
บันทึกสรุปบทเรียนหลังการจัดกิจกรรมการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นเรื่องแนวทางในการจัดการ
ไอซีทีเพ่ือเด็กดอยโอกาสในประเทศเกาหล ี (AAR – Korea Study)

เอกสารบันทึกสรุปบทเรียนของการทำงานในกิจกรรมการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นเรื่องแนวทางในการ
จัดการไอซีทีเพื่อเด็กดอยโอกาสในประเทศเกาหลี  โดยคณะผูศึกษาไดประชุมรวมกันเพื่อสรุปผลการศึกษาและถอดบทเรียนที่ได
จากการมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันสุดทายกอนเดินทางกลับ

ในการประชุมเพื่อสรุปบทเรียนในการทำงานครั้งนี้  ทางคณะผูประสานงานหลักคือ สสค.  ไดมีการกำหนดประเด็นคำถาม
หลักในการถอดบทเรียนครั้งนี้ ๓ ขอ ประกอบดวย (๑) อะไรคือสิ่งที่คาดหวังในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ? (๒) อะไรคือส่ิงที่สำเร็จ
หรือเปนไปตามที่คาดหวัง และ อะไรคือสิ่งที่ไมสำเร็จหรือไมเปนไปตามที่คาดหวังไว ? และ (๓)  ขอเสนอในการนำผลการศึกษาที่ได
ไปใชเปนแนวทางในการทำงานของแตละคน 

นอกจากนั้น เพื่อใหเกิดการสรุปผลการทำงานอยางครบถวนและใชเปนแนวทางหรือขอมูลพื้นฐานตั้งตนสำหรับทำงานรวม
ทั้งการจัดกิจกรรมการศึกษาความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งตอไป  ผูบันทึกจึงสรุปเนื้อหาของบันทึกฉบับนี้เปน ๔ ประเด็นหลัก 
กลาวคือ  

ประเด็นแรก การสรุปผลการศึกษาดานเนื้อหาหรือองคความรูในสวนที่เกี่ยวของกับประสบการณในทำงานดานไอซีที
กับเด็กดอยโอกาส 

ประเด็นที่สอง การถอดบทเรียนดานการบริหารจัดการและการจัดการเครือขายที่เปนคณะผูศึกษา 
ประเด็นที่สาม การสรุปผลดานโอกาสในการทำงานระหวางเครือขายหลังจากการกลับมาจากการศึกษาดูงานและแลก

เปลี่ยนเรียนรู และ
ประเด็นสุดทาย การสรุปผลดานขอเสนอแนะในการจัดกระบวนการการศึกษาดูงานในคร้ังถัดไป

ตารางที่ ๑ สรุปบทเรียนดานเนื้อหาหรือองคความรู
ในสวนที่เกี่ยวของกับประสบการณในการทำงานดานไอซีทีกับเด็กดอยโอกาส
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(๑) แนวคิดเก่ียวกับการใชศูนยไอซีที
ชุมชนโดยสนับสนุนการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนเพื่อลดปญหาชองวางในการ
เขาถึงและการใชประโยชนไอซีทีใหกับเด็ก
ดอยโอกาสในพื้นที่หางไกล และ กลุมผูสูง
อายุ

(๑)  ไมไดเรียนรูในสวนที่เปนหลักสูตร
ของการอบรม หรือ รูปแบบของการ
จัดการการอบรมและ ประสิทธิผลดาน
ผูรับการอบรม
(๒)  ไมไดเห็นถึงบทบาทของเครือขาย
สังคมออนไลนในการมีสวนรวมพัฒนา
การจัดการดานไอซีทีเพื่อการพัฒนาการ
ศึกษาหรือไม ? เพียงใด ?
(๓)  ยังไมเห็นถึงความรูเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการฐานขอมูล ในสวนที่เปน
ฐานขอมูลประชากร เชน กลุมคนพิการ 
กล ุมเด ็กนอกระบบการศ ึกษา  ว าม ี
แนวทางในการบริหารจัดการฐานขอมูล
ระหวางหนวยงานหรือองคกรตางๆกัน
อยางไร

(๑)  มีการใชศูนยไอซีทีในระดับชุมชน 
รวมท ั้ง ที่ทำการไปรษณีย เป นศ ูนย 
อบรมใหความรูในการใชไอซีทีในระดับ
ชุมชน
(๒)  ไดเรียนรูแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการ
สรางความเทาเทียมและลดความเหลื่อ
มลำ้ทางไอซีทีของ N I A  โดยประกอบ
ด วย  คำสำค ัญ  ๔  ส วนค ือ  Digital 
access,  Digital Literacy , Digital 
Sus ta inab i l l i t y ,   แ ล ะ  Digital 
Productivity

(๑)  ดานการบริหารจัดการเพ่ือความ
ยั่งยืน พบวา ในระยะแรกของการดำเนิน
การจ ัดต ั้งศ ูนย ไอซ ีท ีช ุมชนของ  NIA 
เปนการลงทุนสนับสนุนจากรัฐบาล โดย
หลังจากนั้นจะมีการบริหารจัดการรวมกับ
ชุมชน
(๒) ไดเห็นบทบาทของรัฐ ผูดำเนินการใน
ฐานะผูจัดหา และเปนผูสนับสนุนหรือผู
สรางแรงจูงใจใหเกิดการดำเนินการตาม
แนวนโยบายที่ม ีความตอเนื่อง และ มี
กลไกในการกำกับ ติดตามนโยบายโดย
ทำใหประชาชนตระหนักในสิทธิที่มีอยู
และเกิดการเรียกรองตอรัฐ
(๓)  ทำใหเกิดความมั่นใจในทิศทางและ
แนวทางในการทำงานที่มีอยูแลวของ
เครือขายที่เปนคณะผูศึกษาโดยเฉพาะ
เรื่อง การใชศูนยไอซีทีชุมชนในการเปน
ศูนยการเรียนรูดานไอซีทีในระดับชุมชน 
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และ ในเรื่องของการสรางคุณคาใหกับ
ตนแบบของการทำงาน

(๒)  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อการ
ศ ึก ษ า  แ ล ะ  ร ูป แ บ บ ข อ ง ก า ร จ ัด
กระบวนการใหความรูโดยใชไอซีทีเพื่อลด
ชองวางดานการศึกษาใหกับเด็กดอย
โอกาส (KERIS)

(๑) ไมไดเรียนรูในดานผลสัมฤทธ์ิของ
เด็กที่เปนกลุมเปาหมายของการพัฒนา
(๒) ไมไดเรียนรูถึงปจจัยที่สงผลใหเกิด
ความสำเร็จของการทำงานในดานการ
ใชไอซีทีเพืื่อสรางความเทาเทียมในการ
ศึกษา

(๑)  มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการ
ศึกษาที่เนนการเรียนรูแบบ 
Interactive และ เนนรูปแบบขอการ
สื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน
(๒)  มีการพัฒนาแนวคิดเรื่อง 
Ubiquitious Class  หรือ U Class มา
ใชในหองเรีียนเพ่ือตอบสนองตอการ
เรียนรูแบบโตตอบกันไดระหวางผูเรียน 
ผูสอน และ สื่อประกอบการเรียนการ
สอน 
(๓)  มีการจัดทำ Cyber Home ที่เปน
หลักสูตรการเรียนรูดวยตนเองได

(๑)  ไดเห็นถึงแนวทางของการพัฒนาศูนย
การอบรมใหความรูในระดับภูมิภาคและ
ระดับทองถ่ินเพ่ือพัฒนาศักยภาพใหกับ
ครูเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูป
แบบของอิเล็กทรอนิกส
(๒)  ประเด็นความสำเร็จของการทำงาน
ขอ ง  KERIS ที่เนนการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ไปพรอมกับ การสราง
ความตองการในการใชงานไอซีทีใหกับ
ประชาชน โดยเฉพาะครูและนักเรียน อีก
ทั้ง การทำใหประชาชนตระหนักในสิทธิ
ของตนเองในการเขาถึงและใชประโยชน
เพ่ือเปนกลไกสำคัญในการกำกับดูแล
นโยบายของรัฐ

(๓)  การจัดการเทคโนโลยีสำหรับกลุมคน
พิการเพื่อใหสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนไอซีทีในการพัฒนาตนเอง 
(NIA)

(๑)  ไดเห็นรูปแบบของการจัดการทาง
เทคโนโลยีสำหรับคนพิการในลักษณะ
ตางๆเพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนจากไอซีทีได ตั้งแตในระดับ 
การสื่อสารกับผูอื่น การคนหาขอมูลเพื่อ
การเรียนรู และการพัฒนาอาชีพ

(๑) บทบาทของรัฐในฐานะผูสนับสนุน ใน
ดานผูคนพิการในฐานะผูรับประโยชน 
รัฐบาลจะสนับสนุนดานเครื่องมือหรือ
อุปกรณสำหรับคนพิการใหสามารถเขาถึง
และใชไอซีทีไดโดยสัดสวนของการ
สนับสนุนนั้น จะพิจารณาจากระดับหรือ
ขนาดของความพิการ
(๒)  ในดานการสนับสนุนการพัฒนา
เคร ื่องม ือ เทคโนโลย ี  หร ือ  อ ุปกรณ
สำหรับคนพิการนัั้น รัฐบาลสรางแรงจูงใจ
โดยใชมาตรการการลดหยอนทางภาษีให
กับบริษัทเอกชนที่พัฒนาเครื่องมือ 
เทคโนโลย ีหรือ อุปกรณ

(๔)  ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กอันเปน 
กลุมเปาหมายของการพัฒนา

ไมไดพบกับกลุมเปาหมายของการ
พัฒนา ทำใหไมมีขอมูลเชิงประจักษดาน
ผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
มาตรการตางๆ สงผลตอการพัฒนาดาน
การศึกษาไดมากนอยเพียงใด

- -

(๕)  การบริหารจัดการเพื่อสรางคุณคาให
กับผลลัพธที่มีอยู

ไมไดเรียนรูถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสราง
คุณคาของผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการใชไอ
ซีท ี ซึ่งร ัฐบาลเกาหลีใต ใช เป นกลไก
สำคัญในฐานะตัวอยางของการใชงาน
เพ่ือทำใหประชาชนในประเทศเกิด
ความเชื่อในประโยชนของไอซีทีและเกิด
ความตองการในการใชงานไอซีทีเพื่อ
การพัฒนา

ไดเรียนรูจากการศึกษา IT Pavillion ที่
เปนศูนยการเรียนรูดานไอซีที โดยมีการ
จ ัด แ บ ง ศ ูน ย เ ป น  ๔  ช ั้น  ค ือ  IT 
Innovation , IT Exploration , IT 
I m a g i n a t i o n  แ ล ะ  IT 
Inspiration ทำใหเห็นถึงแนวทางของ
การสรางแรงจูงใจที่ดีในการใชไอซีทีเพื่อ
การพัฒนา

-
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(๖) การสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการนโยบาย
และการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายและ
นโยบาย

ไมไดเห็นประสบการณตรงจากการ
จัดการเรื่องไอซีที

ไดเรียนรูจากประสบการณในการ
พัฒนาคลองชองเคซอน1 จากเดิมที่เปน
พ้ืนที่สำคัญทางประวัติศาสตรแตถูก
เปลี่ยนสภาพเปนพื้นที่แออัดใตทางดวน 
และ ไดถูกพัฒนาใหกลับมาเปนพื้นที่สี
เขียวและพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร
อ ีก ค ร ั้ง  โ ดย ร ัฐ บ าล เ ก าหล ีไ ด ใช 
กระบวนการของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต การ
เจรจากับประชาชนที่อยูในพ้ืนที่ถึงเปา
หมายและความสำคัญของเรื่อง ,  การ
ใหเด็ก เยาวชนมีสวนรวมในการวาดรูป
ติดกำแพงริมคลอง
 ,  การใหแตละจังหวัดมีสวนรวมในการ
ออกแบบสัญลักษณและนำมาจัดแสดง
ในพื้นที่ของคลอง

(๗) การบริหารจัดการนโยบายที่สงผลให
เกิดความสำเร็จของการทำงาน

ได เ ห ็นถ ึง  "การบอกเลาประสบการณ" 
จากผูแทนหนวยงาน ถึงความสำเร็จของ
การจัดทำมาตรการตามที่กำหนดไว โดย
เฉพาะเรื่อง การพัฒนาโครงสรางพื้น
ฐานที่รัฐบาลไดมีการดำเนินการเสร็จสิ้น
กอนเวลาที่กำหนดไว 
แตยังขาดประเด็นสำคัญอีก ๒ สวนคือ 
(๑)  ปจจัยที่สงผลใหเกิดความสำเร็จของ
การดำเนินการ และ (๒) การเรียนรูจาก
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตอกลุมเปาหมายอัน
เปนผลจากการดำเนินการตามมาตรการ
ตางๆ

- -

(๘) การสรางจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณ
รวมของคนชาติเพื่อใหเกิดการใชงานไอซี
ทีเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง 
ชุมชน สังคม

ปรากฎจากเอกสารนำเสนอของทั้งสอง
องคกรเกี่ยวกับการสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับประโยชนในการใชไอซีที อีกทั้ง 
การสรางความตระหนักในสิทธิของ
ประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชน
จากไอซีที

ขอสรุปประการหนึ่งที่นาสนใจก็คือ ตัว
ชี้วัดสำคัญประการหน่ึงที่แสดงใหเห็น
ถึงความสำเร็จของการรัฐบาลเกาหลีใน
การสรางจิตสำนึกรวมใหกับคนในชาต ิ
คือ มัคคุเทศนที่มีความรูเกี่ยวกับการจัด
ทำมาตรการตางๆชองรัฐบาลเกาหล ีอีก
ท ั้ง มีความเข าใจในเหต ุผลของการ
ดำเนินการในมาตรการตางๆของรัฐบาล

-

1 ในภาษาเกาหลีมีความหมายวา "คลองเปด” โดยวีดีทัศนที่นำเสนอประวัติศาสตรของการพัฒนาคลองชองเคซอนของพิพิธภัณฑคลองชองเคซอน 
อธิบายวา ความหมายของคลองนี้มีนัยสำคัญวา คลองน้ีจำเปนตองเปด



ตารางที่ ๒ 
ตารางสรุปบทเรียนดานการบริหารจัดการ การประสานงาน และ การบริหารจัดการคณะผูศึกษา

ในฐานะที่จะกลายเปนเครือขายการเรียนรูและประชาคมคนทำงาน

ประเด็น ผลสรุปบทเรียน

ผลลัพธที่เกิดขึ้น โอกาสในการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการเครือขายคณะผูศึกษา
เพื่อสรางความเปนเอกภาพทางวิชาการ 

กอนการเดินทาง คณะผูศึกษาไมไดหารือกันถึงแนวคิด
พื้นฐานของประเด็นการใชไอซีทีเพื่อสรางความเทา
เทียมและลดชองวางทางสังคมและการศึกษาในกลุม
เด็กดอยโอกาส ประกอบดวยแนวคิดพื้นฐานหลักอะไร
บาง ?  รวมทั้ง ยังไมไดมีการเชื่อมโยงความรูและความ
เชี่ยวชาญในระหวางคณะผูศึกษา 

การประชุมรวมกันในระหวางคณะผูศึกษาเพื่อหารือ
ถึงแนวคิดพื้นฐานของเรื่องการใชไอซีทีเพื่อสราง
ความเทาเทียมและลดชองวางทางสังคมและการ
ศึกษาในกลุมเด็กดอยโอกาส และ การเชื่อมโยง
ความรูระหวางคณะผูศ ึกษา ซึ่งเปนเครือขายนัก
วิชาการและเครือขายภาคนโยบายจะชวยใหเกิด
ความเปนเอกภาพทางวิชาการ และสามารถเชื่อมตอ
ความรูในการทำงานระหวางเครือขายไดสงผลใหเกิด
การพัฒนาประชาคมนักวิจัยและพัฒนาดานไอซีที
กับกลุมเด็กดอยโอกาส

ในระหวางการเดินทาง อาจจะยังไมม ีเทคนิคการ
บริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสัมพันธภาพและความรูใน
ระหวางเครือขายเครือขาย ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการ
พัฒนาตอยอดการทำงานรวมกันในรูปแบบของ
ประชาคมนักวิจัยหรือนักพัฒนา หรือ ชุมชมนักปฎิบัติ
ไดชา

คณะผูจัดงานอาจจะมีการวางแผนเพื่อบริหาร
จัดการใหเกิด "โอกาส"  หรือ "ชองทาง"  ของการพูด
คุย หารือ แลกเปลี่ยนความรูในระหวางคณะผูศึกษา
แบบไมเกาะติด เพื่อทำใหเกิดการหมุนเวียนในการ
หารือกันในระหวางคณะผูศึกษามากท่ีสุด เพื่อใหเกิด
การพัฒนาแนวคิดในการทำงานรวมกันระหวางคณะ
ผูศึกษาในรูปแบบของการสรางประชาคมนักวิจัย 
นักพัฒนา หรือ ชุมชนนักปฎิบัติ

การบริหารจัดการ การประสานการจัดการ
เพื่อทำใหสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงลึก
กับหนวยงานหรืองคกรที่ไปศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด

(๒)  การเตรียมประเด็นคำถามและสงแนวคำถามไปยัง
หนวยงานหรือองคกรที่ไปศึกษากอน ทำใหในหลาย
คำถามที่เปนคำถามเชิงลึกและผูที่มารวมแลกเปลี่ยน
กับคณะผูศึกษาอาจจะไมไดเกี่ยวของโดยตรงหรือมี
ความเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นทำใหมีบางคำถามอาจ
จะยังไมไดรับคำตอบท่ีชัดเจน

เพื่อทำใหหนวยงานหรือองคกรท่ีเปนเปาหมายของ
การไปศึกษาสามารถกำหนดบุคคลผูรับผิดชอบใน
สวนท่ีเกี่ยวของกับประเด็นคำถามท่ีจะมารวมแลก
เปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ทำให
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงลึกไดมากขึ้น

การเตรียมความพรอมดานภาษาเกาหล ี ในบางหนวยงานที่ไปศึกษานั้น เจาหนาที่ที่ไดรับมอบ
หมายใหมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะผูศึกษา อาจ
จะใชภาษาเกาหลี จึงเปนปจจัยหนึ่งที่อาจทำใหคณะผู
ศึกษาอาจจะไมสามารถสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับผูแทนหนวยงานหรือองคกรท่ีไปศึกษาดูงานได
อยางครบถวนและสมบูรณ โดยในการแกไขปญหาใน
เบื้องตน คณะผูศึกษาไดรับความชวยเหลือจากมัคคุ
เทศนเปนผูชวยแปลภาษาไทย-เกาหล ี  แต ก ็อาจจะ
ประสบกับปญหาเรื่องความเขาใจในภาษาไดเชนกัน 
โดยเฉพาะในประเด็นเฉพาะซึ่งอาจจะตองมีความ
เขาใจในประเด็นของการทำงานเรื่องไอซีทีกับเด็กดอย
โอกาสในระดับหนึ่ง

การเตรียมความพรอมในสวนของลามแปลภาษาไทย 
-เกาหล ีท่ีมีความเขาใจในประเด็นของการศึกษา



ตารางที่ ๓ ตารางนำเสนอเรื่องโอกาสและความเปนไปไดในการทำงานระหวางเครือขาย
เพื่อตอบสนองตอแนวคิดเรื่องการใชไอซีทีเพื่อสรางความเทาเทียมและลดความเหลื่อมลำ้

หลังจากการกลับมาจากการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประเด็นในการทำงาน รายละเอียด ความเปนไปไดดานความรวมมือระหวาง
ประชาคมเครือขาย

การพัฒนาตนแบบศูนยไอซีทีชุมชนแบบมีสวน
รวมของชุมชนและตอบสนองตอความตองการ
ดานการเรียนรูเฉพาะดานของชุมชน 

 ศึกษาและพัฒนาตนแบบของการทำงาน (๑) ศูนยไอซีทีชุมชน (๒) สถาบันรามจิตต ิ(๓) 
สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล  

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูเพืื่อตอบสนองตอ
กลุมเด็กดอยโอกาส 

การพัฒนาเนื้อหาขอมูลที่ตอบสนองตอการจัดการปญหา
เฉพาะหนา ขอมูลที่ตอบสนองตอการสรางความมั่นคงใน
ชีวิต และ ทักษะในการใชงานไอซีที โดยผูเรียนสามารถ
เลือกเรียนเนื้อหาในสวนท่ีเปนวิชาเลือกเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตามความสนใจไดเอง โดยใชแนวคิดเรื่อง Clound 
Computing Clound Content หรือ Class Start

(๑) ศูนยไอซีทีชุมชน (๒) สถาบันแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล (๓) 
ดร.จันทวรรณ ปยวัฒน

การพัฒนาแนวทางในการทำงานของครอบครัว
เพื่อเสริมสรางโอกาสในการเขาถึงและใชงานไอซี
ทีในกลุมเด็กดอยโอกาส

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการทำงานของครอบครัว (๑) ดร.จันทวรรณ ปยวัฒน (๒)   สถาบันแหง
ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ม.มหิดล  

การพัฒนาเทคโนโลยีเพืื่อการศึกษา และ สื่อการ
เรียนรูแบบมีการโตตอบ (Interactive) สำหรับ
เด็กดอยโอกาส

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อรวบรวมเนื้อหาและสามารถใหผู
เร ียนจ ัดหล ักส ูตรการเร ียนร ูได ด วยตนเอง  (Clound 
Content Clound Computing)

(๑) ดร.จันทวรรณ ปยวัฒน (๒)   สถาบันแหง
ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ม.มหิดล  

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูเพื่อทำใหประชาชน
ตระหนักถึงสิทธิในการเขาถึงและใชประโยชน

การพัฒนาหลักสูตรและการอบรมใหความรู 
การพัฒนาและการบริหารจัดการเครือขาย

(๑) ศูนยไอซีทีชุมชน (๒) สนป กระทรวงไอซี
ที (๓) สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ม.มหิดล 

การจัดทำคลังผลงานและระบบการสนับสนุนเพื่อ
สรางแรงบันดาลใจและกระตุนใหเกิดการใชงานไอ
ซีทีเพื่อการพัฒนา

การพัฒนา ICT Pavillion ในระดับทองถิ่น และ ระดับชาติ 
หรือ การจัดทำ e-Museum ในชุมชน 

(๑) ศูนยไอซีทีชุมชน  (๒) กระทรวงไอซีที 
และ (๓) เนคเทค

การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนา
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาเพื่อเปนหนวยขอมูล
ความรูประกอบการจัดทำกฎหมาย นโยบาย
สาธารณะ

เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาองคความรู และ ขับเคลืื่อ
นองคความรูไปสูสังคม
ภายใต แนวค ิด  3 K  ค ือ  Knowledgr Creation 
Knowledge Transfer และ Knowledge Management 
and Movement

(๑) ศูนยไอซีทีชุมชน (๒) สนป กระทรวงไอซี
ที (๓) สถาบันรามจิตต ิ(๔) สกว (๕) สถาบัน
แหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ม.มหิดล 

การปฎิรูปกฎหมาย นโยบายท่ีมีผลตอการสราง
แรงจูงใจใหเกิดการสงเสริมการใชงานไอซีท ีการ
พัฒนาอุปกรณเพื่อทำใหเกิดความเทาเทียมในการ
เขาถึง

การใชมาตรการทางภาษี
การบริหารจัดการกองทุน
การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อดูแลโดยเฉพาะ และ 
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี

 (๑) สนป กระทรวงไอซีที (๒) สถาบันรามจิต
ติ (๓) สกว (๔) สถาบันแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 


