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ประเด็นสนทนา 

• Thailand 4.0

• Industrial 4.0

• Education 4.0

• ICT for Education Reform

• Vocational Education 4.0



e-Thailand 



Smart Health 



ไทยแลนด์ 4.0 



Smart Industry + Smart City 
Smart People 



กลไกหลกัขบัเคล่ือน 





โมเดลประเทศไทย 4.0 



Thailand 4.0 >>> 



อุตสาหกรรม 4.0 



Industrial 4.0 



เทคโนโลย ีนวตักรรมและความคิดสร้างสรรค ์



อุตสาหกรรมไทย 4.0 



4G !!!! 



แผนรัฐบาลดิจิทลั 2559-2561 

www.prachyanun.com 



ยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล 2559-2561 

www.prachyanun.com 



ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน 



Smart City 



ดิจิทัลไทยแลนด์



Digital Economy Acceleration 



เศรษฐกจิ-สังคมดิจิทลั 



Digital Thailand Landscape 



Start up Thailand 



Education 4.0 



การศึกษาไทยเดินหนา้เศรษฐกจิ 4.0 



การบริหารการศึกษากบัเศรษฐกจิสร้างสรรค ์



กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 



EGA 



App Center 





e-Bidding 



e-Marketing 



ปัญหาการศึกษาของประเทศ 



3. การทดสอบ
การประเมิน 

การประกันคุณภาพ
และการพัฒนา

มาตรฐานการศึกษา 

6. การบริหารจัดการ
2.การผลิต

และพัฒนาคร ู

1. หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ (การศึกษาในระบบ) 

5. ICT เพื่อ
การศึกษา 

4. ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัย
ที่สอดคล้องกบัความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ 

การปฏิรูปการศึกษา 



ประเด็น ICT 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ICT 
เพ่ือการศึกษา 

 จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

ระบบการจัดการ 
เนื้อหาสาระ/ 
องค์ความรู้ 

 ไม่ท่ัวถึง 

บูรณาการ ICT 
ทั้งด้าน 

Content 
Network และ 
MIS ภายใน
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ระบบฐานข้อมูล 

 ทับซ้อน 

 ขาดความเสถียร 

 ขาดการบูรณาการ 

 ไม่ทันสมัย 

 ไม่ได้น าข้อมูลมาใช้
ในการตัดสินใจ 

 ความหลากหลาย
ของระบบจัดเก็บ 

 ผลิตแต่ไม่เผยแพร่
และน าไปใช้ 

 จัดท าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารงาน 

 บูรณาการงบประมาณ ICT 

ประสานความ
ร่วมมือICT กับ

หน่วยงาน
ภายนอกทั้งดา้น 

Content 
Network และ 

MIS 

 DLTV/DLIT/ETV 

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
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DLIT 



TEPE online 



ตารางแสดงสถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระทรวงศึกษาธิการ 

1. รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะเดินสาย Fiber Optic ให้ทุกหมู่บ้านภายในปี 2560
2. รร.ประชารัฐ Phase 1 จ านวน 3,342 รร. ยังขาดสัญญาณอินเทอร์เน็ต จ านวน 349 รร. ท้ังน้ี คณะท างานประชารัฐด้าน

การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า ภาคเอกชน จะวางสายให้เสร็จทุกโรงเรียนภายในปี 2559 
3. ห้องเรียนประชารัฐ จ านวน 30,000 ห้อง  จาก 3,342 รร. คณะท างานประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้น า

ภาคเอกชน จะจัดท าห้องเรียน IT ให้ท้ังหมด ภายใน ธันวาคม 2559 (TV Computer Projector etc.) 

คุณภาพ 

เข้าถึงการศึกษา 



การเช่ือมโยงเครือข่ายหลงับูรณาการฯ 



ฐานข้อมูลกระทรวงศึกษาธิการ 

การบรูณาการระบบสารสนเทศเพือ่บรหิารการศกึษา 

“สรา้งฐานขอ้มลูกลางและสารสนเทศทีเ่ป็นเอกภาพ” 
                  .
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XML XML XML

XML XML

XML XML XML

XML

(เช่ือมโยงกันและมีข้อมูลกลาง) 

มีฐานข้อมูลกลาง 
1.ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
2.ข้อมูลสถานศึกษา
3.ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศกึษา
4.ข้อมูลบุคลากรอื่นๆ
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ความมีประสิทธิภาพ 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. 

กศน. 

กคศ. 

สช. 

สอศ. 
คุรุสภา 

หน่วยงานนอก ศธ. 



27 พ.ย. 2558 รมว.ศธ. (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)  ให้มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลาง
ของ ศธ  4 ฐานข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2559  

ขั้นตอนการด าเนินการบูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

รมว.ศธ.มอบ
นโยบาย

ก าหนดแนวทาง
ด าเนินงาน 

วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 

พัฒนาระบบ
ต้นแบบ 

การบูรณาการ 

สรุปน าเสนอ
ผู้บริหาร 

1. 
 
2. 

     3. 

4. 

 5. 

1.ก าหนดสถาปัตยกรรมระบบแบบ N-Tier (DepartmentDB / Department StagingDB / MOE StagingDB / MOE CentralDB) 
2.ก าหนดรายการข้อมูล 4 ฐานข้อมูลหลัก นิยามของรายการข้อมูลแต่ละรายการ/ วิธีการเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
มาตรฐานรหัสข้อมูลกลางของ ศธ. และให้กระทรวงและต้นสังกัดมีข้อมูลให้ตรงกันแบบอัตโนมัติทุกเดือน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการรหัสมาตรฐานกลางและระบบก าหนดรหัสประจ าตัว 13 หลัก ส าหรับบุคคลท่ีไม่มีเลยประจ าตัว 13 หลัก
4. ก าหนดให้ต้นสังกัดปรับเปล่ียนข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อมูลกลางและรหัสข้อมูลกลาง
 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและความซ้ าซ้อนของข้อมูล 

1.ส ารวจฐานข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือศึกษาวิเคราะห์และจัดพิมพ์เขียว (Blue Print Database) 
2. ออกแบบระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระบบรับส่งข้อมูลเพ่ือการแก้ไขข้อมูลผิดพลาด และระบบตรวจสอบการท างาน
ของระบบ 

1. ศทก.จัดท า Department StagingDB / MOE StagingDB / MOE CentralDB พร้อมทั้งจัดท ารหัสมาตรฐานข้อมูลกลาง
2. ศทก. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบรับส่งข้อมูลเพ่ือการแก้ไขข้อมูลผิดพลาด และระบบตรวจสอบการท างานของระบบ
3. ต้นสังกัดรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลกลางของหน่วยงาน (DepartmentDB ) และ Mapping ข้อมูลตามมาตรฐาน ศธ.
4. ต้นสังกัดจัดส่งข้อมูลตามมาตรฐานกลาง ศธ. ทั้ง 4 ฐานข้อมูล เข้าสู่ Department StagingDB  ที่ ศทก. จัดเตรียมไว้ให้
5. เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มีการท างานแบบอัตโนมัติ

1.ที่ประชุมอนุกรรมการฯ MIS 
2.ที่ประชุมคณะกรรมการ CIO 
3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 











 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



รายการข้อมูลมาตรฐานข้อมูลกลางของนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน 

ท่ี รายการข้อมูล 
ระดับ

การศึกษา 
ท่ีจัดเก็บ 

ชุดข้อมูลด้านการศึกษา 

35 ปีการศึกษาที่เร่ิมเข้าเรียนในระดบั
การศึกษา 

ทุกระดบั 

36 ปีการศึกษาที่เร่ิมเข้าเรียน ทุกระดบั 

37 รหสัระดบัการศึกษา ทุกระดบั 

38 รหสัชัน้ปี ทุกระดบั 

39 รหสัหลักสูตร ทุกระดบั 

40 รหสัประเภทวิชา อาชีวะ 

41 รหสัสาขาวิชา อาชีวะ 

42 รหสัสาขางาน อาชีวะ 

43 ผลการเรียนเฉล่ียประจ าภาคเรียน ทุกระดบั 

44 ผลการเรียนเฉล่ียสะสม ทุกระดบั 

45 จงัหวดัที่เรียน ทุกระดบั 

46 
รหสัสถานศึกษาเรียนร่วมทวิ
ศึกษา 

สอศ 

ท่ี รายการข้อมูล 
ระดับ

การศึกษา 
ท่ีจัดเก็บ 

ข้อมูลท่ีอยู่ (ตามส าเนาทะเบียนบ้าน) 
18 รหสัประจ าบ้าน ทุกระดบั 
19 เลขที่บ้าน ทุกระดบั 
20 หมู่ที ่ ทุกระดบั 
21 ถนน ทุกระดบั 
22 ซอย ทุกระดบั 
23 ตรอก ทุกระดบั 
24 รหสัจงัหวดัอ าเภอต าบล ทุกระดบั 

ข้อมูลบิดา-มารดา 
25 รหสัค าน าหน้าชื่อบิดา ทุกระดบั 
26 ชื่อบิดา ทุกระดบั 
27 ชื่อกลางของบิดา ทุกระดบั 
28 นามสกุลบิดา ทุกระดบั 
29 รหสัสถานภาพของบิดา ทุกระดบั 
30 รหสัค าน าหน้าชื่อมารดา ทุกระดบั 
31 ชื่อมารดา ทุกระดบั 
32 ชื่อกลางของมารดา ทุกระดบั 
33 นามสกุลมารดา ทุกระดบั 
34 รหสัสถานภาพของมารดา ทุกระดบั 

ท่ี รายการข้อมูล 
ระดับ

การศึกษา 
ท่ีจัดเก็บ 

1 ปีการศึกษา ทุกระดบั 
2 ภาคการศึกษา ทุกระดบั 
3 รหสัสถานศึกษา/หน่วยงาน ทุกระดบั 
4 หน่วยงานต้นสังกดั ทุกระดบั 

ชุดข้อมูลพืน้ฐานบุคคล 
5 รหสัอ้างอิง นกัเรียน และโรงเรียน ทุกระดบั 
6 รหสันกัเรียน ทุกระดบั 
7 รหสัประจ าตวัประชาชน ทุกระดบั 
8 เลขที่หนงัสือเดินทาง ทุกระดบั 
9 รหสัค าน าหน้าชื่อ ทุกระดบั 

10 ชื่อ ทุกระดบั 
11 ชื่อกลาง ทุกระดบั 
12 นามสกุล ทุกระดบั 
13 รหสัเพศ ทุกระดบั 
14 วนัเดือนปีเกิด ทุกระดบั 
15 รหสัสัญชาติ ทุกระดบั 
16 รหสัความพิการ ทุกระดบั 
17 รหสัความด้อยโอกาส ทุกระดบั 



รายการขอ้มูลมาตรฐานข้อมูลกลาง 
ของ ครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ข้าราชการและบคุลากรอื่น 

ท่ี รายการข้อมูล 
ระดับการศึกษา 

ท่ีจัดเก็บ 
1 ปีการศึกษา ทุกระดบั 
2 ภาคการศึกษา ทุกระดบั 
3 รหสัสถานศึกษา/หน่วยงาน ทุกระดบั 
4 หน่วยงานต้นสังกดั ทุกระดบั 

ชุดข้อมูลพืน้ฐานบุคคล 
5 รหสัอ้างอิง บุคลากร และโรงเรียน ทุกระดบั 
6 รหสัประจ าตวัประชาชน ทุกระดบั 
7 เลขที่หนงัสือเดินทาง ทุกระดบั 
8 วนัที่ออกหนงัสือเดินทาง ทุกระดบั 
9 วนัหมดอายุของหนงัสือเดินทาง ทุกระดบั 

10 รหสัค าน าหน้าชื่อ ทุกระดบั 
11 ชื่อ ทุกระดบั 
12 ชื่อกลาง ทุกระดบั 
13 นามสกุล ทุกระดบั 
14 รหสัเพศ ทุกระดบั 
15 วนัเดือนปีเกิด ทุกระดบั 
16 รหสัสัญชาติ ทุกระดบั 
17 รหสัประเภทบุคลากร ทุกระดบั 
18 รหสัชื่อต าแหน่ง ทุกระดบั 
19 รหสัวิทยฐานะ และต าแหน่งวิชาการ ทุกระดบั 

 ท่ี รายการข้อมูล 
ระดับการศึกษา 

ท่ีจัดเก็บ 

20 รหสัระดบัการศึกษาที่สอน ทุกระดบั 
21 รหสักลุ่มวิชาที่สอน ทุกระดบั 
22 รหสัวุฒิทางครู ขัน้พืน้ฐาน 
23 รหสัประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขัน้พืน้ฐาน 
24 เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขัน้พืน้ฐาน 
25 วนัที่ใบอนุญาตหมดอายุ ขัน้พืน้ฐาน 

ชุดข้อมูลท่ีอยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
26 รหสัประจ าบ้าน ทุกระดบั 
27 เลขที่บ้าน ทุกระดบั 
28 หมู่ที ่ ทุกระดบั 
29 ถนน ทุกระดบั 
30 ซอย ทุกระดบั 
31 ตรอก ทุกระดบั 
32 รหสัจงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล ทุกระดบั 

ชุดข้อมูลด้านการศึกษา 
33 รหสัระดบัการศึกษา ทุกระดบั 
34 รหสัวุฒิการศึกษา ทุกระดบั 
35 ชื่อสาขาวิชาเอก ทุกระดบั 
36 รหสัสาขาวิชาเอก ทุกระดบั 



รายการข้อมูลมาตรฐานข้อมูลกลางของสถานศึกษาและหน่วยงาน 
ท่ี รายการข้อมูล 

ระดับการศึกษา 
ท่ีจัดเก็บ 

1 ปีการศึกษา ทุกระดับ 
2 รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน ทุกระดับ 

3 ช่ือสถานศึกษา/หน่วยงานภาษาไทย ทุกระดับ 

4 
ช่ือสถานศึกษา/หน่วยงาน
ภาษาอังกฤษ 

ทุกระดับ 

ข้อมูลท่ีอยู่ของสถานศึกษา/หน่วยงาน 
5 รหัสประจ าบ้าน ทุกระดับ 
6 เลขท่ีบ้าน ทุกระดับ 
7 หมู่ท่ี ทุกระดับ 
8 ตรอก ทุกระดับ 
9 ซอย ทุกระดับ 

10 ถนน ทุกระดับ 
11 รหัสจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ทุกระดับ 
12 รหัสไปรษณีย์ ทุกระดับ 
13 หมายเลขโทรศัพท์1 ทุกระดับ 
14 หมายเลขโทรศัพท์2 ทุกระดับ 
15 หมายเลขโทรสาร ทุกระดับ 
16 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทุกระดับ 
17 ท่ีอยู่เว็บไซต์ ทุกระดับ 
18 วันเดือนปีท่ีก่อตัง้ ทุกระดับ 
19 หน่วยงานต้นสังกัด ทุกระดับ 

20 รหัสประเภทสถานศึกษา/หน่วยงาน ทุกระดับ 

ท่ี รายการข้อมูล 
ระดับการศึกษา 

ท่ีจัดเก็บ 

21 สถานะของสถานศึกษา ทุกระดับ 

22 สถานภาพการควบรวมสถานศึกษา ทุกระดับ 

23 รหัสประเภทการปกครอง ทุกระดับ 

24 ช่ือ-สกุลผู้บริหาร ทุกระดับ 

ชุดข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ตามมาตรฐาน  Indian Datum 

25 ค่าต าแหน่งพิกัดทาง Latitude ทุกระดับ 

26 ค่าต าแหน่งพิกัดทาง Longitude ทุกระดับ 

ชุดข้อมูลระบบการจัดการศึกษา 

27 รหัสระบบการจัดการศึกษา ทุกระดับ 

กลุ่มข้อมูลเก่ียวกับการเปิดสอน 

28 รหัสระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน ทุกระดับ 

ชุดข้อมูลเก่ียวกับรางวัลท่ีโรงเรียนได้รับ 

29 ปีท่ีได้รับรางวัล ทุกระดับ 

30 ช่ือรางวัล ทุกระดับ 

31 แหล่งท่ีมาของรางวัล ทุกระดับ 

ชุดข้อมูลเก่ียวกับสาธารณูปโภค 

32 รหัสไฟฟ้า ขัน้พืน้ฐาน 

33 รหัสประเภทอินเทอร์เน็ต(ประเภทสื่อ) ขัน้พืน้ฐาน 

35 รหัสการใช้สื่อการเรียนการสอน ทุกระดับ 

ที่ รายการข้อมูล 
ระดบั

การศึกษา 
ที่จดัเก็บ 

ข้อมูลทางด้านสถิต ิ

36 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรบัการเรียนการสอน 

ขัน้พืน้ฐาน 

37 จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรบัการบริหารการจดัการ 

ขัน้พืน้ฐาน 

38 
จ านวนห้องน า้ส าหรบันกัเรียน
ชาย 

ขัน้พืน้ฐาน 

39 
จ านวนห้องน า้ส าหรบันกัเรียน
หญิง 

ขัน้พืน้ฐาน 

40 จ านวนห้องน า้ท ัง้หมด ทุกระดบั 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลสถานศึกษาและหน่วยงาน 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. กศน. สช. สอศ. 

Business Intelligence 
(BI) 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 

สป. ก.ค.ศ. คุรุสภา สกสค. สกศ. 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาและผู้เรียน 

สพฐ. สกอ. กศน. สช. สอศ. 

ศทก. สป. 

Business Intelligence (BI) 

ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. กศน. สช. สอศ. 

Business Intelligence (BI) 

คุรุสภา 
(ใบประกอบวิชาชีพ) 

สป. 

ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 



แผนภาพการบูรณาการฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนและบุคลากรอ่ืน 

สพฐ. 

ศทก. สป. 

สกอ. กศน. สช. สอศ. 

Business Intelligence 
(BI) 

สป. 

ส านักทะเบียนกลาง 
กรมการปกครอง 
(ทะเบียนราษฎร์) 

ก.ค.ศ. คุรุสภา สกสค. สกศ. 

Extract/Transform/Loading/Mapping/Cleansing 

DPIS DPIS  DPIS  DPIS  DPIS DPIS 



สิ้นเดือน ระหว่างเดือน 

สถาปัตยกรรมระบบบูรณการฐานข้อมูลการศึกษาฯ  (System Architecture)

หน่วยงานต้นสังกัด ศทก.สป. 

ฐานข้อมูล 
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด ฐานข้อมูล Staging 

หน่วยงานต้นสังกัด #1 

Verification 
& Reporting 

Module 

ปรับปรุง/
แก้ไข 
ข้อมูล 

Monthly A
rchiving 
Module 

ฐานข้อมูล Staging 
หน่วยงานต้นสังกัด #

3 

ฐานข้อมูล Staging 
หน่วยงานต้นสังกัด #

2 

Integration 
Module 

ฐานข้อมูล Staging 
รวมทุกหน่วยงาน 

Semester/Yearly 
Archiving 
Module 

ฐานข้อมูล 
บูรณาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ฐานข้อมูล 
บูรณาการ 
รายเดือน 

สิ้นภาคการเรียน/ปี 



แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับส่งและการปรับปรุงข้อมูลซ้ าซ้อนของระบบบูรณาการฐานข้อมูล 
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

นักเรียน 

ครู 

ข้าราชการ 

สถานศึกษา 

Department Staging DB 

Dup DB 

Full Data 

ตรวจรายการและ Code list 
ของหน่วยงานและ ศธ 

1 

A 

MOE Staging DB MOE Central DB 

B 

C 

Data Duplication Onl
y 

Update Status 

2 

D 

All Data 
(Data Dup+N
o Dup)

No Duplicati
on 

Duplication Onl
y 

 (ซ้ าต่างสังกัด) 

เด็กออกกลางคัน 

Update Stat
us 

4 

5 

Confirm Data Dup 
เฉพาะท่ีมีปัญหา 
Tigger 

3.2 

Status for Duplication    
1:Wait to Confirm 
2:School Update 
3:Both School 
4:Can Dup (Add Problem) 
5:Clear (No Dup)  

6 

ข้อมูลท่ีผ่านการตรวจ 
ซ้ าภายในหน่วยงาน 

แล้วเท่าน้ัน 

Full Data 
ทุกวันท่ี 1 ของเดือน 

ประชากร 

3.1 

นักเรียน 

ครู 

ข้าราชการ 

สถานศึกษา 

Department DB 

Dup DB 

ประชากร 

Update Stat
us 

Replication 



ฐานข้อมูลกลาง 

WEB WEB WEB WEB WEB 

หน่วยงานอืน่

WEB 



การบูรณาการจัดการองค์ความรู้ 

การบรูณาการระบบจัดการองคค์วามรู ้

“เนื้อหาสาระเขา้ถงึทกุชอ่งทางสือ่ ทกุรูปแบบ ทกุอปุกรณ์” 
                    .

    

  .    .    .    .

   .  . . .    .   .

Smart Studio AppsDLTV WebsiteInternet Intranet

RadioMobileComputer IPTV E-Book Multimedia

คุณภาพ 

การเข้าถึงการศึกษา 

ความมีประสิทธิภาพ 



จัดท าระบบ Portal กลางสื่อการเรียนรู้ 

คลังส่ือการเรียนรู้กลาง 

Internet 

e-Learning 
สกอ. 

e-Learning 
สอศ. 

e-Learning 
อ่ืนๆ 

e-Learning 
สพฐ. 

น าส่งส่ือการเรียนเข้ารับ 
การพิจารณาจากคณะกรรมฯ 

นักเรียน / ครู / ประชาชน 

เข้าใช้งานส่ือ 

Content 
History 

วิเคราะห์ (BI) 

คณะกรรมการคัดเลือกส่ือ 

น าเข้าส่ือที่ผ่านการคัดเลือก 
เข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง 



Economic Transformation 



บทสรุป 

Thailand 4.0  เป็นนโยบายเพือ่พฒันาคนสูอุ่ตสาหกรรมสมยัใหม ่
เน้นการผลิตจากความคิดสร้างสรรค์  เพื่อสร้า งผลผลิต 
ดังนั้นก ารปฏิรูปกา รศึกษาเพื่อ ให้ก า รจัดกา รศึกษาเป็น 
Education 4.0  จึงเป็นสิ่งที่นักบริหารการศึกษา  จะต้องบูรณา
การการท างานเข้ากับการผลิตคน   เป้าหมายก็เพื่อสร้างคนรุ่น
ใหม่ของชาติให้พร้อมต่อสังคมอนาคต  สังคมที่คนจะต้องอยู่กับ
เทคโนโลยี  เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือในการท างานของคน 



ค าถาม 



ค าถาม 



วิทยากร 

• วิทยากร

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  
 ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
 prachyanun@hotmail.com        
 http://www.prachyanun.com    
 081-7037515  




