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เดือนมกราคม 2561

ลงพื้นท่ีติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภาคเหนือ



• รับฟังปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและสถานศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.โศภณ นภา

ธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักและ ศธ. พบปะพูดคุยและรับ

ฟังปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนและสถานศึกษาสังกัด ศธ. ในพื้นท่ีจังหวัดสุโขทัย 

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยได้เตรียมของขวัญปีใหม่ เป็น “Hi-Speed Internet” ทั้งเร็ว

แรงส่งตรงถงึโรงเรยีนทัว่ไทย หวงัสร้างโอกาสเดก็ได้เรยีนรูส้ื่อดี-ลดช่องว่าง กศ.-ก้าวสู่ไทยแลนด์ 

4.0

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส�าคัญที่จะเริ่ม

ต้นปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ทุกโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ สามารถใช้ 

Hi-speed Internet ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการเพื่อ

ลดความซ�้าซ้อนของการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ทั้งจากภาครัฐ (UniNet, เน็ตประชารัฐ) ภาค

รัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART, TELECOM, AIS, 3BB) พร้อมจะ

ยกเลิก MOENet ซึ่งไม่ถือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service provider) แต่เป็นผู้ซื้อ

สัญญาณจากเอกชนส่งไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ   สิ่งเหล่านี้ท�าให้โรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายโดย

ไม่จ�าเป็น แถมยังใช้งานได้ไม่คุ้มค่าและไม่เต็มศักยภาพด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครั้งนี้ จึงต้องการมาพบปะพูด

คุยและรับฟังปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากผู้บริหารและครูในพื้นท่ีเอง มาดูให้เห็นถึงสภาพ

ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของโรงเรียนและสถานศึกษา หลังจากที่ไปดูโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์เป็น

จุดแรก และถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างขนาดเล็กที่ดี ซ่ึงผู้อ�านวยการโรงเรียนให้ความส�าคัญและมี

ข้อมูลในการบริหารงาน รู้สภาพปัญหาอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอย่างแท้จริง พร้อมหาแนวทาง

แก้ไข และเลือกสิ่งที่ดีทีสุดต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน

ดังนั้น ตั้งแต่ปีใหม่ ปี 2561 เป็นต้นไป จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของโครงการ “Hi speed 

Internet” ด้วยการบริหารจัดการอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนทั่วประเทศอย่างถูกต้องก่อน คือการให้

ผูอ้�านวยการโรงเรยีน/สถานศกึษา ซึง่เป็นผูรู้ข้้อมลูในพืน้ทีม่ากทีส่ดุ มอี�านาจตดัสนิใจเลอืกเครอื

ข่ายอนิเทอร์เนต็ทีด่ทีีส่ดุต่อนกัเรยีนและโรงเรยีน และช่วยให้สามารถบริหารจดัการได้ดขีึน้ด้วย ไม่

ว่าจะเป็น การเติมเต็มความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบ้ืองต้น เพื่อให้สามารถ

ลงพื้นท่ีติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายส�าคัญ

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นท่ีภาคเหนือ

วิเคราะห์ปัญหาได้ดีขึ้น, การจัดหาอุปกรณ์รับ

และกระจายสัญญาณ เช่น Router Access 

point เพื่อแปลงสัญญาณให้มีความแรงและ

เร็วมากข้ึน ตลอดจนหาผู ้เ ช่ียวชาญด้าน

เทคนิค    ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ อย่างทันท่วงที โดยมีผู้อ�านวย

การส� านั กงาน เขตพื้ น ท่ี การศึ กษาแล ะ

ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู ้ก�ากับช่วยเหลือ 

พร้อมก�าหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหนึ่งของ

การท�างาน ท่ีจะต้องรู้ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ต

ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ในพื้นที่ของตนเอง, โรงเรียนใช้บริการอะไรอยู่

บ้าง,โรงเรียนสามารถใช้ของผูใ้ห้บรกิารรายใด

ได้บ้าง เป็นต้น
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ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ จะเร่งวางรากฐานก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเสนอ

โครงการขยายรากฐานเครอืข่าย UNINet ไปยงัโรงเรยีนอีก 20,000 แห่ง งบประมาณกว่า 2,000 

ล้านบาท เพิ่มเติมจากที่ UNINet    ได้วางรากฐานไปยังโรงเรียน สพฐ. กว่า 10,000 แห่ง และใน

สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้ง 426 แห่งแล้ว เพื่อให้เป็น High way internet ที่มีความเร็วและแรง

เพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็กไทยทุกคน ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อดีทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่

ช่วยลดช่องว่างและสร้างโอกาสในชวีติ ให้ไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมัน่คง ส�าหรบัประชาชน 

ศธ. มีแนวคิดที่จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ UNINet เพื่อร่วมใช้หนังสือและสื่อ e-Book ตลอด

จนแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ด้วยระบบดิจิทัลมากขึ้น เช่น Smart farmer, 

การค้าขายออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะได้มีการหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

และขอยืนยันว่า การยกเลิก MOENet ไม่เพียงจะช่วยประหยัดงบประมาณถึงกว่า 

1,000 ล้านบาท แต่จะช่วยให้ ศธ. บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดคุณค่าสูงที่สุดเท่าที่จะ

สามารถท�าได้ ซ่ึงการประหยัดงบประมาณไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง เมื่อเทียบกับโอกาสที่เด็กไทย

ทุกคนจะได้รับ ที่คาดว่าจะมีค่ามากกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาท

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของ

โรงเรียนและสถานศึกษาตลอดจนหน่วย

งานในสังกัด ศธ.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทั้ง 

452 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน สพฐ. 328 แห่ง 

สถานศกึษา สอศ. 16 แห่ง และหน่วยงาน สถาน

ศึกษา และแหล่งเรียนรู้ของส�านักงาน กศน. 

108 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่ ใช้บริการจาก

อินเทอร์เน็ตจากทั้งของภาครัฐ (UNINET, 

MOENET) ดาวเทยีม ภาครฐัวสิาหกจิ และภาค

เอกชน เช่น TOT Triple CAT 3BB เป็นต้น โดย

ปัญหา/อุปสรรคส่วนใหญ่เกิดจากความเร็ว

ของอนิเทอร์เน็ต ไม่มีประสทิธภิาพ ไม่เพยีงพอ 

จึงจ�าเป็นต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการหลาย

ราย, บคุลากรขาดความรูค้วามช�านาญในการ

บริหารงานเครือข่าย และขาดความรู้ความ

เข้าใจในการเลือกเช่าสัญญาณจากผู้ให ้

บริการ (ISP) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ทีส่ดุในพืน้ที่ให้บรกิาร,ขาดช่องทางการส่ือสาร

กับผูรั้บผดิชอบในการดแูละรักษาระบบ, เสยีค่า

ใช้จ่ายจ�านวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน 

เป็นต้น
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• ติดตามความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนฯ

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

โดยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) พร้อมด้วยผู้บริหาร ศธ. ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อติดตามความพร้อมของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนา

ก�าลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

นอกสถานที่ ภาคเหนือ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัย

พณิชยการบึงพระพิษณุโลก อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล กล่าวว่า การลงพื้นท่ีตรวจเย่ียมและติดตามความ

พร้อมของการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานการผลติและพฒันาก�าลงัคนอาชวีศกึษาภาคเหนอืในครัง้นี้ 

เป็นเรื่องส�าคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแบ่งภาคต่าง ๆ ของประเทศออก

เป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาค

ใต้ชายแดน

จากนโยบายดังกล่าว ศธ.จงึได้จดัให้มกีารประชมุปฏบิตักิารจัดท�าแผนบรูณาการด้าน

การศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปแล้วครบทั้ง 6 ภาคเมื่อเร็ว ๆ  นี้ เพื่อเป็นแนวทาง

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาของทุกภาค ปีงบประมาณ 2561-2562 ในขณะ

เดียวกนัได้วางแผนให้มกีารจดัตัง้ “ศนูย์ประสานงานการผลติและพฒันาก�าลงัคนอาชวีศกึษา” ให้

ครบทั้ง 6 ภาคด้วยเช่นกัน เพื่อผลิตและพัฒนาก�าลังคนตามศักยภาพ บริบท จุดแข็ง และโอกาส

ในแต่ละพืน้ที ่ให้สอดคล้องกบัแผนงานของรฐับาล เพื่อเตรยีมก�าลงัคนให้รองรบัอตุสาหกรรมเป้า

หมายในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

โดยเริ่มต้นจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ที่ จ.ชลบุรี ก่อนที่จะขยายไปเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและ

พฒันาก�าลังคนอาชวีศกึษา เขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท่ี จ.ปัตตานี ถือเป็น

ศูนย์ระดับภาคแห่งแรกและแห่งที่สองตามล�าดับ ส่วนศูนย์ภาคเหนือแห่งนี้คาดว่าจะจัดตั้งเป็นศูนย์

ระดับภาคแห่งที่ 3 ของประเทศ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ จึงต้องการมา

ตรวจเย่ียมและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วย

งานภาครัฐและเอกชน 12 แห่งที่ได้มีส่วนร่วม

ท่ีได้ให้ข้อคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย์ฯ  ซึ่งจาก

การรบัฟังความคดิเหน็ เหน็ว่าควรวางแผนและ

ผลิตตามความต้องการก�าลังคน (Demand 

Side) ตามสาขาท่ีเป็นความต้องการของภาค

การผลติในพืน้ที ่ไม่ทบัซ้อนการผลติกบัสถาบนั

การศกึษาอื่น ๆ  ทัง้ยงัได้เน้นย�า้ถงึการวางแผน

จัดตั้งศูนย์ฯ ขอให้เน้นการบูรณาการกับทุก

ภาคส่วนที่ให้สามารถใช้งานศูนย์ได้จริง โดย

เฉพาะข้อมลูทีม่คีวามทนัสมยัเป็นเรื่องทีส่�าคญั

มากต่อการวางแผนและผลิตพัฒนาก�าลังคน

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขณะ

น้ีส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) ได้ด�าเนินการวางแผนจัดต้ังศูนย์ดัง

กล่าวให้ครบ 6 ภาคทั่วประเทศ โดยภาคเหนือ

จะจัดต้ังที่ศูนย์แห่งนี้ ซ่ึงตั้งอยู่ที่สถาบันการ

อาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ภายในวิทยาลัย

พณิชยการบึงพระพิษณุโลก โดยการประชุม

ตดิตามความก้าวหน้าครัง้นี ้มผีูบ้ริหารจากทกุ

สังกัดที่เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็นและค�าแนะน�าที่

เป็นประโยชน์ อาทิ

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ



- นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (ท�าหน้าที่ผู้อ�านวย

การศูนย์ประสานงานฯ ภาคเหนือ) กล่าวว่า ได้วางแผนจัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์การผลิตและ

พัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ, การจัดต้ัง Training Center, การบริหารจัดการท่ีเน้น 

Digital Office รวมทั้งการจัดเตรียมและน�าเสนอแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีได้รับ

ทราบและพิจารณาต่อไป ซึ่งได้วางแผนจัดการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 

สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1-4 รวมทั้งศูนย์ฯ เกษตรภาคเหนือ พร้อมวางเป้าหมาย

การผลิตและพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมท้ัง First S-Curve และ New 

S-Curve จ�านวน 136,940 คน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีขึ้นไปจนถึงเชียงราย ที่จะไปสู่จุดเปลี่ยน

ให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand 4.0 

ต่อไป

- นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า ภารกิจที่ส�าคัญของศูนย์ฯ อีกเรื่อง

คือควรมุ่งเน้นเรื่องฐานข้อมูลที่เชื่อมกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ไม่ว่าจะเป็น กศน. การ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน การอุดมศึกษา และการศึกษาเอกชน และขอให้ความส�าคัญกับการท�างานร่วม

กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการสร้างการรับรู้ให้ผู้ปกครองและเด็กได้มีโอกาสเลือกเรียนใน

สิ่งที่ชอบ เห็นเส้นทางชีวิตตั้งแต่เด็ก ๆ ซึ่งเป็นนโยบายที่ส�าคัญของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย

- นายวิโรจน์  จิรัฐติกาลโชติ 

ประธานหอการค้าภาคเหนือ กล่าวว่า ระบบ

ราชการหลายแห่งยังคงเป็นการท�างานใน

ลักษณะแต่ละไซโล ต่างคนต่างท�า จึงหวังว่า

หน่วยงานทางการศึกษาจะท�างานในทางราบ

ระหว่างไซโลให้มากขึน้ เน้นการบรูณาการมาก

ขึ้น ส่วนการจัดหลักสูตรอาชีวศึกษาควรมี

ความยืดหยุ่นมากข้ึน และจัดหลักสูตรให้ตรง

กบัความต้องการ  เพราะปัจจบุนัผูป้ระกอบการ

ไม่ได้ต้องการ Skill ด้านใดด้านหนึง่เท่านัน้ ทัง้นี้ 

หลักสูตรใดไม่มีคนเข้ามาเรียนก็ควรยกเลิก

ขอบคุณข้อมูล: MOE TEAM

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ



• พบปะเพื่อรับฟังปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้

ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลักและ ศธ. พบปะพูดคุยและรับฟัง

ปัญหาการใช้งานอนิเทอร์เนต็ของสถานศกึษาสงักดั สพฐ. สช. และ สอศ. ในพืน้ทีจ่งัหวดัพิษณโุลก 

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคเหนือ เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 

2560 โดยกล่าวย�้าของขวัญปีใหม่ “Hi-speed Internet” หวังสร้าง Digital skill แก่เด็กไทย ครู

ได้เข้าถึงสื่อการสอนใหม่ มีแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชน

รมช.ศึกษาธกิาร กล่าวว่า การเดนิทางลงพ้ืนทีโ่รงเรยีนวดัยางเอน (ประชานเุคราะห์) 

และวทิยาลยัเทคนคิพษิณโุลก เพื่อมาติดตามการใช้ Internet ของสถานศกึษา ตามนโยบายนายก

รัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการปรับปรุงเครือข่าย Internet ในสถานศึกษา ให้เป็น

ระบบ Hi-speed Internet ที่มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพครอบคลุมสถานศึกษาทุกแห่งท่ัว

ประเทศ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ตอบโจทย์การ

เรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ เด็กยุคดิจิทัลที่มีความคิดความอ่านแบบใหม่ และต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีใน

การเรียนรู้อย่างมาก

ทีผ่่านมา กระทรวงศกึษาธกิารมรีะบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ให้บริการแก่สถานศกึษา

ใน 2 ส่วน คือ UNInet   ในสถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษา สพฐ./สอศ.บางส่วน และอีกระบบ

คือ MOEnet ซึ่งไม่ใช่ผู้ให้บริการเครือข่ายที่แท้จริง เพียงแต่เช่าสัญญาณจากเอกชนส่งไปยัง

โรงเรียนต่าง ๆ ท�าให้เกิดความซ�้าซ้อนและสูญเสียงบประมาณจ�านวนมาก กระทรวงศึกษาธิการ

จึงจะยกเลิก MOEnet ในขณะเดียวกันก็จะพัฒนาและขยายเครือข่าย UNInet ให้เป็นเครือข่าย

ของกระทรวงศกึษาธกิาร ครอบคลมุสถานศกึษาในสงักดัทกุแห่งท่ัวประเทศ ทัง้ในระดบัการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

โดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลัก เพื่อวางแผนขยายโครงสร้างให้ครอบคลุม ปรับปรุง

สัญญาณให้มีความเร็วและแรงเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ พร้อมจัดระบบดูแลติดตามบ�ารุงรักษา และซ่อมแซมอย่างทันท่วงทีต่อไป

โดยในส่วนของจังหวัดและโรงเรียน จะต้องมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบรองรับ 

Hi-speed Internet       ตามความต้องการและบรบิทของตนเอง เพราะแต่ละแห่งจะมีความต้องการ

และความพร้อมด้านอปุกรณ์ บคุลากร และสถานทีแ่ตกต่างกนั อย่างไรกต็าม ส่วนกลางยงัจะช่วย

ดูแลในเรื่องของเทคนิคและกรอบแนวทางกว้าง ๆ  โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการวางโครงสร้างระบบ 

Hi-speed Internet ให้ครอบคลุมสถานศึกษา

ทกุแห่งภายใน 1-2 ปี เมื่อนัน้จะเหลอืระบบเครอื

ข่ายของกระทรวงระบบเดยีว และเชื่อว่าจะท�าให้

ระบบมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

อย่างแน่นอน โดยในช่วงของการเปล่ียนผ่าน 

สถานศึกษาอาจต้องใช้บริการภาคเอกชนไป

ก่อน

ท้ังน้ี มีความมุ่งหวังเป็นอย่างย่ิง

ว่า ระบบ Hi-speed Internet จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการศกึษาซึง่เป็นพืน้ฐานส�าคญัใน

การพฒันาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไม่ว่าจะเป็น 

การสร้าง Digital skill แก่เด็กยุคใหม่ ที่ต้อง

พาพึ่งพาเทคโนโลยีในการเรียนรู้ และพัฒนา

ตนเองให้สามารถอยู่รอดในโลกดิจิทัลอนาคต 

ช่วยเพิม่ศกัยภาพและประสทิธิภาพในการเรยีน

การสอนของครู ให้ครูได้เข้าถึงสื่อและเทคนิค

วิธีการสอนใหม่ ๆ เกิดการแชร์เนื้อหาและวิธี

การสอนผ่านเทคโนโลยี ท�าให้นักเรียนเรียนรู้

ได ้ ในทุกท่ีทุกเวลา และช ่วยแก ้ไขป ัญหา

ขาดแคลนคร ูสิง่ส�าคญัคอืช่วยเพิม่การเข้าถงึ

ระบบการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของประชาชน 

เป็นการลดความเหล่ือมล�้าด้านการเรียนรู้ใน

ระดับภูมิภาค ทั้งระดับอ�าเภอและจังหวัด

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ



รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการ น้อมน�าพระบรมราโชบายใน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา และท�าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

ดขีึน้ เพราะหากเราท�าให้การศกึษาด ีนัน่กเ็ท่ากบัท�าให้ชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนดีขึน้ด้วย ซึง่

เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนและถึงเวลาแล้วที่ทุกแท่งทุกฝ่ายจะต้องมาร่วมมืออย่างจริงจัง โดย

เฉพาะระดับผู้ปฏิบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง รวมทั้งภาคเอกชน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนด้วย ท่ีจะต้องสะท้อนความคิดความ

ต้องการ และร่วมแรงร่วมใจอย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ไปขับ

เคลื่อนการพัฒนาอ�าเภอ จังหวัด และประเทศต่อไป

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของโรงเรียนและสถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานในสังกัด 

ศธ.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 566 แห่ง แบ่งเป็น โรงเรียน สพฐ. 453 แห่ง สถานศึกษา สอศ. 

(พิษณุโลก พิจิตร และอุตรดิตถ์) 17 แห่ง และโรงเรียน/สถานศึกษา สช. (ในและนอกระบบ) 96 

แห่ง พบว่าส่วนใหญ่ใช้บริการจากอินเทอร์เน็ตจากทั้งของภาครัฐ (UNInet, MOEnet) ดาวเทียม 

ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เช่น Samart Telecom, AIS, TRUE, DTAC, 3BB เป็นต้น โดย

ปัญหา/อุปสรรคส่วนใหญ่เกิดจากความเร็วของอินเทอร์เน็ต ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ, การ

เชื่อมต่อสญัญาณจากแม่ข่าย, บคุลากรขาดความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัเครอืข่ายและการเลอืกใช้

อุปกรณ์, ขาดระบบดูแลซ่อมแซม ท�าให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สามารถกระจายสัญญาณ

ครอบคลุมการใช้งานท่ัวทั้งโรงเรียน, ต้องเลือกเช่าสัญญาณจากผู้ให้บริการ (ISP) เอกชนเพ่ิม

เติม ท�าให้เสียค่าใช้จ่ายซ�้าซ้อน,ขาดช่องทางการส่ือสารกับผู้รับผิดชอบในการดูและรักษาระบบ, 

เสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมากเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้งาน เป็นต้น

เสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ 

• ตัวแทนชุมชน : “ป ัจจุบัน

อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ต่อนักเรียนและชุมชน

เป็นอย่างมาก ช่วยส่งเสริมความรู้ที่ ไม่มีขีด

จ�ากัด แต่คนในชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบทมีฐานะ

ค่อนข้างยากจน ไม ่มีก�าลังทรัพย์ติดตั้ง

อนิเทอร์เนต็ทีบ้่าน จงึมาใช้ร่วมกบัโรงเรยีน ซึง่

ต ้ อ งขอฝากท ่ าน ให ้ ช ่ วยพัฒนาร ะบบ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสู่ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ

ในโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนชายขอบ

ชายแดน และขอให้พฒันาเด็กไทยอย่างไม่หยุด

ยั้ง เพื่อเป็นอนาคตที่ดีของชาติสืบไป”

• ตัวแทนนักเรียน : “ขอบคุณ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้การสนับสนุนการ

เรียนรู้ด้าน ICT ท�าให้ได้เรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล

อย่างรวดเรว็และไร้ขดีจ�ากดั ช่วยให้เข้าสู่อาชพี

ท่ีสนใจได้ง่ายทั้งใน-นอกเวลาเรียน และเปิด

โอกาสให้ผู ้ปกครองและคนในชุมชนได้ใช ้

อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนด้วย ซึ่งหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าเด็กไทยด้อยโอกาสในทุกพื้นที่ จะได้รับ

การดูแลและได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เหมอืน ๆ  กนั และในอนาคตเราจะใช้อินเทอร์เนต็

ได้ทุกที่ นอกเหนือจากในโรงเรียน”

สร.สาร
ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ
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ผู้จัดท�า: อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์  เลือกกลั่นดี, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, นวรัตน์ รามสูต  
เจ้าของ: ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 
โทร. 0 22281 7859 www.moe-news.net, Facebook: ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี

“...การลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อรับฟังปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เอง

ได้เห็นสภาพที่แท้จริง ซึ่งโรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ ถือเป็นโรงเรียนตัวอย่างขนาดเล็กที่ดี 

ซึ่งผู้อ�านวยการโรงเรียนให้ความส�าคัญ มีข้อมูล และรู้สภาพปัญหาอินเทอร์เน็ต

ของโรงเรียนอย่างแท้จริง พร้อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อการเรียนการสอนของโรงเรียน...” 

รมว.ศธ.กล่าว

“...การเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) เพื่อมาติดตามการปรับปรุง

เครือข่าย Internet  ให้เป็นระบบ Hi-speed Internet ที่มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ตอบโจทย์การเรียนรู้

ของเด็กยุคใหม่ เด็กยุคดิจิทัลที่มีความคิดความอ่านแบบใหม่ และต้องพึ่งพาเทคโนโลยี

ในการเรียนรู้อย่างมาก...” รมช.ศธ. (ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร) กล่าว

“...ต้องการมาตรวจเยี่ยมและรับฟังความคิดเห็น จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 12 แห่ง 

เก่ียวกับการจัดต้ัง ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก�าลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ

ที่จะต้องมีข้อมูลที่มีความทันสมัย สามารถวางแผนผลิตก�าลังคน ตามสาขา

ท่ีเป็นความต้องการของภาคการผลิตในพื้นที่ โดยเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วน

และการใช้งานศูนย์ได้จริง...” ทปษ.รมช.ศธ.กล่าว


