สรุปเนื้อหาการประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะที่ 2
กลุ่มที่ 5 ด้านการศึกษา
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 18 สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อาไพ
อิทชัส

3.
4.
5.

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
จุฑามาศ
ชีวิตโสภณ
รองผู้อานวยการ
นวลพรรณ
พูลศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ดนุสรณ์
เมฆประยูร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

6.

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ
กษิพัฒ
ภูลังกา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการพิเศษ

7.

สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กวิน

8.

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคภูมิ
พู่สกุลสภาพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ธเนตร
สภานนท์
วชิราวุฒิ
อุ่นใจ
สุณรี ัตน์
ศรัทธามั่น
ศิรินธร
บูรมินเหนทร์
วาสนา
เครือมาศ
พจมาน
สีพล
มณีรตั น์
สุทธิโส
พงศ์พีระ
ศรีบุญเรือง

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รุ่งวิลาณ์
บ้างสพล

เสือสกุล

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

ผอ. สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

กลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
17. นิติมา
จิตต์จานงค์
ผอ. กลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษา
18.
19.
20.
21.

สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
อรรณพ
วิริยะวิทย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
จิรภัทร
กุลบุตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปาริฉัตร
พรายภู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ยุทธนาวี
ขอสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
22. ต้องใจ
สุขสวัสดิ์
หัวหน้าส่วนแผนกลาง และประเมินผลการ
ดาเนินงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
23. พ.อ.ดร. อรรถสิทธิ์
หัสถีธรรม

ผอ. สานักนโยบายและแผนคุณวุฒิวิชาชีพ

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
24. มนต์ทิพย์
สัมพันธวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการจัดหางาน
ภารดี

ปองนาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
26. วินัย

มะยมทอง

27.

พึ่งพงษ์

ผู้อานวยการศูนยข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

แสงสง่าพงศ์

รองเลขาธิการฯ

25.

ณรงค์ศักดิ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
28. ศักดิ์ณรงค์

สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (ก.ท.ม.)
29. พิมพ์พิชชา สุจินพรหม
30. นงนภัส โล้สกุล
31. พรนิวัฒน์ แป้นเพชร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้อานวยการกองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน

สรุปเนื้อหา
1.2.1. สถานะปัจจุบันของการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านรัฐบาลดิจิทัล
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
 สอท. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะด้านไอทีและทักษะเชิงดิจิทัลให้แก่แรงงาน
ไทย โดยเฉพาะกับแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และแรงงานด้านไอที โดยดาเนินการ
จัดฝึกอบรมแก่แรงงานที่สนใจ
 สอท. ยังให้ความสาคัญกับการสนับสนุนภาคเอกชน (ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ
SMEs) ให้ มี ทั ก ษะเชิ ง ดิ จิ ทั ล และรอบรู้ ใ นเรื่ อ งของการค้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Commerce)
 นอกจากนี้ สอท. ยังต้องการนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้
อานวยความสะดวกด้านการค้า (ส่งออก-นาเข้า) แก่ผู้ประกอบการไทย โดยมีการ
จัดทาระบบ National Single Windows (NSW) ขึ้น
 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
 สกศ. กาลังวางแผนและจัดทาร่างแผนด้านการศึกษาชาติขึ้น (Education 4.0) โดย
ภายใต้แผนดังกล่าวจะกาหนดแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาโดยรวม รวมถึง
มาตรฐานด้านการศึกษาของประเทศ นอกจากนี้ ยังกาหนดให้จะต้องมีการบูรณาการ
ข้อมูลของระบบข้อมูลหน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ เข้าไว้ร่วมกัน (ทั้งนี้ ร่างแผน
ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการจัดทาและยังมิได้ถูกนาเข้า ครม.)

 กรุงเทพมหานคร (ก.ท.ม.)
 ก.ท.ม. กาหนดทิศทางให้โรงเรียนในสังกัดของ ก.ท.ม. เริ่มปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนใหม่ โดยหันนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ แท็บแล็ต มาใช้เพื่อช่วยในด้านการ
เรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนมากขึ้น
 ก.ท.ม. กาลังวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศกลาง (Data Warehouse) เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลของนักเรียน ครู และสถานศึกษาในสังกัด ตลอดจนให้ส ถานศึกษา และครู
สามารถนาข้อมูล ไปใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศกลางดังกล่าวได้ เช่น การ
บริหารจัดการนักเรียนแต่ละชั้นปี เป็นต้น
 องค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 องค์ ก ารค้ า ฯ เริ่ ม น าเทคโนโลยี โ มบาย แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ น ามาปรั บ ใช้ กั บ การ
ให้บริการด้านการกระจายสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ
ทั่วประเทศ
 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป. ศธ.)
 สป. ศธ. มีการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อใช้ในการบริหารจัดการบุคลากร
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทั้ง 9 หน่วยงาน อีกทั้งจัดทาระบบงานสารบรรณ
ของกระทรวง
 สป. ศธ. ยังร่วมกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ สพฐ. สกอ. ฯลฯ ในการลงทุนระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การสื่ อ สาร อาทิ ระบบโครงข่ า ย
อินเทอร์เน็ตสถานศึกษา
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 สศช. พยายามผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการระหว่ า งข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานด้ า น
การศึกษาต่างๆ กับหน่วยงานด้านอื่น (ทั้งภาครัฐและเอกชน) เพื่อให้เป็นข้อมูลที่
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการประเมินขนาดของอุปสงค์และอุปทานแรงงานใน
ระบบ ตลอดจนเป็นข้อมูลสถิติของชาติในด้านการศึกษา

 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 กศน. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ น อกระบบการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ และ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยนาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดทาระบบฐานข้อมูล
นักเรียน กศน.
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 สพฐ. บริหารจัดการระบบการโรงเรียนในสังกัดกว่า 30,000 แห่ง โดยอาศัยระบบ
ฐานข้อมูลกลางของ สพฐ. เอง ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แบ่งการทางานด้านรัฐบาลดิจิทัลออกเป็น 2 ส่วน โดยใน
ส่วนของการบริหารองค์กร ปัจจุบัน อาศัยการใช้บริการในระบบ GIN ของ สรอ. โดย
กรมฯ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในระบบออนไลน์ ส่วนของการบริการแก่ประชาชนและ
ผู้รับบริการ กรมฯ กาลังอยู่ระหว่างการจัดทาระบบทดสอบและออกใบรับรองทักษะ
แ ร ง ง า น แ ก่ แ ร ง ง า น ส า ย ง า น วิ ช า ชี พ โ ด ย เ ริ่ ม จ า ก ส า ย ง า น
วิศวะด้านไฟฟ้าและช่างกลไฟฟ้า โดยจัดทาสัญญา MOU กับกรมการปกครอง เพื่อ
ดึงข้อมูล บั ตรประชาชน 13 หลั ก มาเชื่อมโยงข้อมูล ไว้ในฐานข้อ มูล เพื่อง่ายต่ อ
แรงงาน/บุคคลที่เข้ามาใช้งานระบบทดสอบทักษะดังกล่าว
 สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 สานักฯ กาลังอยู่ระหว่างการจัดทาแผนนโยบายเพื่อรองรับ แผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องของการปรับเกณฑ์
มาตรฐานผู้สอน เพื่อให้สามารถนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ มาเป็นผู้สอน
อันจะช่วยให้เนื้อหาหรือบทเรียนมีความลึกมากยิ่งขึ้น และเป็นเนื้อหาหรือบทเรียนที่
สามารถนาไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง โดยเฉพาะกับการทางาน

 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผลักดันให้ภาคการศึกษาปรับเปลี่ยนมุมมอง
เชิงดิจิทัลใหม่ ให้มุ่งเน้นในเรื่องของทัศนคติของเด็กนักเรียน ครู ตลอดจนบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดจนการเสริมทักษะและความรู้เชิงดิจิทัล
 กรมการจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน)
 กรมจัดหางานพยายามร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธการ ในการพัฒนาแนวทางการ
เรี ย นรู้ และทาความเข้าใจเกี่ยวกั บสายอาชีพ ต่างๆ แก่นักเรียน โดยจัดทาระบบ
แบบทดสอบออนไลน์ ที่นักเรียน ตลอดจนครูแนะแนวจะสามารถเข้าไปใช้บริการได้
1.2.2. ความคืบหน้าของโครงการสาคัญของหน่วยงาน และโครงการในอนาคต
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
 สอท. ดาเนินการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะให้กับแรงงานทั้งแรงงานในภาคการ
ผลิต และแรงงานด้านไอที โดยจัดให้แรงงานที่อยู่ภาคการผลิตได้เข้าอบรมและเรียนรู้
งานด้านไอที และในทางกลับกัน ก็ให้แรงงานที่ทางานเกี่ยวข้องกับไอที เข้าอบรม
และเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการผลิตในอุตสาหกรรม
 สอท. จัดคอร์สอบรมให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการที่สนใจในการเรียนรู้ด้านการค้า
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยอบรมในประเด็นของด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) ด้านความรู้เชิงดิจิทัล (IT Literacy) และด้านการใช้ประโยชน์จาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Phone/Devices)
 สอท. ร่ ว มกั บ กรมศุ ล กากรจั ด ท าระบบ National Single Window (NSW) เพื่ อ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านการค้า (ส่งออก-นาเข้า) และอานวยความ
สะดวกด้านการส่งออก/นาเข้าสินค้าแก่ผู้ประกอบการ โดยระบบดังกล่าวยังอยู่ในขั้น
ของการพัฒนาต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย สอท. พยายามต่อยอดไปสู่การ
เชื่อมโยงข้อมูลไปกับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ หรือกรมวิชาการเกษตร หรือสานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นต้น
เพื่อให้สามารถนาไปสู่การออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิ กส์ที่ครอบคลุมและครบถ้วน
อันจะช่วยให้การตรวจสอบสินค้า และการดาเนินเอกสารต่างๆ เป็นระบบไร้เอกสาร
ให้มากที่สุด ทั้งนี้ สอท. ได้ดาเนินการต่อยอดดังกล่าวไปในรายสินค้าเกษตรบางส่วน
อ า ทิ
อ้ อ ย
น้ า ต า ล
มันสาปะหลัง ฯลฯ

 กรุงเทพมหานคร (ก.ท.ม.)
 ก.ท.ม. เริ่มดาเนินการจัดทาโครงการต้นแบบ (Pilot Project) กับโรงเรียนต้นแบบ
(ราว 20 โรงเรียน) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเด็กนักเรียน และครู ตลอดจนหลักสูตรการเรีย
นาการสอนต่างๆ ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักคือต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนของข้อมูล
ต่างๆ ระหว่างโรงเรียนในสังกัด ตลอดจนอานวยความสะดวกแก่ก ารย้ายโรงเรียน
ของเด็กนักเรียนเอง หรือการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่ างสถานศึกษาหรือครูแต่
ละโรงเรียน
 องค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (องค์การค้า)
 องค์การค้าฯ กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน เพื่อ นามาปรับใช้กับ
การให้บริการด้านการกระจายสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษา
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเพิ่มช่องทางการรับสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Book) แก่เด็กนักเรียนได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังช่วยลดปัญหา
การจัดส่งสื่อการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลที่ล่าช้า
ทั้งนี้ การดาเนินการดังกล่าวยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น
 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป. ศธ.)
 ปั จ จุ บั น สป. ศธ. ดาเนินการจัดทาระบบข้ อมูล สารสนเทศกลาง โดยรวมข้อมู ล
ข้าราชการ (ครู ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา) จากหน่ว ยงานในสังกัด
กระทรวงทั้ง 9 หน่วยงาน
 สป. ศธ. ดาเนินการจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน/นักศึกษา
 สป. ศธ. จัดทาระบบ GPA โดยเชื่อมโยงกับระบบเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13
หลัก ของสานักทะเบียนราษฎร์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักเรียนในการตรวจสอบ
คะแนนสะสม GPA
 สป. ศธ. ลงทุนและเช่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเอกชน (เช่น บริษัท ทีโอ
ที) เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษา/โรงเรียนในสังกัดกระทรวง ผ่านการ
ดาเนินโครงการ UniNet และ MOEnet
 สป. ศธ. ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทาระบบ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (ระบบ e-Learning) และระบบสื่อการเรียนการสอน
ทางไกล (Distance Learning)
 สป. ศธ. ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัย
ต่างๆ จั ดทาโครงการมหาวิท ยาลั ยไซเบอร์ (Thailand Cyber University: TCU)

รวมถึงกาลังอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อจัดทาโครงการ Thai MOOCs (Thailand
Massive Open Online Courses)
 สป. ศธ. ดาเนินการจัดทาระบบสารบรรณกลาง หรือระบบ e-Office ขึ้น เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัดมาใช้งานบริการด้านต่างๆ ร่วมกัน
 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 กศน. จั ดตั้งศูน ย์ ดิจิ ทัล ชุมชน เพื่อให้ บริการอบรมเสริ มสร้า งความรู้ด้ านไอที แ ก่
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้บริการสัญญาณไวไฟ เพื่ออานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต
 กศน. จัดทาระบบสารสนเทศนักเรียน กศน. ขึ้น เพื่อเป็นฐานข้อมูลประวัตินักเรี ยนที่
ลงทะเบียนเรียนกับ กศน.
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 สพฐ. จัดทาระบบ DMC ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา
ที่อยู่ในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดของ สพฐ.
 สพฐ. จัดตั้งศูนย์ OPEC Content Center เพื่อรวบรวมและบูรณาการสื่อการเรียน
การสอนต่างๆ สาหรับให้เด็กนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกาลังวางแผนที่จะพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน เพื่อใช้สาหรับ
การตรวจเช็คการลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมของกรมฯ การตรวจเช็คผลทดสอบ
ทักษะ ตลอดจนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้าระบบของกรมฯ
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กาลังจัดทาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านไอที (IT
Professional) ขึ้น โดยกาหนดทักษะและองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอ
ทีควรทราบหรือควรมี
 กรมการจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน)
 กรมการจั ด หางานได้ จั ด ท าระบบแบบทดสอบสายอาชี พ เพื่ อ เป็ น บริ ก ารให้ แ ก่
นักเรียน รวมถึงครูแนะแนวสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบในการ
ตัดสินใจวางแผนการศึกษาของตนเพื่อให้ตรงกับสายอาชีพต่างๆ ได้
 กรมการจั ดหางานมี แผนที่จะพัฒนาระบบแบบทดสอบสายอาชีพให้ดียิ่งขึ้น โดย
ปรับปรุงรูปแบบ ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ได้
จริง
1.2.3. ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.)
 สอท. มองว่าระบบการศึกษาในปัจจุบัน ไม่สามารถพัฒนาเด็กนักเรียนให้ตรงตาม
ความต้องการของภาคเอกชนได้ ปัญหาหนึ่งเป็นผลมาจากหลักสูตรการเรียนการสอน
โดยเฉพาะหลั ก สู ตรในระดับ อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ม่ส อดคล้ อ งกั บบริบ ทที่ เปลี่ ยนไปของ
ตลาดแรงงานในปัจจุ บัน ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงหลักสู ตร โดยอาจร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษา และตัวแทนภาคเอกชน ในการกาหนดรายวิชาที่มี
ความจาเป็นต่อการทางาน และทาการปรับปรุงหลักสูตรเสียใหม่
 สอท. มองว่า ความท้าทายสาคัญของการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ยังเกิดจากการขาดการบูรณาการด้ านข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานด้านการศึกษา กับหน่วยงานด้านอื่นๆ เช่น หน่วยงานด้านแรงงาน
 กรุงเทพมหานคร (ก.ท.ม.)

 ปัญหาสาคัญที่ ก.ท.ม. ประสบในการพัฒนาภาคการศึกษา คือ การบูรณาการข้อมูล
ของสถานศึกษาด้วยกันเองซึ่งยังขาดมาตรฐานกลาง ส่งผลทาให้ยากต่อการเชื่ อมโยง
ข้อมูลจากระบบต่างๆ ภายในหน่วยงานด้านการศึกษาในสังกัด ก.ท.ม. กับสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธิการ
 องค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 ด้วยบทบาทหน้าที่ขององค์การค้าฯ ที่จะต้องจัดส่งแบบเรียนและสื่อการเรียนไปให้
โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ทาให้ทราบว่าปัจจุบัน ยังมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาหลาย
แห่ง โดยเฉพาะโรงเรียน/สถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล หรือบริเวณชายแดน ที่ได้รับ
สื่อการเรียนการสอน (หนังสือ) ล่าช้า หรือไม่ได้รับเลย
 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป. ศธ.)
 ความท้าทายสาคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาของไทย คือ การบูร
ณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษากันเองที่ยังขาดการบูรณาการ ส่งผล
ทาให้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีเด็กซ้าซ้อนในระบบ หรือเด็กตก
หล่นจากระบบ
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
 อุปสรรคที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศในด้านการศึกษา คือ การที่ไม่สามารถนา
ข้อมูลมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง
ยั ง มี ค วามล่ า ช้ า อี ก ทั้ ง ความเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง เช่ น
หน่วยงานด้านแรงงาน ยังมีอยู่น้อย
 นอกจากนี้ ปัญหาของการเข้าถึงการศึกษายังเป็นอีกปัญหาหนึ่ง เนื่องจากในบาง
พื้นที่ เช่น พื้นที่ห่างไกล เป็นต้น ยังมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ต่า ส่งผล
ทาให้นักเรียน หรือครูในพื้นที่ห่างไกลดังกล่าว ยากที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน
การศึกษา อาทิ ระบบ e-Learning ระบบ Distant Learning ฯลฯ
 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

 อุปสรรคสาคัญจากการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ของ กศน. นั้นอยู่ที่การเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบ กศน. ให้เชื่อมต่อกันได้ เพื่อให้
สามารถนามาตรวจสอบ หรือให้บริการข้อมูลทะเบียนแก่นักเรียนได้
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 ปัญหาสาคัญของการพัฒนาบริการดิจิทัลด้านการศึกษา เกิดจากทรัพยากรบุคคล คือ
ครู ซึ่งปัจจุบัน ขาดการประเมินและพัฒนาทักษะให้กับครู และอาจารย์ ให้มีความรู้
และทักษะเชิงดิจิทัลที่ทันสมัย
 นอกจากนี้ ความท้ า ทายอี ก ประการยั ง อยู่ ที่ ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงข่ า ย
โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของกระทรวง (ระบบ UniNet และระบบ MOEnet)
ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น และมีความรวดเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)
 ปัญหาหลักของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาอยู่ที่การขาดการบูรณาการ
ข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะการบู ร ณาการข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานด้ า นอื่ น
นอกเหนือจากด้านการศึกษา

 กรมการจัดหางาน (กระทรวงแรงงาน)
 กรมการจัดหางานมองว่า การนาข้อมูลที่จัดเก็บได้ของหลายหน่วยงานด้านการศึกษา
รวมถึงกรมฯ เองยังไม่ได้ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จาเป็นต้องมีการนาข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น
1.2.4. สรุปแนวทางการดาเนินการในขั้นต่อไป
 การพัฒ นารั ฐ บาลดิจิทัล ด้านการศึกษา ณ ปัจจุบัน ยังอยู่ในขั้ นของการพยายาม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการศึกษา รวมไปถึงการพยายามเชื่อมโยงและ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานได้มากขึ้น
 ทั้งนี้ จากการดาเนินการของหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบัน พบว่ายังคงขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร
 สิ่งที่จาเป็นต่อการดาเนินการในขั้นต่อไป ก็คือการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่
จะบูรณาการข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลสถิติพื้นฐาน รวมถึงข้อมูลบุคลากร (นักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา) จากหน่วยงานต่างๆ และจัดทาเป็นระบบศูนย์กลางที่แต่
ละหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการจะง่ายต่อการเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม
ภาพบรรยากาศการประชุมระดมสมอง

