โครงการพัฒนาระบบบริหารและบริการสือ่ ซอฟตแวรเพื่อการเรียนรู
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบตลาดกลาง
SIPA Edutablet Marketplace
1. หลักการและเหตุผล
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนหนวยงานภายใตการ
กํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีพันธกิจในการสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรในมิติตางๆ โดยมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการซอฟตแวร การพัฒนาดาน
บุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต การสนับสนุนการคนควาวิจัย การถายทอด
เทคโนโลยี การสงเสริมและพัฒนามาตรการคุมครองทรัพยสินทางปญญาดานซอฟตแวร ทั้งนี้ เพื่อให
อุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ สอดรับนโยบายของรัฐบาลที่
กําหนดใหการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรเปนยุทธศาสตรหลักในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศไทย
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทเพื่อการศึกษาเปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ เพราะในยุคปจจุบันการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใน
การจัดการศึกษา การเรียนรูมีการขยายตัวกวางขวางมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากนโยบายของรัฐบาล
ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรพกพาเพื่อมอบใหเด็กนักเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาใชใน
การเรียนรู ตามโครงการ One Tablet Per Child ซึ่งตามภารกิจของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) การสงเสริมใหมีการผลิตพัฒนาเนื้อหา ระบบบริหารจัดการ
ตลอดจนซอฟตแวรในรูปแบบตางๆ ที่เอื้อตอการจัดการศึกษาและการเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดวยเครื่องคอมพิวเตอรพกพาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ประกอบกับการที่ประเทศไทยจะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 นี้ การพัฒนา
ระบบการศึกษาดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนอีกหนึ่งชองทางที่สําคัญในการ
ชวยปรับพื้นฐานการศึกษาของคนในประเทศใหมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในทุกมิติ
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เพื่อเปนสวนหนึ่งในการรวมขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวมาขางตน สมาคมอีเลิรนนิ่งแหงประเทศ
ไทยจึงขอเสนอโครงการในการจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารและบริการสื่อ ซอฟตแวรเพื่อการ
เรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบตลาดกลางขึ้น เพื่อสรางตลาดกลางการ
ใหบริการเนื้อหา (Digital Contents) หนวยการเรียน (Learning Object) โปรแกรมการเรียนรู
(Learning App.) หลักสูตรการเรียน (Courseware) และซอฟตแวรสําเร็จรูปเพื่อการศึกษา
(Educational Software) ตางๆ ใหครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนําไปใชในการจัด
การศึกษาไดอยางสะดวก และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการเนื้อหา โปรแกรม และโปรแกรม
ประยุกตในรูปแบบตลาดกลาง
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการใหบริการสื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษาอยางครบวงจร ผานชองทางที่
หลากหลาย
2.3 เพื่อสงเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อ เนื้อหา โปรแกรมเพื่อการศึกษาของคนไทย เพื่อ
การศึกษาไทย
2.4 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนทและซอฟแวรเพื่อการศึกษาของคนไทยให
ทัดเทียมกับสากล
2.5 เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา
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3. กลุมเปาหมาย/ตัวชี้วัด
กลุมเปาหมายหลัก
ผูใชงานระบบ
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาที่ไดรับแจกเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
ประมาณ 800,000 คน
2. ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับแจกเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
ประมาณ 50,000 คน
ผูพ ัฒนาเนื้อหา
1. บริษัท หนวยงานที่พัฒนาเนื้อหาวิชาอยางนอย 100 บริษัท
2. ครู อาจารยผูมีความสามารถในการพัฒนาเนื้อหาอยางนอย 1,000 คน
กลุมเปาหมายรอง
1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 ลานคนทั่วประเทศ
2. ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
3. พอ แม ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป
4. ผูที่สนใจผลิตและพัฒนาเนื้อหา โปรแกรมเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ระบบและซอฟตแวร
1. ระบบบริหารและบริการสื่อ ซอฟตแวรเพื่อการเรียนรูผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบตลาดกลาง ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย จํานวน 1 ระบบ
2. โปรแกรมบริการเนื้อหาและสื่อ ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
(TabLet) จํานวน 1 โปรแกรม
3. โปรแกรมบริการสั่งซื้อและดาวนโหลด โปรแกรมการเรียนรู ติดตั้งบน
เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (TabLet) จํานวน 1 โปรแกรม
3

ผูใชบริการ
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาอยางนอย 800,000 คน
2. ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางนอย 50,000 คน
3. พอ แม ผูปกครอง และประชาชนทั่วไป
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) มี
ระบบการใหบริการเนื้อหาสาระ หลักสูตร และซอฟตแวรเพื่อการศึกษารูปแบบตลาด
กลางที่มีประสิทธิภาพ
2. เกิดการพัฒนาเนื้อหา โปรแกรมการเรียนรู ซอฟตแวรเพื่อการศึกษาอยางมี
คุณภาพ
3. ตอบสนองนโยบายของกระทรวงฯ และรัฐบาล
4. ขอบเขตการดําเนินงาน
4.1 ภาพรวมของระบบ
ระบบบริหารและบริการสื่อ ซอฟตแวรเพื่อการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารรูปแบบตลาดกลาง เปนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบริการเนื้อหาเพื่อ
การศึกษาและการเรียนรูดิจิทัล (Digital Contents for Learning and Education)
โปรแกรมการเรียนรู (Learning App.) ซอฟตแวรการศึกษา (Educational Software) ผาน
ระบบตลาดกลาง เพื่อใหผูเรียน ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา พอแม ผูปกครอง
สามารถเขาถึง ใชงาน เนื้อหา โปรแกรม และซอฟตแวรตางๆ ไดอยางสะดวกและหลากหลาย
ชองทางผานอุปกรณที่หลากหลาย (All Media Device) เชน เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
(Tablet) เครื่องคอมพวิเตอรสวนบุคคล (PC) กระดานอิเล็กทรอนิกส (ELectronic Board)
อินเทอรเน็ตทีวี (Internet TV) และโทรศัพทเคลื่อนที่แบบมัลติฟงกชั่น (Smart Phone) โดย
การใชงานจะสามารถใชงานผานโปรแกรมเฉพาะ (App.)ที่ออกแบบมาใหใชงานตามอุปกรณ
ตางๆ เหลานั้น
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รูปภาพที่ 1 แสดงผังระบบโดยรวมของระบบ
โดยระบบดังกลาวจะมีระบบงานยอยดังตอไปนี้
4.1.1 ระบบบริหารจัดการ (Management System) ประกอบดวย
4.1.1.1 ระบบบริหารจัดการเนื้อหาและโปรแกรมเพื่อการศึกษาและการเรียนรู
(Learning Contents and Learning App. Management System) เปนระบบในการ
บริหารจัดการเนื้อหาตางๆ เชนการนําเขา การสราง การจัดกลุม การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
หรือโปรแกรมการเรียนรูตางๆ จากผูผลิตเนื้อหา หรือโปรแกรมการเรียนรูนั้นๆ ตลอดจนเปน
ระบบในการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาหรือโปรแกรมการเรียนรูนั้นๆ ดวย
4.1.1.2 ระบบบริหารจัดการผูใช (Personal Learning Management System)
เปนระบบศูนยกลางใหครู ผูเรียน และผูใชประเภทอื่น ๆ เขามาใชงานบริการตาง ๆ อัน
เกี่ยวของกับการคนหา เขาถึงและประยุกตใชงานสื่อการเรียนรู ตลอดจนการจัดการบัญชีสื่อ
การเรียนรูเฉพาะบุคคล
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4.1.1.3 ระบบทะเบียนขอมูลและคนหาสื่อ โปรแกรมการเรียนรู (Learning Media
and Learning App. Registry and Search System) เปนระบบในการทําดัชนีเพื่อการ
สืบคน หรือคนหาสื่อ เนื้อหา โปรแกรมการเรียนรูที่มีอยูในระบบทั้งหมด รวมถึงระบบการ
คะแนนจากผูใชงาน เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อหรือโปรแกรมการเรียนรูนั้นๆ ดวย
4.1.1.4 ระบบบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสวนแบงรายได (Right and Earning
Management System) เปนระบบในการจัดการลิขสิทธิ์การคิดสวนแบงรายไดจากการจัด
จําหนายเนื้อหา โปรแกรมการเรียนรูตางๆ ในระบบ
4.1.2 ระบบบริการ (Service System) ประกอบดวย
4.1.2.1 ระบบบริการเนื้อหา (Contents Service System) เปนระบบการใหบริการ
เนื้อหารูปแบบตางๆ แก ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา พอแม ผูปกครอง และผูเรียน
ใชเพื่อการศึกษา เรียนรูอยางสะดวก
4.1.2.2 ระบบบริการหลักสูตรการเรียน (Learning Courses Service System)
เปนระบบการใหบริการหลักสูตรการเรียนรู เพกเก็จการเรียนรู (Learning Package) ใน
รายวิชาตางๆ ที่ผูเรียนจะตองเรียนรูและมีการประเมินผลวัดผลการเรียนดวย โดยหลักสูตร
ตางๆ ผูเรียน หรือผูสอนจะสามารถใชเครื่องมือหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารรูปแบบตางๆ ของระบบในการจัดการเรียนการสอน
4.1.2.3 ระบบบริการตลาดกลางโปรแกรมการเรียนรู (App. Store Service
System) เปนระบบที่ใหบริการดาวนโหลด (Download) โปรแกรมการเรียนรูประเภท
ตางๆ จากระบบ เพื่อใชติดตั้งในอุปกรณ (Media Divice) โดยระบบจะใหบริการการดาวน
โหลดโปรแกรมใน 2 ระบบหลัก คือ ระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ
Windows
4.1.2.4 ระบบการชําระเงิน (Payment Service System) เปนระบบที่จะชวย
อํานวยความสะดวกใหผูใชสามารถชําระเงินคาบริการการใชงาน หรือการซื้อโปรแกรมการ
เรียนรูตางๆ ในระบบผานทางระบบธุรกรรมการเงินอิเล็กทรอนิกสรูปแบบตางๆ
นอกจากระบบงานดังกลาวมาขางตนแลว ยังมีระบบพิเศษในการเชื่อมโยงการบริการ
ไปสูคลังดิจิทัลคอนเทนทอื่นๆ ผานระบบ API Exchange ซึ่งจะชวยใหผูเรียน ผูใชงานระบบ
สามารถเขาถึงสื่อดิจิทัลคอนเทนทไดอยางสะดวกและกวางไกลมากยิ่งขึ้น
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รูปภาพที่ 2 แสดงผังแสดงการใชงานระบบ SIPA EduTablet
4.2 ดานผูใชงานและผูเกี่ยวของกับระบบ
4.2.1 ผูพัฒนาเนื้อหา บทเรียน โปรแกรมการเรียนรู : ผูพัฒนาจะดําเนินการพัฒนา
สื่อ บทเรียน หรือโปรแกรมการเรียนรู ขึ้นดวยเครื่องมือประเภทตางๆ แลวนําขึ้นมาไวใน
ระบบดวยเครื่องมือที่ระบบมีให โดยผูพัฒนาเนื้อหาสามารถจะบริหารจัดการสื่อ บทเรียน
หรือโปรแกรมนั้นๆ ไดอยางสะดวก ทั้งนี้หากผูพัฒนาเนื้อหาตองการสรางเนื้อหาจากระบบก็
สามารถทําได เพราะในระบบจะมีเครื่องมือที่ชวยสรางเนื้อหาบทเรียนดวยเชนกัน
4.2.2 ครู ผูสอน : เปนผูใชบริการระบบฯ เปนการนําสื่อการเรียนรูไปใชงาน ทั้งใน
ลักษณะของการนําไปใชงานโดยตรง หรือโดยการนํามาปรับปรุงหรือประกอบกันเขาเปนสื่อ
การเรียนรูใหม นอกเหนือจากการใชงานสื่อการเรียนรูในคลังความรูแลว ครูยังสามารถมี
บทบาทในการรวมผลิตสื่อการเรียนรู โดยการสรางขึ้นเองหรือโดยการปรับปรุงจากสื่อในคลัง
ไปจัดเก็บไวในระบบคลังสื่อการเรียนรู เพื่อใหมีการพิจารณาเผยแพรใหบุคคลทั่วไปใชตอไป
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4.2.3 นักเรียน : นักเรียนหรือผูเรียน เปนผูใชบริการของระบบ ใน 2 ลักษณะ ไดแก
การใชงานสื่อการเรียนรูในคลังสื่อการเรียนรู ผานทางระบบจัดการทรัพยากรการเรียนรูสวน
บุคคล ในลักษณะของการศึกษาคนควาดวยตัวเอง และการใชงานสื่อการเรียนรูผานระบบ
จัดการการเรียนรู
4.2.4 ผูจัดการคอนเทนท : เปนผูดูแลระบบที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการเนื้อหาใน
ระบบ ทั้งหมดโดยทําหนาที่ในการกําหนดกระแสงาน การอนุมัติ การจัดเก็บสื่อการเรียนรู
การอนุมัติการเผยแพร การกําหนดสิทธิ์และระดับการเขาถึงสื่อดิจิทัล โดยผูจัดการคอน
เทนทจะเปนเจาหนาที่ของทางสมาคมฯ ทั้งนี้คอนเทนทที่จะสามารถขึ้นสูระบบไดจะตอง
ไดรับการประเมินมาตรฐานจากทางสมาคมกอนขึ้นระบบ ซึ่งคอนเทนททั้งหมดจะมีระบบใน
การจัดลําดับความนิยมจากสถิติการถูกเรียกใชแบบอัติโนมัติ
4.2.5 ผูดูแลระบบดานเทคนิค : ผูดูแลระบบดานเทคนิคถือวาเปนผูใชบริการประเภท
หนึ่งมีหนาที่ดูแลใหระบบงานตางๆใหสามารถบริการไดตลอดเวลา เชน การบริหารจัดการ
บัญชีผูใช การบริหารจัดการระบบในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟตแวรระบบตาง ๆ ดวย
ตลอดจนการตรวจสอบการทํางานของระบบผานทางระบบรายงาน
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