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บทนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสาคัญในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทั้งยังเป็นเครื่องมือเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศเป็นที่ผู้นาในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง
บทบาทส าคั ญ ของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เ ป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ได้บัญญัติหลักในการปฏิรูปการศึกษาของชาติในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ปรากฏอยู่
ในหมวด 9 สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กาหนด
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์คือยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 ,
หน้า 119-125) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการ
เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่ อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความหลากหลาย และ
สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง และยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
โดยการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซ้าซ้ อน
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
การผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ และ
การจัดหาอุปกรณ์ ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเหมาะสม
กับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
2559, หน้า 50-56) โดยมุ่งหวังว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาผู้เรียนอันจักเป็น
กาลังสาคัญของชาติและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาได้มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)
แนวโน้ ม จากการประเมิ น PISA 2000 จนถึ ง PISA 2015 พบว่ า ผลการประเมิ น ทั้ ง ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงทั้งสามด้าน โดยการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด
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จากผลการประเมิน พบว่า นั กเรี ย นไทยยั งขาดสมรรถนะการอ่า นดิจิทัล แม้กระทั่งทักษะระดับ ต่า เช่น
การค้นคืนข้อมูล (Retrieving information) นักเรียนไม่อาจชี้ว่าตรงไหนของถ้อยความที่บอกสาระหลัก อีกทั้ง
การแปลความ ตีความก็ทาได้ต่า แต่ในการตอบคาถามนักเรียนมักใช้การคัดลอกข้ อความและนามาวาง
เป็นคาตอบ (copy-paste) เป็นหลัก ทั้งนี้สะท้อนถึงการเรียนการสอนที่ใช้สื่อดิจิทัลในโรงเรียนที่นักเรียนมักใช้
วิธีนี้ในการทางานส่งครูและมักได้รับการประเมินสูงจากครู ผลการประเมินของนักเรียนไทยจึงต่ามาก ซึ่งปกติ
การอ่านต่าอยู่แล้ว ยิ่งต่าลงไปอีกสาหรับการอ่านดิจิทัล รองลงมาคือวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่า กับ
421 คะแนน อยู่ในช่วงลาดับที่ 51 - 57 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าหนึ่งระดับและคณิตศาสตร์ที่มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 415 คะแนน อยู่ในช่วงลาดับที่ 49 - 55 ซึ่งต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD มากกว่าหนึ่งระดับ
(สถาบั น ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี , 2559, หน้า 1-18) จากที่กล่ าวมาแสดงให้ เห็ น ว่า
การพัฒนาทางการศึกษาของนักเรียนไทยยังมีผลการประเมินในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ และบ่งชี้ว่าคุณภาพ
การศึกษาไทยยั งห่ างไกลจากความเป็ น เลิ ศ เมื่ อเทีย บกั บประเทศเอเชี ยตะวั น ออก นอกจากนี้ ในการจั ด
การศึกษาที่ผ่านมายังพบว่าการพัฒนาผู้เรียนยังไม่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเฉพาะการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งในมิติของวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ ซึ่งควรให้
ผู้ เรี ย นได้มีโ อกาสพัฒ นาตนเองสู่ มาตรฐานการเรียนรู้และมีความเหมาะสมกับศั กยภาพที่แ ท้จริงของตน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับคุณภาพทางการศึกษาต่า
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ชี้ให้เห็นว่าการเรียนการสอนของไทยไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้อาจเกิด
จากหลายปัจจัย อาทิ ครู สื่อการสอน กระบวนการเรียนการสอน และการเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
(พรพรรณ ไวทยางกูร, 2559, หน้า ก)
จากปัญหาที่กล่ าวมาข้างต้น พบว่า ปัจจัยประการหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ าคือ
สื่อการสอนที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสาคัญของการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารเทศในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการศึกษาเพื่อการศึกษา โดยมีสาระสาคัญคือการสร้างกาลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม เน้นการพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553,
หน้า 8-9) และต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีในระดับต่าง ๆ โดยนาความรู้ นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีเพื่อการดาเนินงานของประเทศ และสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้ า
สู่สังคมแห่งภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้นั้น ตลอดจนสามารถก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ได้อย่าง
มั่ น คง ประกอบกั บ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารหรื อ ไอซี ที ( Information and
Communication Technology : ICT ) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ ผ่านมา จึงส่งผลให้เกิด
ความพยายามนาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, หน้า 2)
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เนื้อหา
ส านั ก เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอน ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการ
เรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและเสมอภาค วิจัยและพัฒนาต้นแบบการใช้สื่อด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อการเพื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของเทคโนโลยีและความ
พร้อมของบุคลากร ได้ดาเนินการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สาหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนสื่อดังกล่าว โดยทางสานักฯ ได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive
Multimedia Application) (2) สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระเภทเกมการศึ ก ษาสามมิ ติ (Edutainment MultiPlayer Games 3D) และ (3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Publishing
Application) โดยได้ทาการวิจัยและพัฒนาจนเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงเรียนมีสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามจากการสารวจยังพบว่า
ครูผู้สอนยังขาดความพร้อมในการจัดการเรียนการรู้โดยใช้เทคโนโลยี ยังไม่เห็นความสาคัญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดความรู้ ประสบการณ์และความชานาญในการใช้สื่อ (จันทวรรณ ปิยะวัฒน์, 2555,
หน้า 3)
ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีแนวทางที่จะให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถที่นา
เทคโนโลยีที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนาเอา
รู ป แบบการส่ ง เสริ ม การใช้ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นประชารั ฐ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สมเกียรติ สรรคพงษ์, 2562, หน้า 150) มาประยุกต์ใช้กับ
โรงเรียนปกติได้เป็นอย่างดี ซึ่ง รูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
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แผนภาพ รูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มา : สมเกียรติ สรรคพงษ์ (2562, หน้า 150)
จากภาพ รูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็ กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ย น
ประชารัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปผลได้องค์ประกอบของรูปแบบ 6 องค์ประกอบ
มีรายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูในโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2) เพื่อให้ครูสามารถนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล
3) เพื่อให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา
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องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการและกิจกรรมของรูปแบบ
กระบวนการและกิจ กรรมของรูปแบบการส่ งเสริมการใช้สื่ออิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยมี 5 ขั้นตอน ตามกระบวนการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เรียกย่อว่า “KIETS Process” ดังนี้
ขั้นที่ 1 การสร้างความตระหนักและความเข้าใจของครูต่อรูปแบบ (K: Knowledge Awareness)
ประกอบด้วย (1) การจัดประชุมครูเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการ
และการวัดและการประเมินผลของรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (2) การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
ขั้นที่ 2 การส่งเสริมด้านปัจจัยนาเข้า (I : Input Support)
ประกอบด้ ว ย (1) สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประเภทสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ปฏิ สั ม พั น ธ์ ( Interactive
Multimedia Application) (2) สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระเภทเกมการศึ ก ษาสามมิ ติ (Edutainment MultiPlayer Games 3D) และ (3) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Multimedia E-Publishing
Application) ซึ่ ง สื่ อ ดั ง กล่ า วเป็ น สื่ อ ที่ พั ฒ นาโดยส านั ก เทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นการสอ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ขั้นที่ 3 การส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม (E : Environment Support)
ประกอบด้วย (1) การจัดระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดการเรียนรู้ (2) การจัดระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความพร้อมรองรับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้
(3) การจัดสรรอุปกรณ์ส่งเสริมการจัดเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมรองรับการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และอุ ปกรณ์สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และ (4) การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความพร้อมรองรับการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้
ขั้นที่ 4 การส่งเสริมด้านการพัฒนาครูและบุคลากร (T : Teacher Improvement Support)
ประกอบด้วย (1) การฝึกอบรม (2) การศึกษาต่อ (3) การประชุมสัมมนา (4) การศึกษาดูงาน
และ (5) การจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ขั้นที่ 5 การส่งเสริมด้านการจัดกระบวนการนิเทศการศึกษา (S : Supervise Support)
ประกอบด้วย (1) การวางแผนการจัดกระบวนการนิเทศการศึกษา (2) การให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ย วกั บ หลั ก การ จุ ดประสงค์ และแนวทางในการนิ เทศการศึ ก ษา (3) การลงมือปฏิบั ติ การนิ เ ทศ
การศึกษาตามแผนการนิเทศการศึกษา (4) การเสริมกาลังใจแก่ครูที่รับการนิเทศการศึกษา เพื่อสร้างขวัญ
กาลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้สื่ออิ เล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
(5) การประเมินการนิเทศการศึกษา
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องค์ประกอบที่ 4 การวัดและการประเมินผลของรูปแบบ
การวัดและการประเมินผลของรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อยกระดับ
การศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจากประสิทธิผลของรูปแบบใน 3 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านผู้เรียนใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (Achievement) ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน (2) ด้านความพึงพอใจในการทางานของครู (Job Satisfaction) และ (3)
ด้านคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา (Overall Quality) ใช้การรับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวมของ
ผู้บริหารสถานศึกษามาใช้วัดคุณภาพการจัดการศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 การสะท้อนผลการพัฒนารูปแบบ
การสะท้อนผลการวัดและการประเมินผลของรูปแบบการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งองค์ประกอบด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ และกระบวนการและกิจกรรมของ
รูปแบบ
องค์ประกอบที่ 6 เงื่อนไขความสาเร็จ
ประกอบด้ ว ย 1) สถานศึ ก ษาต้ อ งจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ มี ค วามพร้ อ มรองรั บ การใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องตระหนักถึงความสาคัญของการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 3) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้าใจรูปแบบ
การส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
หากสถานศึก ษาอื่ น ๆ มีความประสงค์ที่ จะนารูป แบบการส่ งเสริ มการใช้สื่ อ อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในขั้นต้นไปใช้ ผู้บริหารสถานศึก ษาต้องตระหนักและให้ความสาคัญกับเงื่อนไข
ความส าเร็ จ ซึ่งสถามศึกษาควรจั ด สภาพแวดล้ อมให้ พร้ อมที่จะรองรับ การใช้สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ ในการจั ด
การเรียนรู้ อีกทั้งควรให้ความสาคัญกับรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการ
และกิจ กรรมของรู ป แบบ การวัดและการประเมินผลของรูปแบบ และการสะท้อนผลเพื่อพัฒ นารูปแบบ
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปรับกระบวนการและกิจกรรม ตลอดจนการวัดและการประเมินผลของรูปแบบ
ได้ ต ามบริ บ ทของสถานศึ ก ษา ทั้ ง ด้ า นวั ฒ นธรรมการท างานของครู วั ฒ นธรรมองค์ ก ร รวมถึ ง เงื่ อ นไข
ความสาเร็จต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และท้ายที่สุดนี้ ผู้บริหารต้องกระตุ้นให้ครูเกิดความตระหนัก ถึง
ความสาคัญของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
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สรุป
การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการนาเทคโนโลยีที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นอาจมีอีกหลายแนวทาง แต่สิ่งที่สาคัญนั่นคือ ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องศึกษาบริบทสถานศึกษาของตนเองและศึกษาแนวทางในการส่งเสริมครูผู้สอนด้วยวิธีอื่น ๆ
อีกทั้ง ต้องทาความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ของแนวทางนั้น ๆ นอกจากนี้คุณลักษณะของผู้บริหารก็มี
ความสาคัญ เพราะการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้บริหารพึงต้องเป็น ผู้มีความสามารถในการครองตน
ครองคน และครองงาน ให้ ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาเกิ ด ความเชื่ อ มั่น และศรัทธา มีใจที่จะร่ ว มกั น
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้น ครูมีความ
พึงพอใจในการทางานและสถานศึกษามีคุณภาพอย่างที่ได้ตั้งไว้
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