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IPST Learning Space เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไทยวันนี้
ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จและความท้าทาย
ก้าวไปข้างหน้ากับ IPST Learning Space
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บทนำ�
รายงานสภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ้างอิงข้อมูลจาก
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union, 2013) ระบุถึงจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นทุกปี ส�ำหรับประเทศไทยผลการส�ำรวจระบุว่า พ.ศ. 2547 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 10.7 และเมื่อ พ.ศ. 2553 เพิ่มเป็นร้อยละ 21.2
ของประชากรทั้งหมด สอดคล้องกับข้อมูลจากรายงานผลการส�ำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ซึ่งพบว่า ในปี พ.ศ. 2547 มีจ�ำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 6.9 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 16.6 ล้านคน ชี้ให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งการขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประกอบกับการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร
เคลื่อนที่ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากขึ้น ท�ำให้ปัจจุบันผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา
จากแนวโน้มของการสื่อสารออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาหันมาให้ความส�ำคัญกับการปรับกระบวนการเรียน
การสอนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งนอกจากจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของ
นักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนแล้ว ยังช่วยลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันในคุณภาพการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเขตเมืองและในชนบท
หากนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบท สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงหลักสูตร องค์ความรู้ และทรัพยากรในการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ทัดเทียมกับนักเรียนในเขตเมือง รวมทั้งครูก็สามารถเข้าถึงการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างสะดวกทั่วถึง ก็ย่อมจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
สสวท. ซึ่งได้ด�ำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทย จึงได้
พัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ IPST Learning Space ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ขยายโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อ�ำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
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การเรียนรู้ออนไลน์

เป็น “วิธีการ” และ “เป้าหมาย”
ของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ถ้าเราเดินเข้าไปในห้องเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วโลก สิ่งที่เรามักเห็น
ก็คือการสอนกลุ่มใหญ่ที่มีครูเป็นผู้สอนยืนอยู่หน้าชั้นเรียน แต่การเรียนรู้
ที่ควรจะเป็นสำ�หรับศตวรรษที่ 21 สามารถพบได้ที่โรงเรียนมัธยมนิวเทคไฮ
(http://newtechhigh.org) ในสหรัฐอเมริกา ภาพทีเ่ ห็น คือนักเรียนทีข่ ะมักเขม้น
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น เขียนบันทึกออนไลน์ ค้นคว้าข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
ประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนและนำ�เสนอผลงานผ่านสื่อดิจิทัล รวมทั้งประเมิน
ทักษะการทำ�งานร่วมกัน ในขณะที่ครูก็ดำ�เนินการสอนในรายวิชาสหวิทยาการ
ที่ครูจะต้องสอนเป็นทีม
บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนเช่นนี้ แตกต่างไปจากที่เราคุ้นเคย ไม่ว่า
จะเป็นห้องเรียนทีใ่ หญ่กว่าปกติสองเท่า ครูสองคน และมีการสอนสองคาบติดกัน
สำ�หรับรายวิชาสหวิทยาการ มีเพียงโต๊ะส่วนกลาง พร้อมเก้าอี้ล้อเลื่อน สามารถ
จัดโต๊ะเพื่อทำ�งานกลุ่ม นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือแล็ปท็อป สำ�หรับ
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ห รื อ สั ม มนาที ่ ม ี ค รู เ ป็ น ผู ้ น ำ�กิ จ กรรม และเลื อ กหั ว ข้ อ ตาม
“สิ่งที่นักเรียนจำ�เป็นต้องรู้”
ในกระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้
เป็นผูอ้ ำ�นวยความสะดวก (Facilitator) หรือผูจ้ ดั การโครงการ (Project Manager)
ทำ�หน้าที่ออกแบบและประเมินโครงการ ให้คำ�แนะนำ�แก่นักเรียน

การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21
เช่นที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมนิวเทคไฮดังที่กล่าวมานี้ จำ�เป็นต้องอาศัย
ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ รวมทั้ง
ทักษะใหม่ๆ ของครู ซึ่งความพร้อมเพียงด้านเดียวไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้
การเรียนรูแ้ บบออนไลน์ประสบความสำ�เร็จได้ แต่ตอ้ งการการเปลีย่ นแปลง
อย่างเป็นระบบที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดขึ้น

อีกด้วย ดังเช่น งานวิจัยเรื่อง Improving Teacher Quality Through
an On-line Professional Course : A Research Study ได้รายงาน
ถึงกรณีตัวอย่างของครูประจำ�การในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านการอบรม
พั ฒ นาวิ ช าชี พ ตามหลั ก สู ต รออนไลน์ ซึ ่ ง กล่ า วว่ า ตนเองได้ เรี ย นรู ้
สิ่งใหม่ๆ ได้เปิดรับแนวคิดที่เปลี่ยนไป เพิ่มพูนความมั่นใจในตัวเอง
และได้พัฒนาทักษะที่จะช่วยสอนนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จากรายงานการวิจยั พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ มีแนวโน้มความสำ�คัญ การเรียนการสอน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครู และตามอัธยาศัย

4

IPST Learning Space

IPST Learning Space

เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาไทยวันนี้

IPST Learning Space เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่รองรับการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสและเพิม่ ความเท่าเทียมในการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงสื่อที่ได้มาตรฐาน คัดกรองคุณภาพ
และความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับหลักสูตรในโรงเรียน ส่งเสริมการ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรูร้ ว่ มกันได้โดยไม่มขี อ้ จำ�กัด
ทั้งเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย

IPST Learning Space ประกอบด้วยระบบหลัก 6 ระบบ
ระบบโรงเรียน: School Module
เพื่ออำ�นวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน
สำ�หรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ระบบอบรมครู: Teacher Training Module
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู รองรับการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของครู ในกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่
ระบบคลังสื่อดิจิทัล: Digital Media System
เพือ่ เลือกสรรนำ�ไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้ การค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง

ระบบการสอบออนไลน์: Online Testing System
เพื่อสร้างชุดข้อสอบสำ�หรับฝึกฝนและวัดระดับความรู้
ระบบการเรียนรูร้ ว่ มกัน: Collaborative Learning
เพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ เครือข่ายการเรียนรู้ ช่วยเหลือ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
ระบบสำ�นักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์: e-Publishing
เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีมาตรฐาน เผยแพร่แบ่งปันในเครือข่ายผู้ใช้งาน

ระบบหลักทั้ง 6 ระบบของ IPST Learning Space รองรับด้วยคลังบทเรียน คลังข้อสอบ และคลังสื่อ ซึ่งบรรจุสื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นอย่าง
พิถีพิถันและถูกต้องตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดและหลักสูตร โดยแสดงผลสู่ผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของ สสวท. ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนั้น ยังมีระบบ
เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ใช้งาน เชื่อมโยงบุคลากรในโรงเรียน นักการศึกษา นักวิชาการ รวมถึงสาธารณชนทั่วไปให้สามารถสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู้ และใช้ประโยชน์จาก IPST Learning Space ได้อย่างเหมาะสมตามความสนใจของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
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ผู้บริหารสถานศึกษา

- บริหารหลักสูตรสถานศึกษา
- ตรวจสอบโครงสร้างเวลาเรียน
และแผนการจัดการเรียนรู้
- ติดตามผลการเรียนของนักเรียน

ครู

- จัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้
- สร้างข้อสอบ
- สร้างและแบ่งปันหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
- ประเมินและพัฒนาตนเอง

นักเรียน

- ค้นหาความรู้
- ทดสอบตนเอง
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
- ติดตามความก้าวหน้าการเรียน
ของบุตรหลาน
- ค้นหาความรู้
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระบบโรงเรียน
School Module

Key
Stakeholders

ระบบสำ�นักพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์
e-Publishing

- นักวิชาการ สสวท.
- เครือข่ายครู
- หน่วยงานภาครัฐ
- ความร่วมมือจาก
ต่างประเทศ
- ผู้สนับสนุน
ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน
Collaborative Learning
ภาคเอกชน

ระบบอบรมครู
Teacher Training Module

Resources
คลังข้อสอบ
คลังสื่อ
คลังบทเรียน
คลังข้อมูลครู
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ระบบ
ระบบคลังสื่อดิจิทัล
Digital Media System

ระบบการสอบออนไลน์
Online Testing System
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Infrastructure and Networks

Learning Space Software Platform

Research and Development

Public Awareness and Promotions

IPST Learning Space

ปัจจัยสู่ความสำ�เร็จและความท้าทาย
IPST Learning Space พัฒนาขึน้ โดยสอดคล้องกับนโยบาย
3. แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
ระดับประเทศและนโยบายระดับสถานศึกษา อาทิ
ประเทศไทย ฉบั บ ที ่ 2 พ.ศ. 2552-2556 ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ 1
การพัฒนากำ�ลังคนด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารและบุคลากร
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในทุ ก วิ ช าชี พ ให้ มี ค วามสามารถในการใช้ ส ารสนเทศอย่า งมี
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรร วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน
คลืน่ ความถี่ สือ่ ตัวนำ�และโครงสร้างพืน้ ฐานอืน่ ทีจ่ ำ�เป็น ... เพือ่ ใช้
ประโยชน์สำ�หรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11
การศึกษาตามอัธยาศัย ...
พ.ศ. 2555 - 2559 มี ส าระสำ�คั ญคื อ ยกระดั บคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน ของทั ้ ง ผู ้ เรี ย นและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พัฒ นา
2. แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที ่ 11 คุ ณ ภาพกำ�ลั ง คนรองรั บการพั ฒ นา และเสริ มสร้ า งศั กยภาพ
พ.ศ. 2555-2559 มี ข ้ อ เสนอให้ ด ำ�เนิ น การ เพื ่ อ ให้ ค นไทย การแข่ ง ขั น ของประเทศ ขยายโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารทาง
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิด การศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ ให้ความสำ�คัญต่อการสร้างองค์ความรู้
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่จำ�เป็นแก่คนไทย ให้พร้อม
ที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมโลกยุคใหม่

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.
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5. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 บทที่ 4 กล่าวถึง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร
เพือ่ การศึกษา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างกำ�ลังคนให้มศี กั ยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล
จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย และยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการเรียน
การสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย
6. นโยบายของสถานศึกษาต่างๆ ที่ส่งเสริม สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบาย
ระดั บ ประเทศ
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จะเห็นได้ว่านโยบายของหน่วยงานในระดับต่างๆ ข้างต้น
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกัน แต่การจัดหาคอมพิวเตอร์
ให้นักเรียนใช้อย่างเพียงพอนั้น ไม่สามารถตอบสนองต่อนโยบาย
และทำ�ให้ เ กิ ด การเปลี ่ ย นแปลงในกระบวนการเรี ย นการสอน
ได้อย่างแท้จริง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มากกว่าแค่รับส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นข้อมูล และใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
เช่ น ที ่ เ ป็ น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น นั ้ น จำ�เป็ น ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย สนับ สนุน
อีกหลายประการ

การใช้ IPST Learning Space อย่างมีประสิทธิผล ต้องอาศัย
ปัจจัยความพร้อมของกลุม่ เป้าหมาย นับตัง้ แต่ทกั ษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของครู นักเรียน และผูเ้ กีย่ วข้องสามารถเลือกใช้เครือ่ งมือ
ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ มีทศั นคติทด่ี ตี อ่ การนำ�
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเรียนการสอนและ
การจัดการในชั้นเรียน

เนืื้อหาที่มีคุณภาพ เพื่อขยายคลังความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และ
ตอบสนองผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น
4. ครูยังคงเป็นปัจจัยสำ�คัญในความสำ�เร็จของการศึกษา
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบดั้งเดิมหรือแบบออนไลน์ ซึ่งการเรียน
แบบออนไลน์จำ�เป็นต้องมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกอบรมให้มีความรู้และสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนจากระบบ IPST Learning Space ได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการที่ดี
5. ปรับเปลีย่ นกระบวนการคิดและวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ จัดสรร
โดยให้
มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งออกแบบกระบวนการเรียน
งบประมาณสำ�หรับระบบโครงสร้างพืน้ ฐานและอินเทอร์เน็ต สนับสนุน
การสร้ างความร่ ว มมือระหว่างผู้บ ริหารและบุคลากรทุ ก ระดั บ การสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการการเรียนรูข้ องนักเรียนแต่ละคน
พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้งานของทุกกลุ่ม มากขึ้น
เป้าหมาย
6. ผู้ปกครองต้องมีความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งานระบบ
IPST
Learning Space เพื่อการมีส่วนร่วมในการดูแลการศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงจำ�เป็นต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะ
ของบุตรหลานได้ดียิ่งขึ้น
ความท้าทายในด้านต่างๆ ดังนี้
การเริ่มให้บริการ IPST Learning Space ไม่ใช่ปลายทาง
1. เงิ น ทุ น และการสนับ สนุน ที่เพียงพออย่างต่อเนื ่ อ งจาก
แห่งความสำ�เร็จ แต่เป็นเพียงการเริ่มต้นของการขับเคลื่อน
ภาครัฐและภาคเอกชน
กระบวนการที่ต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
2. การก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นไป ในโลกยุคใหม่ ความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้ IPST Learning Space เป็นแหล่ง
การมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
และผูใ้ ช้บริการได้อย่างแท้จริง
3. การบริหารจัดการเนื้อหาของ IPST Learning Space
ให้ครอบคลุม หลากหลาย มีปริมาณมากเพียงพอและน่าสนใจ
สำ�หรับผู้เรียน ซึ่งนอกจากจะต้องมีนักวิชาการในการสร้างสรรค์
องค์ความรู้ที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ
ในการออกแบบสื่อดิจิทัล ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการพัฒนา
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ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.

9

ก้าวไปข้างหน้ากับ IPST Learning Space

สสวท. ดำ�เนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning
Space อย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาความเป็นไปได้จากข้อมูลบริบทการศึกษาไทย พัฒนาสื่อโดยอ้างอิงมาตรฐาน ตัวชี้วัดและหลักสูตร
รวมทั้งศึกษาตัวอย่างความสำ�เร็จจากนานาประเทศ

ปี
2554
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กิจกรรม
• ศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำ�รายงานพิมพ์เขียว “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ”
• จัดทำ�โครงการนำ�ร่องพัฒนาหนังสือเรียนฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของ สสวท.
สำ�หรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

2555

• ร่างแผนพัฒนาและวางแผนดำ�เนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
• จัดทำ�โครงการนำ�ร่องพัฒนาคลังสื่อดิจิทัล
• จัดทำ�โครงการพัฒนาหนังสือเรียนฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) สำ�หรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์
และแท็บเล็ต
• กำ�หนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักภายในศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
• ขยายผลรายงานพิมพ์เขียว โดยพัฒนาต้นแบบ “ระบบโรงเรียน”

2556

• พัฒนาระบบหลักของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ
- ระบบโรงเรียน (School Module)
- ระบบอบรมครู (Teacher Training Module)
- ระบบการสอบออนไลน์ (Online Testing System)
• พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 2 ระบบ คือ
ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) และระบบสำ�นักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Publishing)

2557

• ทดลองใช้งานทุกระบบกับกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนต้นแบบ
• ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ
• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
• เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการครบวงจรเพื่อรองรับการทำ�งานของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ ทั้งระบบ

2558

• ขยายผลการใช้งานทั่วประเทศ
• ปรับปรุง พัฒนาความสามารถและบำ�รุงรักษาระบบ
• ขยายการผลิตองค์ความรู้และสื่อดิจิทัล อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
• พร้อมเปิดให้บริการ IPST Learning Space เต็มรูปแบบ

IPST Learning Space

IPST Learning Space
• รองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
• ขยายโอกาสและเพิ่มความเท่าเทียมในการเรียนรู้
• แหล่งรวบรวมสื่อมาตรฐาน คัดกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ
• แหล่งรวบรวมข้อสอบที่มีคุณภาพ
• รองรับการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเรียนรู้ร่วมกัน
• ไม่มีข้อจำ�กัดทั้งเวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย
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ดำ�เนินการโดย

ร่วมสนับสนุนโดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02 335 5222
www.ipst.ac.th
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