
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

บริบทที่สําคัญในการออกแบบการศึกษาในปจจุบันก็คือพลวัตการเปลี่ยนแปลงโลกจากการ 

กาวผานจากศตวรรษที่ 20 เขาสูศตวรรษที ่21 กระแสการเปลี่ยนแปลงโลกไดสงผลกระทบทั้งทางสงัคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการเมืองของประเทศ กระแสการเปลี่ยนแปลลงที่ชัดเจนถูกหยิบยกข้ึนมา

เปนปจจัยการเปลี่ยนผาน เชน การปฏิวัติ Arab Spring ผานการใชเทคโนโลยี Social Media การ

กาวข้ึนมาทางเศรษฐกิจของเอเชีย หรือภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง เปนตน คนในโลกยุคใหมทามกลาง

พลวัตที่เปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงตองมีความพรอมที่จะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนผาน

เหลาน้ี หากสังคมหรือพลเมืองขาดความพรอมในการกาวผานก็จะทําใหประเทศ ไมสามารถเดินตอ         

ไดจนเสี่ยงกับการเปนรัฐที่ลมเหลว ประเทศไทยก็จําเปนตองกาวสูศตวรรษที่ 21 เชนกัน ดังน้ัน การ

เตรียมความพรอมคนไทย เพื่อนําพาสังคมและประเทศไปสูโลกที่หน่ึง จึงเปนวิกฤต (Critical Point) 

ของชาติที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) พัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย โดยพัฒนาโทรคมนาคมเพื่อใหบริการ

สื่อสารขอมูลความเร็วสูงหรือบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศบนพื้นฐาน

ของการแขงขันเสรีและเปนธรรม เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงบริการที่เทาเทียมกัน และพัฒนาระบบ

การใหบริการภาครัฐผานโครงขายสื่อสารความเร็วสูงทั้ง ดานการศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร 

และสงเสริมใหประชาชนและผูประกอบธุรกิจตาง ๆ มีความสามารถในการใชประโยชนจากบริการ

สื่อสารความเร็วสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางรายไดผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนจัดทําแผน การพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ

การพัฒนาในระยะยาว และสนับสนุนการพัฒนาเน้ือหาสาระและโปรแกรมประยุกตที่เช่ือมโยงกับ

พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) 

นวัตกรรมมีความสําคัญตอการศึกษาหลายประการ ทั้งน้ีเน่ืองจากในโลกยุคโลกาภิวัตนโลก 

มีการเปลี่ยนแปลงในทุกดานอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางย่ิงความกาวหนาทั้งดานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ การศึกษาจึงจําเปนตองมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยูเดิม เพื่อให

ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแกไขปญหา

ทางดานศึกษาบางอยางที่เกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกันการเปลี่ยนแปลงทาง ดานการศึกษา  
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จึงจําเปนตองมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนํามาใชเพื่อแกไขปญหาทางการศึกษา       

ในบางเรื่อง เชน ปญหาที่เกี่ยวเน่ืองกัน จํานวนผูเรียนที่มากข้ึน การพัฒนาหลักสูตร ใหทันสมัย การผลติ

และพัฒนาสื่อใหม ๆ ข้ึนมา เพื่อตอบสนองการเรียนรูของมนุษยใหเพิ่มมากข้ึนดวยระยะเวลาที่สั้นลง  

การจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไรพรมแดนน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามา 

มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาศึกษาอยางมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 

มีการนํามาใชในการจดัการศึกษาโดยชวยพัฒนาการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยมากข้ึน การเรียนรู

ของผูเรียนจะไมจาํกัดอยูเฉพาะในหองเรยีนและครู การเรียนการสอนแบบเดิมจะลดนอยลง ความสัมพันธ

ระหวางผูสอนจะเปลี่ยนแปลงไปเกิดกระบวนการเรียนรูแบบใหม จึงจําเปนตองปรับปรุงโครงสราง

ระบบพัฒนาองคความรูใหมจากองคความรูเดิมที่มีอยูโดยเฉพาะองคกรการพัฒนาการเรียนการสอน

และสภาพแวดลอมทางการศึกษา แมวาจะมีการเคลื่อนไหวระดับชาติเกี่ยวกับการบรหิารจัดการศึกษา

แหงศตวรรษที่ 21 จะมีมาแลวก็ตามแตการเคลื่อนไหว เรื่องน้ีก็ไดขาดหายไปทําใหขาดความตอเน่ือง 

การเริ่มตนในวันน้ีอาจจะชาไปแตยังไมสายที่จะลงมือทํา โดยผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับจะตอง

ตัดสินใจดําเนินการใหภารกิจของสถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบมีการสรางคุณภาพสําหรับอนาคต      

บนพื้นฐานทักษะศตวรรษที่ 21 และเริ่มใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง ภารกิจดังกลาวเปนหนาที่

ผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําความเขาใจโดยเรงดวน อยางไรก็ตามโจทยปญหาเบื้องตนสําหรับ

ผูบริหารสถานศึกษาในยุคไรพรหมแดนก็คือ จะบริหารจัดการสถานศึกษาอยางไรใหนักเรยีน นักศึกษา

ทุกคน มีศักยภาพสูงสุดและครบถวนตามทักษะของมนุษยในศตวรรษที่ 21 พึงมี จะทําอยางไรใหนักเรียน 

นักศึกษาถือวาการเรียนรูเปนกิจกรรมที่ตองทําตลอดชีวิต และจะทําอยางไรใหสถานศึกษาตอบสนอง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเทาเทียมกันของมนุษย (ประภาพร โสภารักษ, 2558) 

เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (มาตรา 65) ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต  

และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช

เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ (มาตรา 66) ใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนา     

ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะ

เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

(ประพันธ เวารัมย, 2558)  

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน เราไดเขาไปเปนสวนหน่ึงของสังคมโลก

อยางใกลชิด และสังคมไทยน้ันมีการเปลี่ยนจากความไมเทาเทียมในดานตาง ๆ ตามกระแสของโลก 

ตามกระแสของเทคโนโลยีการติดตอสื่อสารแบบตาง ๆ ทั้งแบบขามชาติก็ทําไดงายข้ึน เทคโนโลยี

สารสนเทศสูการศึกษา การเรียนการสอนมีการพัฒนาสูอนาคตอยางไมสิ้นสุดทางการศึกษาไทย ครูผูสอน

สวนใหญจึงยังขาดความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสอนของครู ครูสวนใหญหลังจากที่ไดรับ

การอบรมจะมีการประชุมเพื่อเสนอปญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันเพื่อนําความรูไป

ประยุกตใช ในการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง เชน ในการสรางสื่อบทเรียนสําเร็จรูป การทํา

พาวเวอรพอย (PowerPoint) การทําบทเรียนและหนังสอืเรียน (E-learning, E-book) โดยมอบหมาย

ใหผูมีความรูความสามารถ ชวยแนะนําผูที่ยังขาดทักษะการใชสื่อสาร (ICT) โดยมีการใหสังเกตผูมี

ทักษะ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สูงกวารับฟงขอบกพรองของการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ซักถามขอสงสัยในการปฏิบัติ พรอมใหผูฟงบันทึกข้ันตอน การปฏิบัติตาม

ความเขาใจ เพื่อจะไดนําความรูไปเช่ือมโยงในการปฏิบัติจริงและจะไดนําความรู ไปจัดการเรียนรูให

นักเรียนเกิดทักษะในการคนควาและเรียนรูตอไปภายใตการนิเทศ กํากับติดตามของคณะกรรมการนิเทศ

ในสถานศึกษา ซึ่งสงผลใหคุณภาพการเรียนรูและมาตรฐานการศึกษาของกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ 

สูงข้ึนดวย (Amtasanee, 2016) 

ในปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการใชงานเพื่อใชติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลและคนหาขอมูล

จากอินเตอรเน็ตอยูในวงจํากัดไมครอบคลุมเพียงพอทั้งสํานักงาน และในกลุมตาง ๆ ยังไมสามารถใช

งานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศได ทําใหการรับสงขอมูลขาวสารทางราชการ 

รวมทั้งการประชุม อบรมการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ไดแก 1) การจัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)          

2) การจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ (M-OBEC) 3) การจัดเก็บขอมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งกอสราง (B-OBEC) 

และ 4) การจัดเก็บขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการศึกษา (E-MIS) ที่ตองใชขอมูล

อินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร ไมสามารถทําได ทําใหไดขอมูลสารสนเทศ

และการทํางานไมมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานดานการสื่อสารองคกรผานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดานการสื่อสารไดอยางรวดเรว็น้ัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จึงไดจัดทํา

โครงการการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาข้ึน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2, 2559) 

จากความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวและประสบการณการทํางานทางดาน

เทคโนโลยีทางการศึกษามาหลายป ผูวิจัยมีความเช่ือมั่นวาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประโยชนมากมาย

ที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนของครูผูสอนเปนอยางมาก ดังน้ันผูวิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาวาผูบริหารสถานศึกษาไดใหการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจดั 

การเรียนการสอนของครูเปนอยางไร รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ของครูเปนอยางไร ทั้งน้ีจะใชเปนขอมูลใหกับผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนา

และสงเสริม รวมทั้งหนวยงานตนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ไดใช 



 4

เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาภายใตองคประกอบที่เกี่ยวของใหมี

ประสิทธิภาพตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

2.  เพื่อศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2  

4.  เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 

 

ความสําคัญของการวิจัย  

 

1.  นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชปรับปรุงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

2.  ผลการศึกษาคนควาในครั้งน้ี จะเปนขอมูลที่สามารถนํามาใชในการวางแผน กําหนด

นโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ป

การศึกษา 2559 จํานวน 1,224 คน 
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กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

จํานวน 360 คน ไดจากการเทียบตารางสัดสวนของ Krejcie and Morgan (1970 อางถึงใน วรรณะ 

บรรจง, 2558 : 219) 

ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.  ตัวแปรอิสระ คือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 

  1.1 การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.2 การสนับสนุนดานทรัพยากร 

  1.3 การนิเทศ กํากับ ติดตาม 

  1.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 2.  ตัวแปรตาม คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนตามการ

รับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประกอบดวย 4 ดาน คือ 

  2.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน  

  2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน 

  2.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน  

  2.4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาในการคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดอาศัยหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยสังเคราะหจากนักวิชาการ ไดแก ปรัชญานันท นิลสุข (2551); พรรณอร อุชุภาพ (2558); 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552); Sanook (2556); ภาคภูมิ มณีบางกา (2558); เสาวนีย เกลี้ยงอักษร 

(2560); กิตติพงษ กาญจนสําเริง (2558); อาทิตยา ศักด์ิจันทร (2560); สุริยา วรประดิษฐ (2557); 

ปยลักษณ ทวีแกว (2555); อนุธิดา อักษรกูล (2560); พิมภา คีรีเมฆ (2559); อาริษา วัฒนครใหญ 

(2560); สุจิตา โชติกุญชร (2558) และศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู ผูวิจัยศึกษาแนวคิดจากการสังเคราะหงานวิจัยของ 

ประสาท วงศกาฬสินธุ (2552); จิราวุธ การะเมฆ (2556); พัชรี เชยจรรยา (2556); วนาลี ปญญาเหมือง 

(2557); อัจฉรียา ทองมา (2557); ปยพร ภาวะราภรณ (2553); ปรพล กลับศรี (2557); เกศสุนีย           

จันทรประสิทธ์ิ (2557); นิภาวรรณ ขวัญเมือง (2556); จิตติมา พิทยาสุนทร (2557); ณัฐชัย                   

ดวงทองแกว (2554); จิราพร มีเทพ (2554); พิมภา คีรีเมฆ (2559); จิตติมา สมหวัง (2554) และ             

สุรัชดา จันทรเพชร (2560) ซึ่งสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิด ไดดังภาพที่ 1.1 
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ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

บทบาทของผูบรหิาร

สถานศึกษา 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

1. การสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  การสนับสนุนดาน

ทรัพยากร 

3.  การนิเทศ กํากับ ตดิตาม 

4.  การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน 

 1.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน  

2.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียน     

การสอน 

3.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียน

การสอน  

4.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลการจัด 

การเรียนการสอน 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 

1.  บทบาทของผูบริหารและการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อยูในระดับมาก 

2.  บทบาทของผูบริหารมีความสัมพันธกันกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน

การสอนตามการรับรูของคร ูสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในทางบวก 

3.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน

การสอนตามการรับรูของคร ูสังกดัสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในทางบวก 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจยัไดนิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยไวดังน้ี 

บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของสถานภาพของตําแหนงใดตําแหนงหน่ึง   

ที่บุคคลไดรับ หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดข้ึนตามอํานาจหนาที่ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ

กับบุคคลอื่น และไดแสดงออกตามอํานาจหนาทีใ่นการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ

และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

บทบาทผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ตองกระทํา และรับผิดชอบ
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โดยตรงในการกําหนดนโยบายและการวางแผน สงเสริมและสนับสนุน การนิเทศ กํากับ ติดตามและ

ประเมินผลจดัการเรียนการสอนและการทาํงานในสวนตาง ๆ  ของสถานศึกษาใหการดําเนินงานเปนไป

ตามนโยบายที่ไดวางไว 

 1. การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการวางแผน 

การดําเนินงานของบริหารสถานศึกษาที่ทําใหครูผูสอนมีความรู ทักษะ และประสบการณในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสงเสริมใหครูใชสื่อดิจิทัล เชน วิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส E-Book CAI 

บทเรียนออนไลน ใชเครือขายอินเตอรเน็ต จัดหา ผลิตและพัฒนาสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหครูใชระบบบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) ในการรับ-สงขอมูล

ขาวสารทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

 2. การสนับสนุนดานทรัพยากร หมายถึง บทบาทสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตอง

ใหการสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษา เชน การสนับสนุนงานวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ

ใหครูเขารับการอบรม สัมมนาดานเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุ อุปการณ เชน ทีวี โปรเจคเตอรและระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ทันสมัย ทําให 

การจัดการเรียนการสอนของครูเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ๆ 

และกาวทันยุคสมัยในปจจุบัน 

 3. การนิเทศ กํากับ ติดตาม หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษาเขามามีบทบาทในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ในเรื่องของการกระตุน การชวยเหลือ การแนะนํา ช้ีแจง      

ใหคําปรึกษา เพื่อชวยใหครูสามารถปรับปรุงการเรียนการสอน ชวยใหเกิดการงอกงามทางวิชาชีพ

ทางการศึกษา ชวยพัฒนาครู และเพื่อเปนการสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน เชน 

การเขานิเทศการสอนของครูอยางสม่ําเสมอ การแนะนําใหครูใชกลวิธีในการสอนที่หลากหลาย และ

การประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน  

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่ผูบริหารใชเปน

เกณฑในการประเมินคาวาครูแตละคนมีความสามารถปฏิบัติงานไดเพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณ

และคุณภาพของงานที่ผูบริหารไดบันทึกไวหรือจากการสังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อ

เปนเครื่องประกอบการพิจารณาความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน เชน การประเมินผลดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ตลอดจน

การนําเสนอผลจากการประเมินผลมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอย เพื่อนําไปใชปรับปรุงแกไขขอบกพรอง  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของครู หมายถึง 

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการเรียนการสอน ประกอบดวย 

 1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเปนตัวกลางในการนําสงหรือถายทอดความรูในการจัดการเรียนการสอน
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รายวิชาตาง ๆ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อพัฒนาและกระตุนใหผูเรียนน้ันเกิดความสนใจในการเรียน

และศึกษาสิ่งใหมที่อยูนอกกรอบหองเรยีน เชน การนําเขาสูบทเรียนโดยใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาบทเรียน 

ทั้งในรูปแบบของขอความ รูปภาพ วีดีโอ สื่อมัลติมีเดีย และฝกทักษะจากสื่อบทเรียน CAI, E-book 

สื่อบันทึกขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งระบบสารสนเทศชวยในการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม เพื่อ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสรุปบทเรียน 

การสอนซอมเสริม การฝกทักษะการคิดคํานวณ การทําแบบทดสอบ ใชในการสรุปบทเรียน ใชประกอบ 

การเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ การใชสอนแทนครูในบางครั้ง และสามารถเปนแหลงศึกษาหาความรูได

อยางหลากหลาย  

 2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อในการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการสรางบทเรียน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สื่อมัลติมีเดียตาง ๆ สื่อการสอน เอกสารประกอบบทเรียน ใบงาน 

ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ เกมการสอน รวมทั้งการสรางและนําเสนอช้ินงาน เพื่อใหผูเรียน

เขาใจเน้ือหาบทเรียนไดงายข้ึน และผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งในหองเรียนปกติและนอก

หองเรียน โดยเน้ือหาบทเรียนจะประกอบไดดวย ภาพน่ิง ภาพกราฟก ขอความ เสียง วีดีโอ และ

ภาพเคลื่อนไหว เปนตน นอกจากน้ียังสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการสราง

แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และฐานขอมูลการศึกษาตาง ๆ เปนตน 

 3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพความถูกตองแมนยํา และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชประโยชนได โดยการจัดเก็บ

เอกสารในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส ประหยัดเวลาในการคนหา ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ 

ลดความซ้ําซอนในการเก็บเอกสาร เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชน การจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศ ขอมูลธุรการช้ันเรียน ขอมูลครูและบุคลากร ขอมูลนักเรียน (รายช้ัน รายบุคคล) 

การจัดเก็บแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แฟมสะสมผลงาน และการจัดเก็บขอมูลงาน โครงการตาง ๆ เปนตน 

 4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียน การสอน 

หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต และ

สามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิดเห็นทาง E-mail โครงการ School Net การเรียนการสอน

ทางไกลผานเครือขาย เชน ใชในการศึกษาคนควาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สื่อมัลติมีเดีย 

แผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ คลังขอสอบ 

งานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ศึกษาการใชงานโปรแกรม SMIS, M-OBEC, B-OBEC โปรแกรมขอมูล

ประชากรวัยเรียนและใชในการดาวนโหลดขอมูลทางอินเทอรเน็ต เปนตน 
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ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

คร ูหมายถึง ขาราชการครูหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่ต้ังอยูใน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 และเปดสอนระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  


