห ารจั ด การภายใน
กระทรวงศึกษาธิการ อันประกอบด้วย
ระบบสารบรรญ ระบบสารสนเทศ
บุคคล ระบบงบประมาณ (e-Budget)
ระบบการเบิกจ่ายพัสดุ ระบบแจ้งซ่อม
และบารุงรักษาครุภัณฑ์ ฯลฯ

โครงการมหาวิทยาลัย
ไซเบอร์ไทย
โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนไทยและต่างประเทศ จัดสร้าง
มหาวิ ท ยาลั ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การใช้ ป ระโยชน์ จ าก ICT
เพื่ อ การศึ กษ า อ าทิ e-Learning
Distance Education และ R&Ds
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หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รบั บริการจากดิจิทลั ภาครัฐด้านการศึกษา (Stakeholders)
หน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder)
กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานสังกัดกระทรวง
เช่น สพฐ. สกอ. คุรุสภา เป็นต้น

ระบบการฝึกอบรมผ่านระบบ
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning System)

ระบบ e-Office
ระบบ GPA
ระบบสารสนเทศ
นักเรียน/นักศึกษา

กลุ่มผู้มีส่วนสนับสนุน/
เสนอแนะทิศทาง
กระทรวงแรงงาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

นักเรียน

ครู/อาจารย์

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา

ผู้รับบริการทั้ง 4 กลุ่ม
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จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริการภาครัฐด้านการศึกษา
Strengths
• ภาครัฐมีข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาที่สามารถจะนาไปใช้ประโยชน์
ต่างๆ ได้ เช่น ติดตามและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดโอกาสเข้าศึกษา
ในภาคบังคับ/นักเรียนที่ลาออกกลางคัน จัดสรรและเตรียมการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามความเป็นจริงโดยพิจารณาจากความ
หนาแน่นของนักเรียนในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น

Opportunities
• กระแสการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งผลให้เกิดการขยายตัวของกลุ่ม
ผู้รับบริการจากเพียงแค่เด็กนักเรียน/นักศึกษา สู่พนักงานบริษัท
ข้าราชการ ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ไปจนถึงบุคคลวัยเกษียณ
• รูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ เช่น Blockchain,
MOOC, Credit Bank, Virtual/Augmented Reality เป็นต้น
ยังมีอยู่ไม่มากในไทย และยังมีช่องว่างที่รัฐบาลจะเข้าไปลงทุน
ร่วมกับภาคเอกชนจัดสร้างนวัตกรรมดังกล่าวขึ้นได้

Weakness
• การทางานของภาครัฐบางส่วนยังซ้าซ้อนกันอยู่
• ขาดระบบกลางที่จะเชื่อมโยงบริการดิจิทัลต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน
และขาดการบรูณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานการศึกษาและ
หน่วยงานด้านอื่น
• ขาดการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบริการ
ของสถาบันการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและครู/อาจารย์
รวมถึงหลักสูตรทางการศึกษา

Threats
• ผู้ใช้บริการ (นักเรียน/ครู/สถาบันการศึกษา/บุคลากร) เป็น
จานวนมากยังขาดโอกาสการเข้าถึงในเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมถึงขาดทักษะเชิงดิจิทัล
• ผู้ใช้บริการ (นักเรียน/ครู/สถาบันการศึกษา/บุคลากร) เป็น
จานวนมากยังขาดด้านภาษาอังกฤษ
• การรับรองคุณภาพการศึกษาทางออนไลน์ยังไม่เป็นที่ยอมรับ
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Agenda
กรอบแนวคิดการศึกษา
ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
อุปสรรคและความท้าทายสาคัญในระบบการศึกษาไทย
สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการศึกษา
กรณีศึกษาที่ดีที่สุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา และขีดความสามารถเชิงดิจิทัล
ของประเทศไทย
แนวโน้มสาคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
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แนวโน้มบริการด้านการศึกษาในอนาคต (Education 2020)
The Classroom of the Future
Digitized Classrooms

The Marker Classrooms

Virtual Laboratories

การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียน อาทิ
โต๊ะเรียนอัจฉริยะ แท็บเล็ตที่ตอบสนองการเคลื่อนไหว
ของสายตา เทคโนโลยี Augmented Reality ไปจนถึง
การนาหุ่นยนต์มาใช้ในการเรียนการสอน

เทคโนโลยี 3D Printing ช่วยให้เด็กนักเรียน/นักศึกษา
สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบขึ้นมาเพื่อทดสอบ หรือ
ศึกษา/ทาความเข้าใจ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยี Virtual Reality ช่วยให้นักทดลอง
สามารถทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น มากขึ้น
โดยมีต้นทุนที่ถูกลง กล้าที่จะทดลองผิดถูกมากขึน้

Next-generation Teachers

The Evolution of Learning

Hybrid Teachers

Personalized Learning

Peer-to-peer Learning

เทคโนโลยีช่วยลดภาระต่างๆ ให้กับครู/
อาจารย์ และช่วยให้ครูสามารถให้ความ
สาคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
ของตน หรือการทาวิจัย

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา (ข้อมูล/
วิชาความรู้) ได้ทั่วโลก และสามารถสะสมเครดิตใน
ทักษะ หรือวิชาที่ได้เข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

ผู้เรียนสามารถร่วมมือและเรียนรู้ หรือพัฒนาทักษะ
ร่วมกันภายในชั้นเรียน ซึ่งไม่จากัดแค่เฉพาะในโรงเรียน
หรือประเทศเดียวกัน แต่หมายรวมถึงชั้นเรียนทั่วโลก

Robot Teaching Assistants
นาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาช่วยในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กนักเรียน และช่วย
สนับสนุนครู/อาจารย์ในการสอนความรูต้ ่างๆ

School System 2.0

Tomorrow’s Curriculum
New Definitions of Literacy

Museums as Learning Hubs

การวัดด้านอ่านออกเขียนได้เพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอ และต้องนาประเด็นเรื่องทักษะการใช้
เทคโนโลยีและดิจิทัลเข้ามาในการประเมิน

การนาเสนอความรู้ต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์จะมีความสมจริง
มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ช่วยให้เด็กได้
เรียนรู้ในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น

Higher Education

School-business Collaboration
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะร่วมมือกับภาค
การศึกษามากยิ่งขึ้น เพื่อเข้ามากาหนดหลักสูตร
ที่นักเรียน/นักศึกษา ควรเรียนรู้และเสริมทักษะ
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่มา: GOV2020, Deloitte

Rethinking Career Parthways

Competency-based Degrees

การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้ข้อมูล
แก่ผู้เรียน/พนักงานทางานในการตัดสินใจ
เลือกและกาหนดแนวทางอาชีพในอนาคต

ผู้เรียนสามารถสะสมเครดิตจากการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ และ
รับปริญญาจากการเรียนดังกล่าว นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังง่าย
ต่อการเปรียบเทียบเด็กจบใหม่จากการพิจารณาเครดิตเหล่านั้น
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Best Practice 1: Digital Technologies Hub (AUSTRALIA)
ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

Digital Technologies Hub เป็นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลด้านการศึกษาต่างๆ อาทิ หลักสูตรการเรียนการสอน แผนการสอนและแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอน แบบฝึกหัด แบบประเมิน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาทักษะและความรู้ของเด็ก เพื่อให้บริการด้านข้อมูลแก่ทั้งครู/
อาจารย์ เด็กนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ และนามาปรับใช้ หรือปฏิบัติ โดยอาศัยการเชื่อมโยงกับหน่วยงานและ
เว็บไซต์ต่างๆ ภายใต้การดาเนินงานของหน่วยงาน Education Services Australia (ESA)
National Assessment Program (NAP) เป็นโครงการเพื่อจัดทาแบบประเมินวัด
ระดับทักษะเด็กนักเรียน และดาเนินการสอบประเมินวัดทักษะดังกล่าวในแต่ละปี โดย
ผลการประเมินจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ NAP เพื่อให้ครู/อาจารย์ และนักเรียน
สามารถประเมินทักษะของตน พร้อมกับเตรียมการสาหรับการเพิ่มทักษะดังกล่าว
Australian Curriculum เป็นเว็บไซต์รวบรวมและค้นหาข้อมูล หลักสูตรการเรียนการ
สอนของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้โรงเรียน สถาบันการศึก ษา และครู /
อาจารย์ สามารถเข้าไปสืบค้น เพื่อนามาปรับใช้หรือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

& Students

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• Australia Department of Education and Training
• Education Services Australia
• Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority
(acara)

Scootle เป็นเว็บไซต์วางแผน และวิเคราะห์แผนการสอนหรือหลักสูตรการสอน
เพื่อให้ครู/อาจารย์/สถาบันการศึกษาต่างๆ ทดลองจัดทา และสามารถนาหลักสูตรหรือ
แผนการสอนดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านระบบ Scootle Community

การดาเนินการอื่นๆ ภายใต้ ESA และ Digital Technologies Hub
o National Digital Learning
Resources Network
o Improve
o Language Learning Space

o myfuture
o myskills
o Etc.

ที่มา: Digital Technologies Hub (www.digitaltechnologieshub.edu.au)
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Best Practice 2: Nectar (AUSTRALIA)
ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

The National eResearch Collaboration Tools and Resources project (Nectar) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาค
การศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย และหน่วยงานเอกชนด้านการศึกษา และวิจัยและพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้บริการโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการวิจัยและพัฒนา (e-Research) แก่นักวิจัยและพัฒนาในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและผลักดัน
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Cloud และ Virtual Reality ในด้านการศึกษาและวิจัยและพัฒนา
Field of Research

Nectar Virtual Lab เป็นบริการฐานข้อมูลออนไลน์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัย
ซอฟต์แวร์และแบบจาลอง หรือเครื่องมือสาหรับศึกษาและวิจัย เพื่อให้บริการแก่นักวิจัย
และพัฒนา รวมถึงสถาบันการศึกษา ในการนาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
Nectar Cloud เป็นบริการระบบจัดเก็บข้อมูลออนไลน์แบบ Cloud ซึ่งผู้ใช้สามารถ
จัดเก็บและดึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้ระบบดังกล่าวสามารถใช้งาน
ร่วมกับ Nectar Virtual Lab
Research Cloud Nodes
around Australia
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• QCIF
• Australia Department of • Intersect
• Pawsey
Education and Training
• Australia Research Council • eRSA

ความสาเร็จ และประโยชน์
• มีผู้ใช้บริการของ Nectar มากกว่า 18,000 ราย นับตั้งแต่ที่เริ่มเปิดให้บริการในปี 2555
• เกิดการวิจัยและพัฒนาในโครงการต่างๆ ครอบคลุมทุกสาขา อาทิ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ
• มีการสนับสนุนเงินทุนวิจัยพัฒนาแก่โครงการต่างๆ และการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ ภายใต้โครงการให้สามารถรองรับการใช้บริการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง
ที่มา: Nectar (nectar.org.au)
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Best Practice 3: Norwegian Centre for ICT in Education
ระบบบริการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

Norwegian Centre for ICT in Education เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านการศึกษาแก่
นักเรียน และครู/อาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะกับเด็กเล็กไปจนถึงระดับมัธยม และ
พัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาของทั้งประเทศ ผ่านบริการต่างๆ โดยเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายเว็บไซต์ที่เป็นฐานข้อมูลและความรู้ในด้าน
ต่างๆ ที่สาคัญ
ภายใต้การกากับของ
Norwegian Ministry of Education and Research

บริการ/โครงการของศูนย์ฯ

เครือข่ายเว็บไซต์บริการด้านข้อมูลและฐานความรู้

1 Skolementor.no หรือ School Mentor เว็บไซต์ระบบประเมินการบริหารด้าน
ICT ของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้สถานการศึกษาสามารถนาผลประเมินมา
พิจารณาและปรับ/จัดทาแผนพัฒนา/แผนลงทุนด้าน ICT ของสถานศึกษาได้
นอกจากนี้ ภายในเว็บไซต์ดังกล่าว ยังมีระบบ Larermentor.no หรือ Teacher
Mentor ซึ่งเป็นระบบประเมินครู/อาจารย์ เพื่อให้ครู/อาจารย์ นาผลประเมินมา
ปรับปรุง/พัฒนาทักษะการสอนของตน

Utdanning.no เว็บไซต์ให้บริการข้อมูล
อธิบายการประกอบวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางชี้แนะนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียน
ให้ตรงกับสายอาชีพที่ตนต้องการ

2 National Assessment Tests of Digital Skills
ศูนย์ฯ ดาเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะดิจิทัลกับเด็กระดับชั้นเกรด 8
ทั่วประเทศ

Dubestemmer.no เว็บไซต์ให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักถึง
การใช้สื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัย และมีสติ

3 Monitor
ศูนย์ฯ จัดทางานศึกษาประเมินระดับทักษะดิจิทัลเด็กนักเรียนในประเทศ เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลแก่ครู/อาจารย์ สถานศึกษา และผู้ปกครอง อันจะช่วยให้ทราบถึง
ทักษะของเด็ก และแนวทางพัฒนาทักษะด้านดังกล่าว
4 Room for Learning และ Practice Blog
ที่ ศูนย์ฯ มีพื้นที่ Learning Space สาหรับให้เด็กนักเรียนได้เข้ามาทัศนศึกษา
และทดลอง รวมถึงดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการ
และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ICT ของเด็กนักเรียน

eTwinning เป็นโครงข่ายออนไลน์สาหรับ
ความร่วมมือระหว่างโครงการศึกษาของ
โรงเรียนต่างๆ ทั่วยุโรป เพื่อให้โอกาส
เด็กนักเรียน และครู/อาจารย์ได้แลกเปลีย่ น
ความคิด และสร้างความร่วมมือร่วมกัน
FEIDE เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสือ่ การ
เรียนการสอนออนไลน์และเผยแพร่บน
เว็บไซต์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถล็อกอิน และ
เข้าไปใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง

FITS Foundation เว็บไซต์ให้บริการข้อมูล
ด้านเทคโนโลยี ICT ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและบุคลากรด้าน ICT ของ
สถานศึกษาในการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้
พัฒนาหลักสูตร/การการสอนของสถานศึกษา
IKTplan.no เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลแก่ครู/
อาจารย์โดยเฉพาะ โดยเน้นการให้ข้อมูลเรื่อง
การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัล
(Digital Literacy) ของเด็กนักเรียน ไปจนถึง
การวางแผนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะ
ดิจิทัล (Digital Skills) ให้แก่นักเรียน

Delrett.no เว็บไซต์ให้บริการความรู้เรื่อง
ความสาคัญของลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา Personvernskolen.no เว็บไซต์ให้บริการ
ความรู้ด้านกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับประเด็น
Pedent.no เว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้พื้นฐาน
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) ซึง่
Ovttas.no เว็บไซต์ให้บริการความรู้ด้าน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้าน
ภาษา ผ่านการนาเสนอด้วยสือ่ ต่างๆ
กฎหมายของประเทศในการจัดทาเนือ้ หา นักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมถึงมหาวิทยาลัย

ที่มา: Norwegian Centre for ICT in Education (http://www.iktsenteret.no)
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Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
STAGE V: Continuous
Improvement

STAGE IV:
Structured

STAGE III:
Defined

จัดทาประเมินผลทุกระดับ และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียนและผู้สอน
o จัดทาการประเมินผลการบริการในทุกระดับหน่วยงาน และทุกระดับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการให้บริการดิจิทัลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
o ร่วมกับหน่วยงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของผู้เรียน และผู้สอน
นากรณีศึกษามาปรับปรุงการบริการดิจิทัลภาครัฐ และจัดทาระบบรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
o
o
o
o

ยกระดับการให้บริการโดยนากรณีศึกษาที่ดที ี่สดุ มาปรับและพัฒนากับการบริการดิจิทัลภาครัฐ
ต้องพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็น (Feedback) จากผู้รับบริการ และนาความคิดเห็นมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่นามาให้บริการให้ทันสมัยอยูเ่ สมอ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการให้บริการตลอดเส้นทางชีวิตของผู้เรียนคือเป้าหมายสาคัญที่รัฐจะต้องบรรลุ

การวางแผนที่เด่นชัด และปรับแนวทางสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
o
o
o

กาหนดทิศทางและเป้าหมายของการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างชัดเจน
สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐด้าน ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ รวมถึงคุณภาพของสื่อ/องค์ความรูด้ ิจิทัล
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ และให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวติ ของผู้เรียน

STAGE II:
Established

การลงทุนต่อยอดจากโครงการต้นแบบ
o ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล โดยต่อยอดจากโครงการต้นแบบในระยะที่ 1
o นาระบบติดตามและประเมินผู้เรียน ครู/อาจารย์ สถาบันการศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา มาใช้เพื่อประเมินพัฒนาการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ

STAGE I:
Preliminary

การให้บริการแบบดั้งเดิม
o นาเทคโนโลยี อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการพื้นฐาน อาทิ
สื่อการเรียนการสอนทางไกล ฐานข้อมูลองค์ความรู้
o จัดทาโครงการต้นแบบเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อไป

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ปรับปรุงจาก Gartner (2015) และ Capretz & Muasaad (2013)
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Maturity Model ของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา

STAGE V: Continuous
Improvement

STAGE IV:
Structured

STAGE III:
Defined

จัดทาประเมินผลทุกระดับ และร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียนและผู้สอน
o จัดทาการประเมินผลการบริการในทุกระดับหน่วยงาน และทุกระดับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการให้บริการดิจิทัลภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
o ร่วมกับหน่วยงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านสาธารณสุข เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของผู้เรียน และผู้สอน

นากรณีศึกษามาปรับปรุงการบริการดิจิทัลภาครัฐ และจัดทาระบบรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ
o
o
o
o

ยกระดับการให้บริการโดยนากรณีศึกษาที่ดที ี่สดุ มาปรับและพัฒนากับการบริการดิจิทัลภาครัฐ
ต้องพัฒนาระบบรับฟังความคิดเห็น (Feedback) จากผู้รับบริการ และนาความคิดเห็นมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่นามาให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการให้บริการตลอดเส้นทางชีวิตของผู้เรียนคือเป้าหมายสาคัญที่รัฐจะต้องบรรลุ

การวางแผนที่เด่นชัด และปรับแนวทางสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
o
o
o

กาหนดทิศทางและเป้าหมายของการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างชัดเจน
สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานรัฐด้าน ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ รวมถึงคุณภาพของสื่อ/องค์ความรูด้ ิจิทัล
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ และให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวติ ของผู้เรียน

STAGE II:
Established

การลงทุนต่อยอดจากโครงการต้นแบบ
o ลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล โดยต่อยอดจากโครงการต้นแบบในระยะที่ 1
o นาระบบติดตามและประเมินผู้เรียน ครู/อาจารย์ สถาบันการศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษา มาใช้เพื่อประเมินพัฒนาการ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ

STAGE I:
Preliminary

การให้บริการแบบดั้งเดิม
o นาเทคโนโลยี อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการพื้นฐาน อาทิ
สื่อการเรียนการสอนทางไกล ฐานข้อมูลองค์ความรู้
o จัดทาโครงการต้นแบบเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาต่อไป

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ปรับปรุงจาก Gartner (2015) และ Capretz & Muasaad (2013)
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Agenda
กรอบแนวคิดการศึกษา
ความเป็นมาของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
กรอบแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล

ประเด็นระดมสมองเพื่อจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 2
อุปสรรคและความท้าทายสาคัญในระบบการศึกษาไทย
สถานะปัจจุบันของรัฐบาลดิจิทัลในด้านการศึกษา
กรณี ศึ ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ของการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ด้ า นการศึ ก ษา และขี ด ความสามารถเชิ ง ดิ จิ ทั ล
ของประเทศไทย
แนวโน้มสาคัญของรัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
38

แนวโน้มสาคัญด้านรัฐบาลดิจิทัล (Megatrends of Digital Government)
มีงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แนวโน้มสาคัญด้านเทคโนโลยีและรัฐบาลดิจิทัล ที่น่าสนใจจาก
หลายหน่วยงาน/ องค์กรในระดับสากล
ในการประชุม World Economic Forum 2016 มีวาระการประชุมชื่อว่า Mastering The Fourth
Industrial Revolution โดยหนังสือชื่อ The Fourth Industrial Revolution เขียนโดย Klaus Schwab (ผู้
ผลักดันคนสาคัญให้เกิด World Economic Forum) อธิบายปรากฏการณ์ของการปฏิวัติครั้งนี้ พร้อมทั้ง
ระบุแนวโน้มสาคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้น และแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม

Gartner ได้ทาการวิเคราะห์แนวโน้มสาคัญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสิ้น
10 แนวโน้ม โดยให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีที่ทาให้ภาคธุรกิจสามารถพัฒาตอบโจทย์ของธุรกิจดิจิทัล
ในอนาคต ซึ่งครอบคลุมทุกมิติการให้บริการโดยภาครัฐ

Deloitte ได้ทาการวิเคราะห์รัฐบาลในอนาคตในปี 2020 (GOV2020) ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
รวมถึงแนวโน้มสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของรัฐบาลในทุกสาขาบริการ อาทิ การศึกษา
สาธารณสุข คมนาคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการป้องกันประเทศ เป็นต้น

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด
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เทคโนโลยีที่สาคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษา
Internet of Things
ในอนาคต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทุกชนิดจะ
สามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานที่
สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ และเซนเซอร์
จะอยู่ในทุกที่เพื่อช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึง
สภาพแวดล้อมต่างๆ รอบตัว

Smart Machine
and Artificial
Intelligence

Big & Open Data
ภาครัฐอาจเริ่มพบว่าการเก็บข้อมูลแบบเก่า
ไม่มีประสิทธิภาพ และเริ่มเปลี่ยนแนวทางการ
เก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อที่จะปรับปรุงให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดวิธีการใหม่ๆ ในการบริการประชาชน

Blockchain

เทคโนโลยีที่สาคัญต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาและ
การประยุกต์ใช้
Big & Open Data
 ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทาการวิเคราะห์
หลักสูตร การสอนของเด็กนักเรียน
Smart Machine
and Artificial Intelligence

Blockchain

ปัญญาประดิษฐ์สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ได้ ทาให้การตัดสินใจรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับรูปแบบและปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งสามารถทดแทนการ
ทางานบางด้านของธุรกิจได้

Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิทัลประเภทอื่นๆ
ถูกสร้างขึ้นด้วยการแบ่งขั้นตอนการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Trust) หรือที่
เรียกว่า Blockchain

นาเทคโนโลยีหุ่นยนต์มา
ช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับ
เด็กนักเรียน และช่วยสนับสนุน
ครู/อาจารย์ในการสอนความรู้

Virtual & Augmented
Reality (VR & AR)

Cloud Computing

Virtual & Augmented
Reality (VR & AR)

Cloud Computing

 เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้นัก
ทดลองสามารถทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น มากขึ้น
โดยมีต้นทุนที่ถูกลง กล้าที่จะ
ทดลองผิดถูกมากขึ้น

 เทคโนโลยีที่สาคัญต่อการ
สนับสนุนการศึกษาออนไลน์
โดยเฉพาะการศึกษาผ่านระบบ
MOOC ที่ Cloud จะเป็นแหล่ง
เก็บข้อมูล

ระบบ VR และ AR นั้นมีศักยภาพสูงมากใน
การนามาใช้งานในหลายด้าน ทั้งสองระบบ
สามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับ
ผู้ใช้งาน ทั้งในรูปแบบของโลกเสมือนที่สมจริง
(VR) และการซ้อนทับภาพและข้อมูลจากโลก
เสมือนลงในโลกจริง (AR)

Cloud Computing คือการใช้งาน
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ Server ที่มีอยู่ในระบบ
อินเตอร์เน็ตให้มาช่วยในการในการทางาน
ขับเคลื่อนการบริหารและบริการงานด้านไอที
อาทิ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งาน
มากๆ ในแต่ละวัน

ในอนาคต นักศึกษา
สามารถเรียนจากสถาบันใดก็ได้
เมื่อเรียนครบเวลากาหนดจะได้
blockchain เพื่อสะสม credit ใน
การศึกษาต่อหรือสมัครงาน
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For more information, please contact :
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Tel.
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+66 (0) 2 612 6011-12
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