


 
 

ค ำน ำ 
 
  เอกสารแนวทางการใช้รูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับนี้จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
สามารถส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยสื่อดังกล่าวเป็นสื่อที่ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
ได้พัฒนาขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพและทดลองใช้งานในโรงเรียนในสังกัด  และได้สนับสนุน
ให้กับโรงเรียนประชารัฐเพ่ือไว้ใช้งาน มี 3 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive 
Multimedia Application)  2) เกมการศึกษาสามมิติ (Edutainment Multi-Player Games 3D) 
และ 3) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia e-Publishing Application) มีครบทุกระดับชั้นและ
ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่วนรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ นั้น  
ในเอกสารเล่มนี้ มี 3 บท ดังนี้ บทที่ 1 บทน า ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ  บทที่ 2 องค์ประกอบของรูปแบบ และ KIETS Model ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการและกิจกรรมของรูปแบบ KIETS Model การวัดและ 
การประเมินผลของรูปแบบ การสะท้อนผลการพัฒนารูปแบบ และเงื่อนไขความส าเร็จ และ 
บทที่ 3 วิธีการ และเงื่อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย วิธีการน ารูปแบบไปใช้ เงื่อนไขการน า
รูปแบบไปใช้ และเงื่อนไขความส าเร็จ  

  ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแนวทางการใช้งานฉบับนี้  
จะสร้างประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการใช้รูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ซึ่งผลการใช้รูปแบบจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 
1.  หลักกำรและเหตุผล 

 เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศโดยเป็นปัจจัยที่ส าคัญ   
ในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ  ได้  
ทั้งยังเป็นเครื่องมือเพ่ิมศักยภาพให้ประเทศเป็นผู้น าในด้านต่าง ๆ เมื่อพิจารณาค าว่าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสาร ทั้งสองอย่างถูกน ามา
ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างกว้างขวาง โดยให้ความส าคัญ 
ในส่วนของการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษาในทุกระดับ จากการศึกษา
ที่ผ่านมา กล่าวถึงบทบาทส าคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ว่าเป็นปัจจัย
ที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาของชาติ ได้บัญญัติหลักในการปฏิรูปการศึกษาของชาติในหลายด้าน โดยในหมวด 9 กล่าวถึง
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือเป็นการสนับสนุนและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
ดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 โดยก าหนดยุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียมทางการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 , 
หน้า 119-125) และยังได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ก าหนดยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 
กล่าวถึงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
เน้นการเร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ให้มีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาและการบริหาร
จัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
พัฒนากระบวนการจัดท าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผลของ
ฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและ
มีมาตรฐานเดียวกัน ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้สอน 
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพ่ิมคุณภาพ
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การจัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 2559, หน้า 50-56) โดยมุ่งหวังว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนอันจักเป็นก าลังส าคัญของชาติและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ 
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 การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(PISA) จากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015 พบว่า ผลการประเมินทั้งด้านวิทยาศาสตร์ 
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงทั้งสามด้าน โดยการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลง
มากที่สุด จากผลการประเมิน พบว่า นักเรียนไทยยังขาดสมรรถนะการอ่านดิจิทัล การอ่านเพื่อสืบค้น
ข้อมูล (Retrieving information) นักเรียนไม่อาจชี้ว่าตรงไหนของถ้อยความที่บอกสาระหลัก อีกทั้ง
การแปลความ ตีความก็ท าได้ต่ า ทั้งนี้สะท้อนถึงการเรียนการสอนที่ใช้สื่อดิจิทัลในโรงเรียน นอกจากนี้
เมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 ที่ผ่านมา พบว่า ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ 
ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาไทย และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงทุกวิชา ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทางการศึกษาของ
นักเรียนไทยยังมีผลการประเมินในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ และบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะต้องรีบ
พัฒนาเพ่ือความเป็นเลิศเมื่อเทียบกับประเทศเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ในการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มายังพบว่า การพัฒนาผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเฉพาะการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งในมิติของวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งควรให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองสู่มาตรฐานการเรียนรู้และมีความเหมาะสมกับศักยภาพที่แท้จริงของตน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2553) อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับคุณภาพทาง
การศึกษาไม่ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ชี้ให้เห็นว่าการเรียน
การสอนของไทยไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้อาจเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ครู สื่อการสอน กระบวนการเรียน
การสอน และการเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (พรพรรณ ไวทยางกูร , 2559, หน้า ก) ผลของ
คุณภาพการศึกษาที่ตกต่ า กระทรวงศึกษาธิการยิ่งตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการศึกษาเพ่ือการศึกษา โดยมีสาระส าคัญคือการสร้างก าลังคนให้มีศักยภาพ ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม เน้นการพัฒนาผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 8-9) และต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีในระดับต่าง ๆ 
โดยน าความรู้ นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพ่ือการด าเนินงานของประเทศ เพ่ือการก้าว
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้อย่างมั่นคง ประกอบกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสารหรือไอซีที (Information and Communication Technology : ICT ) มีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จึงส่งผลให้เกิดความพยายามน าเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้
ในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 2)  

  โครงการโรงเรียนประชารัฐจึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประชารัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานรากของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลัง
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการ
ด าเนินงานของ 12 คณะท างานสานพลังประชารัฐ การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนประช ารัฐ  
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มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ และสมรรถนะความเป็นผู้น าในการบริหารสถานศึกษา
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบ ICT 
เพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการสื่อ โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินงาน 8 ประการ ได้แก่  
1) การจัดท าเว็บไซต์ของโครงการ 2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้กับโรงเรียน เช่น การเพ่ิม
ความเร็วอินเทอร์เน็ต การติดตั้งคอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ในทุกห้องเรียน 3) การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลและการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4) การจัดท าระเบียบ คู่มือกองทุนและเร่งรัดให้โรงเรียนจัดตั้งกองทุนโรงเรียนประชารัฐประจ าโรงเรียน 
5) การพัฒนาความเป็นเลิศในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเทคโนโลยีแห่งอนาคตและสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมของผู้น าเยาวชนรุ่นใหม่เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาค  6) การสนับสนุน
ผู้น ารุ่นใหม่ 7) การประเมินคุณภาพโรงเรียนประชารัฐโดยภาคเอกชนได้พัฒนาตัวชี้วัด (KPI) ที่ใช ้
ในการประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนประชารัฐ และ 8) โครงการผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
(ICT Talent) โดยได้รับความช่วยเหลือจากจากโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้สนับสนุน
บุคลากร ICT จากโครงการผู้น าด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ICT Talent ให้กับโรงเรียน จ านวน 200 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 อัตรา เพ่ือท าหน้าที่สร้างสรรค์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับโรงเรียน
และชุมชนรอบข้าง (Model 1:5) โดยได้สนับสนุนงบประมาณการจัดจ้างผ่านบัญชีของโรงเรียน 
ระยะเวลาสนับสนุน 1 ปี ในปีการศึกษา 2561 และประเมินผลการท างาน ICT Talent ร่วมกัน ระหว่าง 
“โรงเรียน” และ “คณะท างาน CONNEXT ED” เป็นรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา (ส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,  2560, หน้า 1-21)  นอกจากนี้ 
ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปใช้ในการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงและเสมอภาค วิจัยและ
พัฒนาต้นแบบการใช้สื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับสภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีและความพร้อมของบุคลากร ได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อ  
การเรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สนับสนุนสื่อดังกล่าวแก่โรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐส่งผลให้โรงเรียนในโครงการโรงเรี ยน
ประชารัฐมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัด  
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หากแต่ครูยังขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน  
ด้วยเทคโนโลยี ไม่เห็นความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความรู้ ประสบการณ์
และความช านาญในการใช้สื่อ (จันทวรรณ ปิยะวัฒน์, 2555) จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความสามารถที่น าเทคโนโลยีที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 การส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีรูปแบบ
การส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาที่เป็นระบบ มีความชัดเจนและ
ยืดหยุ่น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้สอน  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาค้นคว้า 
ผลการวิจัยที่ผ่านมายังไม่พบว่า  มีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
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เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนจึงเห็นควร
ด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยใช้โรงเรียน
ประชารัฐเป็นกลุ่มเป้าหมายในการน ารูปแบบไปใช้เนื่องด้วยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยี  ที่รองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และผลจากการวิจัยจะสามารถ
น าใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและยกระดับคุณภาพการศึกษาในล าดับต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3.  ควำมส ำคัญ 

 3.1 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ ได้แก่ ส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุนแนวทางการใช้
รูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประชารัฐ  
 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่สังกัดโรงเรียนประชารัฐขนาดเล็กและขนาดกลาง 
ที่เข้าร่วมโครงการ ใช้เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการเพ่ือการสนับสนุนแนวทางการใช้รูปแบบ
การส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนประชารัฐ   
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บทที่ 2 

องค์ประกอบของรูปแบบ และ KIETS Model 
 
  รูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน   
ประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
1.  หลักกำรของรูปแบบ 

 หลักการรูปแบบ เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการทั้งครูผู้สอนและ
ผู้เรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้สอนเน้นเรื่องการจัดการเรียนการสอน  
ที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบในชั้นเรียน และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน  
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถร่วมมือในการใช้สื่อในห้องเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  
 
 2.  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 

 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้   
1) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) เพ่ือให้ครูสามารถน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้  
ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล และ 3) เพ่ือให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
คุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา 
 
3.  กระบวนกำรและกิจกรรมของรูปแบบ KIETS Model 

  กระบวนการและกิจกรรมของรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนา
เป็นโมเดล KIETS ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การสร้างความตระหนักและความเข้าใจของครูต่อรูปแบบ (Knowledge Awareness) 
ประกอบด้วยรายละเอียดที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ด าเนินโครงการต้องด าเนินการ ดังนี้  
 (1) การจัดประชุมครูเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ และการวัด
และการประเมินผลของรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 (2) การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยจะต้องท าอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอน
ทางการรายงานการด าเนินการที่ผ่านมาทุกครั้ง เพ่ือดูผลงานและความก้าวหน้าของการด าเนินการ  
 
 
 
 



6 
 

 ขั้นที่ 2 การส่งเสริมด้านปัจจัยน าเข้า ( Input Supports) การด าเนินการขั้นนี้ผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องส่งเสริม การจัดหา และครูผู้สอนจะต้องมีแผนการสอนที่ประกอบการใช้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  
 (1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application)  
 (2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ (Edutainment Multi-Player Games 3D)  
 (3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Publishing Application) 

 ขั้นที่ 3 การส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม (Environment Supports) ประกอบด้วย  
 (1) การจัดระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ 
 (2) การจัดระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความพร้อมรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัด  
การเรียนรู้  
 (3) การจัดสรรอุปกรณ์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี 
ความพร้อมรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 
และอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  
 (4) การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความพร้อมรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ในการจัดการเรียนรู้ 

 ขั้นที่ 4 การส่งเสริมด้านการพัฒนาครูและบุคลากร (Teacher Improvement Supports) 
ประกอบด้วย  
 (1) การฝึกอบรม  
 (2) การศึกษาต่อ  
 (3) การประชุมสัมมนา  
 (4) การศึกษาดูงาน  
 (5) การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 ขั้นที่ 5 การส่งเสริมด้านการจัดกระบวนการนิเทศการศึกษา (Supervise Supports) 
ประกอบด้วย  
 (1) การวางแผนการจัดกระบวนการนิเทศการศึกษา  
 (2) การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ จุดประสงค์และแนวทางในการนิเทศ
การศึกษา  
 (3) การลงมือปฏิบัติการนิเทศการศึกษาตามแผนการนิเทศการศึกษา  
 (4) การเสริมก าลังใจแก่ครูที่รับการนิเทศการศึกษา เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ  และสร้าง 
แรงบันดาลใจในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 (5) การประเมินการนิเทศการศึกษา 
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4.  กำรวัดและกำรประเมินผลของรูปแบบ 

 การวัดและการประเมินผลของรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับ
การศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาจาก
ประสิทธิผลของรูปแบบใน 3 ด้าน ได้แก่  
 (1) ด้านผู้เรียนใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (Student Achievement) ใช้ผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียน  
 (2) ด้านความพึงพอใจในการท างานของครู (Job Satisfaction)  
 (3) ด้านคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา (Overall Quality) ใช้การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียน
โดยรวมของผู้บริหารมาเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับรายละเอียดมีดังนี้   
 (3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (Student Achievement) ด าเนินการวัด
และประเมินผลโดยการวิเคราะห์และสรุปผลจากผลการเรียนของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายการใช้รูปแบบ 
การส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (3.2) ความพึงพอใจในการท างานของครู (Job Satisfaction) ด าเนินการวัดและประเมินผล
โดยการประเมินความพึงพอใจในการท างานของครูโรงเรียนประชารัฐจากการใช้รูปแบบการส่งเสริม
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (3.3) คุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา (Overall Quality) ด าเนินการวัดและประเมินผล 
โดยการประเมินคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษาประเมินจากการรับรู้ด้านคุณภาพในภาพรวมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
5.  กำรสะท้อนผลกำรพัฒนำรูปแบบ 

 การสะท้อนผลการพัฒนารูปแบบ แบ่งเป็น 2 ประเด็น  
  - ประเด็นที่ 1 เมื่อพบว่า รูปแบบที่ได้เกิดผลประโยชน์ ก็จะน าไปใช้ในการด าเนินโครงการ 
  - ประเด็นที่ 2 เมื่อพบว่า รูปแบบเกิดข้อบกพร่อง จะต้องกลับไปพิจารณารูปแบบใหม่  
 
6.  เงื่อนไขควำมส ำเร็จ  

  1. สถานศึกษาจะต้องจัดสภาพแวดล้อม โดยให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการเรียนรู้ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
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แผนผังรูปแบบกำรส่งเสริมกำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

ในโรงเรียนประชำรัฐ  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

8 



9 
 

บทท่ี 3 

วิธีกำร และเงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ 
 
  การน ารูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการจัดการเรียนการสอน  
ไปใช้ในการเรียนการสอนมีวิธีการและเงื่อนไขที่ครูผู้สอนควรค านึงถึง ดังนี้ 
 
1.  วิธีกำรน ำรูปแบบไปใช้ 

  ในการน ารูปแบบไปใช้งาน เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้จะด าเนินโครงการจะต้องท าความเข้าใจ
รูปแบบให้ดี เพ่ือให้การด าเนินการเกิดประสิทธิภาพและโครงการสามารถด าเนินการไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจและมีบทบาท ดังนี้  

  1.1 บทบำทของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 1.1.1 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพร้อมเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (พิจารณาเรื่องความเร็ว ขนาดพ้ืนที่ของโรงเรียน) อุปกรณ์เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ 
แท็บเล็ต (จ านวนให้เหมาะสม) ระบบไฟฟ้า และอ่ืน ๆ ให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
 1.1.2 สนับสนุนโดยการผลิตสื่อให้ครอบคลุมการเรียนการสอน และงบประมาณ 
เพ่ือจัดหาสื่อใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งสื่อแบบเดิม (มักเป็นสื่อที่ใช้เป็น Stand alone) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่รูปแบบสมัยใหม่ (ระบบแฟลตฟอร์มใหม่ เป็นแบบ Interactive) ให้กับโรงเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และชักชวนให้โรงเรียนใช้สื่อ  
 1.1.3 สนับสนุน ประชุมท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการด าเนินโครงการ  
ทั้งระดับพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้สอน โดยเฉพาะครูผู้สอนถ้าเป็นกรณีการใช้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ าเป็นจะต้องได้รับการอบรม หรือจะต้องท าความเข้าใจกับคู่มือการใช้สื่อนั้น ๆ 
อาจมีการสอบถามเป็นรายคน 
 1.1.4 ออกติดตาม เยี่ยมชมการด าเนินโครงการ เพ่ือขวัญก าลังใจ และทราบความก้าวหนา้
ของการด าเนินงาน 

  1.2 บทบำทของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 1.2.1 เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจ าเป็นจะต้องเข้าใจรายละเอียดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เป็นอย่างดี จะต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาของการด าเนินโครงการได้ในบางครั้ง 
 1.2.2 เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบโครงการ จ าเป็นจะต้องออกก ากับ
ติดตาม ให้ก าลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูที่มีการใช้สื่ออย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบข้อปัญหา ติดตาม 
ประเมินการท างานเป็นช่วง ๆ 
 1.2.3 ควรมีการปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนอย่างใกล้ชิด หรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องร่วมกับ
ครคู าอธิบายเพิ่ม 
 1.2.4 ควรมีการสรุปผล และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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 1.3 บทบำทของผู้บริหำรโรงเรียน 
  1.3.1 ต้องสร้างความตระหนักและความเข้าใจของครูในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต้องท าอย่างต่อเนื่องและมีขั้นตอน มีการรายงานการด าเนินการ 
ที่ผ่านมาทุกครั้ง เพ่ือดูผลงานและความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงาน 
ที่เพ่ิมประสิทธิภาพของโครงการ 
  1.3.2 ต้องจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้มีความพร้อมรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  
 1) จัดหาทรัพยากรด้านอุปกรณ์เทคโนโลยี (Hardware) เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ส าหรับครูและนักเรียน คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เครื่องพิมพ์ เครื่องโปรเจคเตอร์ 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  
 2) ตรวจสอบและจัดท าระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความพร้อมเพ่ือสนับสนุน  
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้    
 3) จัดสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของอินเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วที่ดี
พอส าหรับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ จ าเป็นต้องมี
เครือข่ายที่มีเสถียรภาพเพ่ือให้นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา  
มีเพียงพอหรือไม่ กระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ 
 1.3.3 ต้องจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกระดับชั้น โดยการจัดซื้อ
จัดหา หรือใช้สื่อที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน
ในสังกัด เช่น สื่อของส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สื่อ DLTV สื่อ DLIT หรือสื่อที่มี 
การเผยแพร่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้ครแูละให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 
  1.3.4 ส่งเสริมให้มีมุมการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน เช่น การสืบค้นอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนรู้ทุกวิชาแบบออฟไลน์ที่ใส่สื่ออิเล็กทรอนิสก์ทุกชั้นทุกวิชาที่สามารถเรียนรู้
นอกเวลาเรียน เพ่ือยกระดับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนของนักเรียน และการสอนของครู 
 1.3.5 วิเคราะห์ทรัพยากรด้านนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน (Peopleware) 
เช่น ความต้องการของผู้เรียน ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีของครูและนักเรียน การจัด 
การเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีเพียงพอหรือไม่ การสนับสนุนของผู้บริหารความต้องการ
ของโรงเรียน ต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นอย่างไร มีความต้องการหรือไม่ 
 1.3.6 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู เช่น การฝึกอบรม การศึกษาต่อ การประชุมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน และ การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้ครูเกิดความรู้และความช านาญ 
 1.3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ในการประยุกต์ 
ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
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 1.3.8 แต่งตั้งคณะท างาน นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินการประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ค าปรึกษา และชี้แนะวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 1.3.9 ปรับปรุงเป้าหมายผลการเรียนของนักเรียนทุกคน โดยการส่งเสริมให้นักเรียน
แก้ปัญหาการเรียนของตนเองด้วยการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือสื่อสารด้านเทคโนโลยี นอกเวลาเรียน 
 1.3.10 ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือการวางแผนการพัฒนาต่อไป  

  1.4 บทบำทของครู  
 เนื่องจากครูเป็นผู้ส าคัญที่สุดในการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในชั้นเรียน สิ่งที่ครู
จ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการน าสื่อไปใช้ สื่อแต่ละชนิดใช้อย่างไร การใช้สื่อ
แต่ละชนิดต้องศึกษาก่อนเพ่ือหาจุดเด่น และประเด็นที่จะน ามาใช้แทนค าอธิบายของตนเองต้องม ี
การน าสื่อไปประกอบในการจัดการสอน ต้องมีการวัดผลประเมินผลชัดเจน อย่างไรก็ตาม การใช้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้หมายความจะมาแทนครูได้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกตัวเป็นเพียงสิ่งช่วยเหลือ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ซ่ึงครูควรด าเนินการ ดังนี้  
  1.4.1  ครูต้องมีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน การออกแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน  
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ ด้วยตนเอง เรียนรู้ 
ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยยึดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  1.4.2 ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนเพ่ือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของ
ตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
  1.4.3 ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ด้านความรู้และทักษะ 
กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 1.4.4 ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสมองให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
 1.4.5 จัดสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถเกิด 
การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
 1.4.6 จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.4.7 ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน โดยมีการวัดผลและประเมินผลทั้งก่อนเรียนและ
หลังเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และทราบความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน 
 1.4.8 วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน โดยเน้น 
ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้เทคโนโลยี รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
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2.  เงื่อนไขกำรน ำรูปแบบไปใช้ 

 เงื่อนไขการน ารูปแบบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ด าเนินการหรือผู้บริหารโรงเรียน 
ต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 2.1 ด้าน Hardware ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 
หรือเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับครูและนักเรียนอย่างน้อย 1 เครื่องต่อ  
1 ห้องเรียน เพ่ือใช้ประกอบการสอน และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จ าเป็น เช่น เครื่องกระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ ที่มีเพียงพอกับจ านวนครูผู้สอนและนักเรียนและสามารถใช้งานได้ดี 
 2.2 ด้าน Software ได้แก่ โปรแกรมต่างๆ ที่มีความจ าเป็นต่อเครื่องคอมพิวเตอร์  
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่จะน าเข้าไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพ่ือให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
 2.3 ด้าน Peopleware ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะต้องปรับทัศนคติ
และเพ่ิมความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีไปใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนซึ่งในองค์ประกอบนี้ผู้ด าเนินการจะต้องมีการวิเคราะห์
ประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้เกี่ยวข้องและท าการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
พ้ืนฐานที่จะด าเนินงานได้ 
 2.4 ด้าน Network ได้แก่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วพอต่อจ านวนครูผู้สอน
และผู้เรียน สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ สามารถเชื่อมต่อได้โดยสะดวก 
หากไม่มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือมีไม่เพียงพอ จะท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างล่าช้า 
ครูผู้สอนและผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
 2.5 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ (Learning Plan) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเรียน  
ที่จะน าทรัพยากรทั้ง 4 ด้านมาบูรณาการกันได้อย่างเหมาะสม แม้ว่าจะมีองค์ประกอบด้านอุปกรณ์
เทคโนโลยี (Hardware) สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Software) บุคลากร (Peopleware) และ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Network) ที่พร้อม แต่หากขาดการจัดการหรือขาดแผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ดี ไม่สามารถน าสิ่งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
 2.6 ด้านกระบวนการนิเทศ ติดตาม เพ่ือเสริมก าลังใจให้แก่ครู และเสริมแรงบันดาลใจใน
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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3.  เงื่อนไขควำมส ำเร็จ 

 เงื่อนไข คือประเด็นที่เป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินการทุกชนิด เพราะเงื่อนไขเป็นข้อสรุป
ของปัจจัยด้านลบ ที่จะท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควร
ค านึงถึง ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และครูควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  
 3.1 การสร้างความตระหนัก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องตระหนักถึงความส าคัญของ  
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3.2 การจัดการด้านสภาพแวดล้อม สถานศึกษาต้องจัดสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อม
รองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้  ได้แก่ องค์ประกอบด้านเครือข่าย อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ 
 3.3 ผู้บริหารต้องส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
อย่างจริงจัง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3.4 ต้องมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 3.5 ต้องท าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ครูซึ่งเป็นส่วนส าคัญจะต้องเข้าใจสื่อนั้น และสามารถน าไปใช้ประกอบ 
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดผลส าเร็จของงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 3.6 ต้องมีการเผยแพร่ สื่อสาร สร้างการรับรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนและครู  
ที่ประยุกต์ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ได้ประสบผลส าเร็จ 
 

---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

บรรณำนุกรม 
 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2553).  แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ 

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2554-2556.  กรุงเทพฯ : ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

กระทรวงศึกษาธิการ.  (2557).  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553. 
กรุงเทพฯ : องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.). 

คชากฤษ เหลี่ยมไธสง. (2554). กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนบนเว็บแบบผสมผสำนโดยใช้
กระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อพัฒนำควำมควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรคิด
แก้ปัญหำของนิสิตระดับอุดมศึกษำ. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม). 
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์. (2555). โครงกำรกระตุ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส ำหรับส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรกำรมหำชน) ประเด็นที่ 5 ปัญหำ
เทคโนโลยีกำรศึกษำ. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2561. จาก  

 https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/853/839/original_Edu_it_pr
oblems.pdf?1354259689 

ชนันท์ธิดา ประพิณ และคณะ. (2560). กำรศึกษำองค์ประกอบของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้วิชำ
คอมพิวเตอร์ด้วยกำรเรียนแบบโครงงำนเป็นฐำนร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
กำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อกำร ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำตอน
ปลำย. Veridian E-Journal, Silpakorn university ฉบับภาษาไทย, 10(2), 299-317. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). กำรวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ : บริษัท สุวีริยาสาส์น จ ากัด. 
ปณิตา วรรณพิรุณ. (2555). กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนแบบผสมผสำนโดยใช้เครื่องมือทำงปัญญำ

เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ.วารสารวิทยบริการ, 23(2), 152-164. 
ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และวัชรา เล่าเรียนดี. (2554). กำรพัฒนำรูปแบบกำรสอนโดยใช้กรณีศึกษำ 

ทำงศำสตร์กำรเรียนกำรสอนพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
ของนักศึกษำวิชำชีพครู. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 3(1,2), 109-121. 

พรพรรณ ไวทยางกูร. (2559). บทบำทของผู้น ำในกำรผลักดัน และขับเคลื่อนวิทยำศำสตร์ศึกษำ 
ของไทย. กรุงเทพมหานคร. สสวท. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2559). สรุปผลกำรวิจัย PISA 2015. สืบค้น
เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2561 จาก  

 https://drive.google.com/file/d/0BwqFSkq5b7zScUJOOV9ldUNfTlk/view 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). คู่มือกำรประเมิน 

สมรรถนะครู (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553). สืบค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557. จาก 
http://gpa.tmk.ac.th/teacher/capasity.pdf 

 
 

https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/853/839/original_Edu_it_problems.pdf?1354259689
https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/853/839/original_Edu_it_problems.pdf?1354259689
http://gpa.tmk.ac.th/teacher/capasity.pdf


15 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564). กรุงเทพฯ : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร.์ 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนิน
โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ ระยะท่ี 1. กรุงเทพฯ. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2554). ข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  
(พ.ศ. 2552-2561).  กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-
2579. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	1. ปกหน้ารูปแบบ 040962
	1คำนำ 040962
	2เนื้อหา 040962
	ปกหลังรูปแบบ 040962



