การอภิปรายเรื่อง “การศึกษาคาทอลิกกับเทคโนโลยีในปจจุบัน”
นําเสนอโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
ถอดเทปจากการสัมมนางาน 336 ปการศึกษาคาทอลิกไทย
จัดโดย สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)
29 สิงหาคม 2545
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
ขอแสดงความยินดีกับงาน 336 ป การศึกษาคาทอลิกไทย และ 50 ป สํานักงานการศึกษา
คาทอลิกสากล ไว ณ ที่นี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา ซึ่งมีความสงา
งามสมกับสิ่งที่ผูบริหารไดปรารถนาไวใหเปนวิหารแหงการเรียนรู เพราะฉะนั้นผมคิดวาเปนเรื่องที่นา
ยินดีและผมคิดวาคงไมใชแตโครงสรางพื้นฐานเทานั้น แตในแงของเนื้อหา ในแงของคุณภาพ ก็คงจะ
เปนวิหารแหงการเรียนรูเชนเดียวกัน
กอนที่ผมจะลงในรายละเอียด ขอเรียนวาในสวนตัวของผมเองถึงแมจะตองมาพูดในเรื่องของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูมาหลายป แตยังมีความเชื่อวาในระบบเดิมก็ยังมี
ความดีอยูและมีคุณประโยชน ระบบเดิมที่วาเปนระบบกระดาษที่เราคุนเคยกัน เพราะฉะนั้นการที่พูด
เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูคงไมไดหมายถึงการละทิ้งสิ่งเกาๆ ที่เราไดใชกันมาโดยตลอด คงเปน
เรื่องของบูรณาการมากกวา คอมพิวเตอรใชจะเปนตัวแทนของ ครู อาจารยไดรอยเปอรเซ็นต ตรงกัน
ขาม คอมพิวเตอรกับเนื้อหาทั้งหลายในคอมพิวเตอรเปนสวนเสริม เปนเครื่องมือ เปนยุทธศาสตร ใน
การที่จะลดปญหาหลายอยางที่มนุษยเราเองทําไมได ขอพูดถึงไมเชนนั้นจะเขาใจผิดวา E ทั้งหลายจะ
ไมมีความเปนมนุษยเหลืออยู
ที่จริงแลวความเปนมนุษยเปนเรื่องสําคัญ สิ่งที่ผมไดรับจากอัสสัมชัญมาโดยตลอด สมัย
ภราดาหลุยสชาแนล และทานอาจารยบรรณา ชโนดม ผมพูดดวยความเคารพอยูตลอดเวลาวา สิ่งที่ผม
ไดจากทานไมใชเทคโนโลยีก็จริง แตวาจริยธรรมที่ไดจากทานโดยเฉพาะอยางยิ่งการใหเดินแถวเขา
หองประชุม และอบรมกันในบางสัปดาหเปนสิ่งที่ติดตัวมาโดยตลอดจนทุกวันนี้ ตองพูดอยางนี้เพราะ
ผมมาพูดในบรรยากาศและสถานที่เหมาะสม ที่อื่นก็ไมเคยพูดมากอน แตสิ่งหนึ่งที่เปนเทคโนโลยีและ
ไดรับจากอัสสัมชัญบางรักจริงๆ และมีประโยชนที่สุดในขณะนี้คือวิชาพิมพดีด ผมเรียนพิมพดีด 3 ป
ม.ศ.1-ม.ศ.3 และไดใชประโยชนในการใชคอมพิวเตอรทุกวันนี้ไดเร็วกวาคนอื่น เพราะที่อัสสัมชัญ
บางรักสอนวิชาพิมพดีดแบบสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แมวาภาษาไทยจะแปลกกวาที่อื่น
เพราะวาสมัยผมทานอาจารยเขาใหเรียนแทนพิมพแบบปตโชติ ปจจุบันไมคอยมีใครใชสวนใหญ
จะใชเกษมณี แตคอมพิวเตอรใหไดทั้งสองอยาง อีกตัวอยางหนึ่ง เรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตอง
มองใหกวางกวาการศึกษา จะตองมองไปถึงกระบวนการเรียนรู มองไปถึงวิถีชีวิต เมื่อเร็วๆ นี้ผมไป
ทําวิจัยที่บานสามขา จังหวัดลําปาง ไดคนพบความจริงวาชาวบานที่หมูบานสามขา เขามีปญหาอยู 2-3
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เรื่องใหญๆ เรื่องแรก ปญหาหนี้สิน ชาวบานที่นั่นรูจักคําวา NPL และคําวา การปลดหนี้ เขาทํากันทุก
วันเพราะเขาเปนหนี้กันเกือบทุกครัวเรือน แตกวาที่เขาจะรูวาเขาเปนหนี้ ไอทีคอมพิวเตอรเขามาชวย
เขาจริงๆ เพราะกอนหนานี้หนี้สินหรืออื่นๆ เขาจะใชจายกันอยางไร ที่กูธนาคารมาแลวจายดอกเบี้ย
ไมไหวก็ไปตั้งกองทุนหมูบานเพื่อที่จะมาชําระดอกเบี้ย เปนลูกโซ จนกระทั่งจับตนชนปลายไมถูก
อยูมาวันหนึ่งก็มี กศน. ทองถิ่นที่ไปชวยครูที่โรงเรียนบานสามขา คนพบวาเรานาจะลองทําบัญชี
ครัวเรือนกันดู ปรากฏชัดเจนวาบานไหนเปนหนี้เทาไร บางบานก็สามารถแกปญหาไดดวยวิธีงายๆ
แมบานบอกพอบานวาใหหยุดกิน M-150 เพราะตรงนั้นเปนคาใชจายที่ทําให Cash Flow ครอบครัว
เสียทันที ทั้งหมดเปนเพราะวาเยาวชนเปนตัวนําในการใชไอทีเพื่อชวยพอแมของเขาแกปญหาชีวิต
อยางนี้เปนเรื่องที่สามารถไปดูงานกันไดตลอดเวลา อีกสวนหนึ่งเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคงไม
สามารถที่จะบรรลุผลที่ตองการได หากไมคํานึงถึงภาพรวมของการปฏิรูปการศึกษา ปจจุบันเรากําลัง
อยูในกระบวนทัศนที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป การปฏิรูปกําลังพูดกันในหลายมิติคงจะตองเปนตัวหลัก
ใหญตัวหนึ่งเวลาที่เราพูดเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพราะฉะนั้นอันนี้
ก็คงตองเปนการบานที่จะตองไปทําตอ
เดี๋ยวนี้มีปรากฎการณที่แปลกๆ หลายอยางเกิดขึ้นและนาสนใจวาจะมีอิทธิพลตอการเรียนรู
ตอลูกหลานเราอยางไร เชน MIT ที่เรารูจักกันดีประกาศวาเขาจะเอา Material ทั้งหลายที่จะเปน
เอกสารอางอิงลงอินเทอรเน็ตใหชาวโลกไดใชฟรีตั้งแตนี้ตอไป ก็เลยสงสัยวา Bill Gates จะคิดอยาง
ไรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ในขณะที่ MIT จะเอา Lecture Note ซึ่งมีคามากออกมาใหชาวโลกดู อีกกระแส
หนึ่ง เชน ในประเทศเกาหลี รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาไอที หรือการนําไอทีมาชวยพัฒนา
ประเทศ ตอนนี้เดินไปในกรุงโซลจะมีอินเทอรเน็ตใชไดฟรี ตูโทรศัพทเปนตูที่สามารถใชอินเทอรเน็ต
ไดไมตองเสียสตางค นโยบายคือทําอยางไรใหประชาชนเขาถึงไดอยางแทจริง คอมพิวเตอรขณะนี้
เครื่องขนาดใหญไมไดหมายความวาเปนคอมพิวเตอรที่มีพลังอีกตอไป คอมพิวเตอรขนาดเล็กก็
ทํ างานไดมาก ทางดานโทรคมนาคมมีทั้งแบบมีสายและไรสาย จนกระทั้งถาหากมันเปนวัตถุที่
สามารถกระทบเราได ทุกวันนี้เราคงถูกสัญญาณคลื่นกระทบตัวทั้งวัน เพราะวาเราใชระบบโทร
คมนาคมกันมาก
รวมทั้งเรื่องเครือขาย เขาใจวาหลายสถาบัน เชน AIT และมหาวิทยาลัยเอกชน
บางแหงเริ่มที่จะติดตั้งสิ่งที่เรียกวา Wireless LAN หมายความวาจะอยูที่จุดไหนของมหาวิทยาลัยก็
สามารถที่จะใชอินเทอรเน็ตโดยที่ไมตองมาเสียบสายกันอีกตอไป เรื่องของอุปกรณที่ชวยในสํานัก
งาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักงานของผูบริหาร สํานักงานโรงเรียน MIS ทั้งหลายที่ชวยในการศึกษา
เรื่องของฐานขอมูล ของอินเทอรเน็ต และเรื่องของการประยุกตใช ทางดานเศรษฐกิจและสังคม
สังคมขณะนี้เปนสังคมดิจิทัลมากขึ้น เด็กของเราเดี๋ยวนี้ใจรอนขึ้น เปนผลกระทบเชิงลบของ
เทคโนโลยีก็วาได แตวาถาเราดูใหดีแลวบางอยางเราคงทวนกระแสไมได บางอยางเปนสิ่งที่เราตอง
เตรียมความพรอม และบางอยางเปนผลกระทบที่เราอาจจะตองคํานวณดูวาเราจะใหการตอบรับมาก
นอยแคไหน
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ในปจจุบัน มีบทบังคับวารัฐบาลตองทําเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพราะอยูในกฎหมาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สิ่งที่จะตองทําเกี่ยวของกับ 5 อยาง
1. เรื่องของสื่อ คลื่นความถี่แตเดิมในเชิงพาณิชย ตอไปจะตองมาใหทางการศึกษามากขึ้น
2. เรื่องการพัฒนาครูที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
3. เรื่องการพัฒนาเนื้อหา
4. เรื่องการจัดตั้งกองทุน
5. เรื่องของการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เพื่อที่จะเปนหนวยงานกลางที่จะมาเอื้ออํ านวยและสนับสนุนชวยเหลือระบบโรงเรียนทั้ง
ระบบของประเทศไทยคิดวาตองยึดหลักนี้ไว และคอยตรวจสอบรัฐบาลวาทํ างานไปไดมากนอย
แคไหน ในขณะเดียวกันเรื่องของไอทีเพื่อการศึกษา เราสามารถที่จะแยกแยะประโยชนหรือคุณ
ลักษณะไดเปน 3 ทางดวยกัน และ 3 ทางนี้ก็จะเปนสิ่งที่จะกําหนดมาตรการตอไปไดอีกมาก
1. เปนตัวที่ชวยลดความเหลื่อมลํ้าของโอกาสในการเขาถึงการเรียนรูหรือการศึกษา
2. เรื่องของการเพิ่มคุณภาพการศึกษา
3. ชวยในเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา
ในขณะเดียวกันทางดาน Soft side ของไอที คิดวามีจิตวิทยาหลายอยางที่ผูบริหารการศึกษา
ตองใชประโยชนทําความเขาใจกันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของครูตอนนี้คงไมไดสอนอยาง
เดียว เมื่อมีเทคโนโลยีมาใชแลวก็คงจะผนวกบทบาทของผูสอนไปพรอมๆ กัน หรือบทบาทของ
ผูชี้แนะที่เด็กสามารถจะเรียนรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น นักเรียนตองเรียนรูในทางปฏิบัติใชเทคโนโลยีให
เปนประโยชน การสื่อสารเพิ่มมากขึ้น อินเทอรเน็ตก็คงสรางตอกันขึ้นไปเรื่อยๆ
ที่สําคัญ เรื่องของหองสมุดโลกเราอาจจะยังใชประโยชนไดไมมากเทาที่ควร เพราะฉะนั้นผม
คิดวาเปนเรื่องสําคัญที่บุคลากรทางการศึกษาจะทําความเขาใจและปรับตัว ในขณะที่ใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีถึงเชิงเปรียบเทียบระหวางกระบวนการเรียนรูในหองเรียนที่เปนกายภาพกับกระบวนการ
เรียนรูที่เปน E-Learning ใชประโยชนจากตัวเทคโนโลยีตัวนี้ ไมวาจะเปนเรื่องของการปรับสภาพของ
การใชตํารา มาเปนการใช Content ที่เปน Portal ของเนื้อหาความรูอยูมากมาย อินเทอรเน็ต Facilitate
ใหไดหมด รวมไปจนถึงเรื่องการใหความชวยเหลือนอกเวลา เรื่องของการเช็คความกาวหนาของเด็ก
ไมตองรอกระดาษในแตละเทอม เราเช็คกันไดทุกชั่วโมง ทุกวัน ดวยระบบ Student Information
System และสถานที่นอกเหนือจากโรงเรียนซึ่งเปนแหลงบมเพาะแลว การใชไอที ในสถานที่ไหน
เมื่อไร ก็สามารถที่จะทํ าได และแนนอนมีผลประโยชนเชิงบวกก็ตองมีผลกระทบเชิงลบที่จะตอง
คํานึงถึงอยูตลอดเวลา SchoolNet ก็เปนตัวอยางของความพยายามที่จะใหเกิดการ Jump Start การใช
อินเทอรเน็ตในประเทศไทยขึ้น แตโรงเรียนของเรามีมากจะพึ่ง SchoolNet อยางเดียวคงไมได
อัสสัมชัญก็มี Home Page ที่มีความหลากหลาย
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เดี๋ ย วนี้ แม ก ระทั่ ง การทดลองวิ ท ยาศาสตรบางอยางสามารถที่จะเขาไปใชประโยชนจาก
อินเทอรเน็ตได หรือวาอาจจะเปนตัวเสริม ถาอยากจะใหเด็กมีความเขาใจมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เด็กที่เรียนชา เราตองการใหเด็กทํา Paper อะไรก็ใหเด็กเขาไปในอินเทอรเน็ต ในขณะเดียวกันจะให
เด็กไปอางอิงขอมูลอะไรก็ไมยาก แตกระบวนการพัฒนาไอทีในโรงเรียนไมใชเรื่องงายก็ประสบความ
ยากลําบาก สวนใหญก็หนีไมพนปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนปจจัยในเรื่องการอบรมครู ปจจัยของการ
ขาดแคลนขอมูล ความรู ปจจัยของการวางระบบเครือขายภายในโรงเรียนและเชื่อมตอไปถึงนอก
โรงเรียน รวมไปถึงปจจัยวาปนี้เราจะลงทุนซื้อคอมพิวเตอรกี่เครื่อง นอกจากนั้นแลวสวนที่ยังแตะ
ไมไดเรื่องของสวนกลางที่ยังมีการดูแลอยู คือ เรื่องของหลักสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรที่เรา
พูดถึงไมใชหลักสูตรของคอมพิวเตอรเสมอไป เพราะเปนเพียงสวนหนึ่งเพื่อใหเด็กมีทักษะในเรียน
คอมพิวเตอรสวนใหญเรายังกาวไปไดไมเทาไร หลักสูตรที่เรานําไอทีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
มาชวยทําใหวิชาตางๆ ใหดียิ่งขึ้น ทําอยางไรเด็กของเราจะเรียนวิชาประวัติศาสตร ภูมิศาสตร วิทยา
ศาสตร ไดดียิ่งขึ้นโดยใชอุปกรณดีๆ เหลานี้ ตัวอยางเชน การประยุกตใชในระดับอุดมศึกษาของ
Jones International University เปนมหาวิทยาลัยที่ไรกาย ใชทรัพยากรนอยมากและใหการศึกษา
E-Learning เปนหลัก ลูกคาก็มีทั่วโลกและเขาใหปริญญาไดดวย ที่นาสนใจคือ แตเดิมเรามักจะคิดกัน
ในเรื่องของ CAI เรื่องของมัลติมีเดีย และเราก็ใชมากก็ทําใหบางครั้งความเร็วลดลง มหาวิทยาลัยนี้
คิดอีกแบบ ถาเขาจะเขาถึงลูกคาทั่วโลกที่อยากจะมาเรียนกับเขา เขาคงตองมีแกนคิดอยู 2-3 อยาง คือ
1.ไมวาลูกคาจะอยูในประเทศที่ตออินเทอรเน็ตยากแคไหน ก็สามารถที่จะเขาเว็บไซตเขาถึงฐานความ
รูเขาได เพราะฉะนั้นสิ่งตางๆ ที่เขาใสในเว็บ ลวนแลวเปน Text Based เปนสวนใหญ เรื่องกราฟฟก
ทั้งหลายเขาจะใชนอยมาก เขาจะใชอะไรที่จําเปนเทานั้น อีกประการหนึ่ง E-Learning ทั้งหลายจะรู
ไดอยางไรวามีคุณภาพ เพราะฉะนั้นทุกๆ วิชา ทุกๆ ปริญญาที่เขาใหจะผูกอยูกับการรับรองวิทยฐานะ
ของรัฐเปนหลัก เพราะฉะนั้นการคุมเขมของกระบวนการโดยการเรียนรูตรงนี้ก็เปนเรื่องที่ลูกคา
สามารถเชื่อใจได ถามวา Content ทั้งหลายเอามาจาก Professor ที่สอนดีและเกง มีหนังสือและตํารา
ที่ดีๆ แต Professor เหลานั้นไมจําเปนตองเปน Instructor ให เขาหา Instructor เองอีกกลุมหนึ่งเพื่อที่
จะปฏิสัมพันธติดตอกับนักเรียนนักศึกษาไดตลอดเวลา การที่จะมาบอกวาอินเทอรเน็ตทําใหครูกับ
นักเรียนไมเจอกัน เขาลดขอครหาตรงนั้นไดเพราะ Instructor ของเขาจะติดตอ E-mail กับนักเรียน
ทั่วโลกทุกวันเพียงแตไมเจอหนากันเทานั้น เราจะไวใจ Instructor เหลานี้ไดอยางไร เขาใชเทคโนโลยี
เปนตัวกํากับคือ ทุกสิ่งทุกอยางที่มีการติดตอระหวางอาจารยกับนักศึกษาตองผาน server และ server
จะเปนตัว Quality Control ถาตอบผิดๆ ถูกๆ บอยๆ ก็จะถูกจับได เขาก็พยายามจะหาของดีๆ จาก
มหาวิทยาลัยดังๆ ทั้งหลายมาเปนสินคา
ทําอยางไรโรงเรียนเราจะเปนแบบ Schooling มีความ Active มีความเคลื่อนไหวที่พลวัตอยู
ตลอดเวลา เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับไอที เพื่อการเรียนรู เชื่อวามีปจจัยหลักๆ อยู 3 อยาง

4

1. สิ่งแวดลอมของการเรียนรู เราจะใชกลยุทธผสมผสานกันระหวางความรวมมือกับโรงเรียน
ตางๆ ไดอยางไร ไปจนถึงการสรางคลังความรู เรื่องนี้ถาสรางแลวไมหนีไปไหนและนักเรียนแตละรุน
ใชประโยชนดียิ่งขึ้นอยูตลอดเวลา
2. CD-ROM ที่ดีทั้งหลายมีกระจายอยูมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งศาสตรที่ชัดเจนมีความเที่ยง
ตรงแมนยํา เชน วิทยาศาสตร การทดลอง ฟสิกสตางๆ ถามี CD-ROM ดีๆ อยูแลวอยาไปเสียเวลาทํา
ถาเปนไปไดรวมมือกันซื้อมาแปลงใหเหมาะสม
3. ตัวอินเทอรเน็ต ของดีๆ มีอยูในอินเทอรเน็ตมาก ถาเรามีระบบจัดเก็บที่ดีเจอของดีก็จัดเก็บ
และแชรกันในระหวางโรงเรียนไทยดวยกัน คิดวาคาใชจายจะนอยมากและประโยชนที่ไดก็คือขอมูล
ที่เปนปจจุบันตลอดเวลา
สิ่งที่ผมอยากจะทําการทดลองและนําไปสูการปฏิบัติมากขึ้นก็คือการทํ าใหหองเรียนตางๆ
มีสิ่งแวดลอมที่ใชประโยชนจากไอทีมากขึ้น ไมไดหมายถึงการที่เราตองซื้อคอมพิวเตอรไปลงทุกหอง
บางโรงเรียนอาจจะมีคอมพิวเตอร 1-2 ตัว แตเปนตัวที่สรางสิ่งแวดลอมของการเรียนรู บางครั้งเปนสิ่ง
ที่ตองหาคําตอบเดี๋ยวนั้นก็ใชประโยชนจากคอมพิวเตอร บางครั้งก็ Print Out ออกมาไดเลย บางครั้ง
จําเปนที่ตองอางอิงอะไรบางอยางก็สามารถที่จะทําได อันนี้ฝากไวเปนขอคิด
ในอีกลักษณะหนึ่งผมคิดวาการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตองคิดในเชิงบูรณาการมากๆ
กระดาษยังมีประโยชนจะตองบูรณาการกับเครื่องมือไฮเทคเหลานี้ แสงเสียงทั้งหลายก็ยังมีประโยชน
แมกระทั่งการใชประโยชนกับการใชเคเบิลทีวี ที่สงสัญญาณทางดานการศึกษาก็ใหประโยชนได บาง
ครั้งมีเหตุการณดวนที่เกิดขึ้นเราอยากจะใหเด็กเขาใจก็ใชอินเทอรเน็ตถามี Real Time หรือ Online
Broadcasting ก็สามารถทําได ตัวอยางที่ดีอีกอยางหนึ่งคือ เวลามีพระราชพิธีพยุหยาตราสุพรรณหงสก็
มีการถายทอดผานอินเทอรเน็ต เราก็สามารถที่จะใชสิ่งตางๆ เหลานี้ในหองเรียนไดเชนกัน
เรื่องของการสะสมฐานความรูในศาสตรวิทยาการสาขาตางๆ ไปจนถึงขอพิจารณาเรื่องของ
ภาษา ภาษาไทยก็ไมใชสิ่งที่เราละเลยได ทําอยางไรเทคโนโลยีจะทําใหเด็กของเราใชภาษาไทยดีขึ้น
พูดดีขึ้น พูดเหนอใหนอยลง ในขณะเดียวกันภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษสวนใหญของอินเทอร
เน็ต ถาเด็กเรามีความรูภาษาอังกฤษนอยเราก็เสียเปรียบเด็กตางชาติ มองตอไปในอนาคตภาษาจีนอาจ
จะใชแพรหลายมากขึ้น เราจะตองคิดเผื่อไว
เรื่อง Schooling ที่เกี่ยวของกับบทบาทและความรับผิดชอบตั้งแตผูนําโรงเรียน จะตองให
ความสําคัญและผลักดันครู ครูนอกเหนือจากการเปนครูแลวควรใชเวลากับการออกแบบและแนะนํา
การเรียนรูทาง E-Learning มากขึ้น นักเรียนในฐานะ Active Learner พอ แม ผูปกครองตองเขามามี
สวนรวมมากขึ้นเพราะหวงโซของความสัมพันธทั้งในเชิงการเรียนรู การศึกษา ความสัมพันธ และ
วัฒนธรรม ชุมชนในตางจังหวัดตองเขามามีสวนรวมมากขึ้น ทายที่สุดมนุษยใชประโยชนจาก
เทคโนโลยี จากไอที จากอุปกรณทั้งหลายแตไมใชเปนทาสของเทคโนโลยี
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สิ่งตางๆ ที่พูดมาทั้งหมดก็มีองคประกอบในเชิงกายภาพอยู 4-5 ดาน ตั้งแตเรื่องของ
โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีภายในโรงเรียน เรื่องของการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เรื่องของการ
สรางหรือการใชประโยชนจาก Content ในอนาคตเราคงตองเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องของบริหาร
จัดการมากยิ่งขึ้น
จริยธรรมจะเปนตัวที่ทําใหนักเรียน นักศึกษาของเรามีความยั่งยืนไมเฉพาะในเชิง Physical
แตในเชิง Spiritual ดวย ขอขอบคุณครับ
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