
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาต ิหมวดที ่๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ภาสกร เรืองรอง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวดที่ ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

จะเห็นไดวาปจจุบัน ICT ไดเขามาเกีย่วของกับชีวิตประจ ําวันเราและเกี่ยวของกับระบบงานตางๆมาก
มาย ทัง้ในทางตรงและทางออม แตในที่นี้จะขอกลาวถึงปจจัยที่สงผลให ICT เขามาเกี่ยวของกับการศึกษา
ปจจัยที่สงผลให ICT เขามาเกีย่วของกบัการศึกษาโดยตรงคือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยเฉพาะ
หมวดที ่๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้

• มาตรา ๖๓ รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี ่สื่อตัวนํ าและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จํ าเปน
ตอการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  วิทย ุโทรคมนาคม และการสื่อสารในรูป
อื่นเพื่อใชประโยชนสํ าหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษาตาม
อัธยาศัย การทะนุบํ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจ ําเปน

• มาตรา ๖๔ รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ต ํารา
หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพอื่น วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น
โดยเรงรัดพัฒนาชีพความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมี
การใหแรงจูงใจแกผูผลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ทั้งนี้โดยเปดใหมี
การแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม

• มาตรา ๖๕ ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา เพื่อใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการผลิตรวมทั้งการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

• มาตรา ๖๖ ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาชีพความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทํ าได เพื่อใหมีความรูและทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต

• มาตรา ๖๗ รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา  การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรูของคนไทย

• มาตรา ๖๘ ใหมีการระดมทุน  เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
จากเงินอุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลก ําไรที่ไดจากการด ําเนินกิจการดานสื่อ
สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งภาค
รัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน  รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษใน
การใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อการพัฒนาคนและสังคม หลักเกณฑและวิธีการจัด
สรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเปน
ไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง

• มาตรา ๖๙ รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางท ําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบายแผน
สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช  รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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จากพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาต ิหมวดที่ ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาขางตน หากเราสังเกตใหดี
แลว พระราชบัญญัตินี้จะคลายคลึงกับนโยบาย ICT ภาครฐั ดังนั้นจึงขออธิบายในลักษณะแผนภาพนี้

จากภาพขางตนจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะเนนไปที่ Hardware มาตรา ๖๓

โครงขายวิทยุโทรทัศน อุปกรณและเครื่องมือเพื่อการผลิตสื่อการสอน Software มาตรา ๖๔ คอืการผลิตชุดสื่อ
การสอน โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการสอน อยางเสรี โดยมิใหมีการผูกขาดเหมือนในปจจุบัน และ
People มาตรา ๖๕, ๖๖ บคุลากรทีเ่กีย่วของกับสื่อการศึกษา โดยบุคลากรเหลานี้จะตองไดรับโอกาสการ
ศกึษาหาความรู เพื่อฝกทักษะการพัฒนาสื่อการสอน

อยางไรกต็ามการจัดหาเครือขายเครื่องมืออุปกรณ เพื่อการการผลิตและพัฒนาสื่อการสอน และการฝก
ทกัษะการจ ําเปนตองมีงบประมาณ Budget มาตรา ๖๘  มารองรับ โดยรัฐจะตองจัดหางบประมาณ จัดตั้งกอง
ทนุ เพือ่ใหระบบดังกลาวดํ าเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพ จํ าเปนตองมีหนวยการมารองรับ Organization
มาตรา ๖๙

การทีจ่ะบรหิารจัดการระบบ งบประมาณ ตลอดจนการออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อรวมทั้งการจัดสรร
เครือ่งมอือุปกรณและบุคลากรนั้น จะตองอยูภายใตงานวิจัย มาตรา ๖๗  ซึง่งานวิจัยจะเปนค ําตอบส ําหรับ
แนวทางการแกไขปญหาตางๆอยางดีมาก งานวิจัย อาทิ การศึกษาเบื้องตน การศึกษาความตองการและความ
พรอม การพัฒนาระบบบริหารการผลิต เปนตน

Hardware มาตรา ๖๓
Software มาตรา ๖๔
Peopleware มาตรา ๖๕, ๖๖

Organization
มาตรา ๖๙

Budget
มาตรา ๖๘

Research
มาตรา ๖๗
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จากขอสรปุขางตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิหมวดที่ ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เรา
สามารถน ํามาเขียนเปนปริมิดเพื่อแสดงและล ําดับความสํ าคัญไดดังนี้ จากภาพจะเห็นไดวา มาตรา ๖๙ จะอยู
สงูสดุของปรมิดิ ซึง่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการโดยรัฐจะตองจัดใหมีหนวยงานกลางเพื่อดํ าเนินการบริหารจัด
การเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา และการบริหารจัดการนี้นับวาสํ าคัญมากเมื่อเราเริ่มดํ าเนินการ เราจํ าเปนตองเริ่มที่
การบรหิารจดัการกอน และเมื่อไดขอสรุปขอการจัดการแลว เราก็พรอมที่จะดํ าเนินงาน

การด ําเนนิงานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้สวนใหญจะเกี่ยวของกับเครื่องมือ อุปกรณ สื่อ กระบวน
การตาง  ๆซึ่งจํ าเปนตองใชงบประมาณมาก และใน มาตรา ๖๘  นีจ้งึก ําหนดใหมีการระดมทุนเพื่อรองรับ การ
เตรยีมการ การพัฒนา และงานอื่นที่เกี่ยวของ

สวนใหญแลวงานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามักจะเกี่ยวของกับการผลิตและพัฒนาสื่อการสอน ดัง
นัน้เพือ่ใหการผลิต การพัฒนา การประเมิน และ การจัดการสื่อการสอน เปนไปไดโดยอยูบนพื้นฐานของการแก
ไขปญหาการศึกษาที่แทจริงนั้น ใน มาตราที่ ๖๗ จงึก ําหนดใหรัฐสงเสริมใหมีการวิจัย พัฒนา ติดตาม และ
ประเมิน งานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้

Research มาตรา ๖๗

     People
มาตรา ๖๕ ๖๖

Software
มาตรา ๖๔

Hardware
มาตรา ๖๓

Budget มาตรา ๖๘

Organization
มาตรา ๖๙

ปรมดิแสดงความสัมพันธ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
หมวดที ่๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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เมือ่มกีารบรหิารจัดการที่ด ีมีงบประมาณดํ าเนินงาน และมีงานวิจัยมารองรับแลว หมวดที่ ๙
เทคโนโลยเีพือ่การศึกษานี้ก็พรอมเดินเครื่อง การเดินเครื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปจจัยนํ าเขาที่ขาดไมไดก็คือ
บุคลากร มาตราที่ ๖๕, ๖๖ เครือ่งมือ เครือขาย มาตราที่ ๖๓ และอุปกรณ มาตราที่๖๔ ทัง้สามมาตราสาม
ปจจัยนี้เปนเปนองคประกอบหลักของการผลิตและพฒันาสื่อการสอนเลยที่เดียว

ทายนีท้านไดศึกษาความหมายของ ICT บทบาทและความสํ าคัญของ ICT ทีม่ตีอตัวเรา ประเทศชาติ
ของเรารวมทั้งนโยบาย ICT ของประเทศไทย หรือ e-Thailand ทีจ่ะตองมีนโยบายยอย  e-Commerce, e-
Industry,  e-Government,  e-Society และ- e-Education มารองรับตอไป ประกอบกับการเห็นส ําคัญของ ICT
ตอการศึกษาซึ่งเนนยํ้ าไปทีพ่ระราชบญัญตัิการศึกษาแหงชาติ หมวดที่ ๙ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
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