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นําเสนอโดย ที่ปรึกษาจาก 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

5 พฤษภาคม 2565

โครงการพัฒนาและสงเสริมการจดัการเรยีนรูดวยเทคโนโลยดิีจิทัล
กิจกรรมที่ 1 

การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรยีนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

• เพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1

• เพื่อพฒันาตนแบบหลักสูตรการจดัการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1

วัตถุประสงคของโครงการ ฯ
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรยีนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

• ผูบริหารสถานศึกษา จาํนวนไมนอยกวา 77 คน

• ศึกษานิเทศก จํานวนไมนอยกวา 61 คน

• ครผููสอน ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู จํานวนไมนอยกวา 385 คน

• บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนไมนอยกวา 77 คน

กลุมเปาหมายของโครงการ ฯ
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Milestone
30 Jul

Milestone
8 Apr

Milestone
1 Feb

Milestone
26 Nov

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov

I-Classroom
Task 1

Task 2

Task 3

Task 4

100%

100%

100%

2021 Dec 1 - Jan 8

Jul 1 - Nov 26
Apr 1 - Jun 30

2021

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน: [ 45 % Completion] 

2022

2021 Dec 1 – Apr 8

Project Timeline

100%

Sign a contract
17 MarSign a contract

9 Dec 2021

Semester 1/65
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจดัการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (77 โรงเรียน)

รายช่ือโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลาํดับ รหัส 10 หลัก สพท. โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง จังหวัด หมายเหตุ

ภาคกลาง

1 1010720098 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  22

2 1012230165 สพม.นนทบุรี โพธนิิมิตวิทยาคม นนทบุรี  

3 1014310412 สพม.พระนครศรีอยธุยา บางปะหัน พระนครศรีอยธุยา  

4 1013270193 สพม.ปทุมธานี เทพศิรินทรคลองสิบสามปทมุธานี ปทุมธานี  

5 1019600301 สพม.สระบุรี สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี  

6 1015670170 สพม.สิงหบุรี อางทอง วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูม)ิ อางทอง  

7 1016490400 สพม.ลพบุรี พัฒนานิคม ลพบุรี  

8 1017610149 สพม.สิงหบุรี อางทอง อินทรบุรี สิงหบุรี  

9 1018090217 สพม.อุทยัธานี ชัยนาท คุรุประชาสรรค ชัยนาท  

10 1011570153 สพม.สมุทรปราการ หาดอมราอักษรลักษณวิทยา สมุทรปราการ  

11 1026170160 สพม.ปราจีนบรุี นครนายก องครักษ นครนายก  

12 1072630454 สพม.สุพรรณบุรี บอกรุวิทยา สุพรรณบุรี  

13 1073180271 สพม.นครปฐม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐม นครปฐม  

14 1074590121 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม วัดหลักส่ีพิพัฒนราษฎรอปุถัมภ สมุทรสาคร  

15 1075580098 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ทายหาด สมุทรสงคราม  

16 1064620383 สพม.สุโขทัย ศรีนคร สุโขทัย  

17 1065360486 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก  

18 1067380612 สพม.เพชรบูรณ บึงสามพันวทิยาคม เพชรบูรณ  

19 1062040461 สพม.กําแพงเพชร โกสัมพีวิทยา กําแพงเพชร  

20 1066350397 สพม.พิจิตร สากเหล็กวิทยา พิจิตร  

21 1060220658 สพม.นครสวรรค หวยน้ําหอมวิทยาคาร นครสวรรค  

22 1061700272 สพม.อุทยัธานี ชัยนาท บานไรวิทยา อุทัยธานี  
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจดัการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (77 โรงเรียน)

รายช่ือโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค
ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. โรงเรยีนมัธยมดสีี่มุมเมือง จังหวัด หมายเหตุ

ภาค

ตะวันออก

23 1024070323 สพม.ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา 7

24 1025290288 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

25 1027740313 สพม.สระแกว วังสมบูรณวิทยาคม สระแกว

26 1022060249 สพม.จันทบุรี ตราด นายายอามพิทยาคม จันทบุรี

27 1023150018 สพม.จันทบุรี ตราด วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ) ตราด

28 1020080327 สพม.ชลบุรี ระยอง ทุงเหียงพิทยาคม ชลบุรี

29 1021470223 สพม.ชลบุรี ระยอง ระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ระยอง

ภาค

ตะวันตก

30 1070480379 สพม.ราชบุรี ปากทอพิทยาคม ราชบุรี 5

31 1071020465 สพม.กาญจนบุรี หนองขาวโกวิทพิทยาคม กาญจนบุรี

32 1076370262 สพม.เพชรบุรี ทายางวิทยา เพชรบรีุ

33 1077280250 สพม.ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ

34 1063160248 สพม.ตาก แมระมาดวิทยาคม ตาก
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจดัการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (77 โรงเรียน)

รายช่ือโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลาํดับ รหัส 10 หลัก สพท. โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง จังหวัด หมายเหตุ

ภาคใต

35 1084640541 สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร สุราษฎรพิทยา 2 สุราษฎรธานี 14

36 1086110301 สพม.สุราษฎรธานี ชุมพร ละแมวิทยา ชุมพร

37 1080210813 สพม.นครศรีธรรมราช ทุงใหญวิทยาคม นครศรีธรรมราช

38 1093340271 สพม.พัทลงุ ตะโหมด พัทลุง

39 1081010243 สพม.ตรัง กระบี่ คลองทอมราษฎรรังสรรค กระบ่ี

40 1092140356 สพม.ตรัง กระบี่ รัษฎา ตรัง

41 1082330178 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ทุงโพธิ์วิทยา พังงา

42 1083400064 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง วรีสตรีอนุสรณ ภเูก็ต

43 1085460097 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง กะเปอรวิทยา ระนอง

44 1094300343 สพม.ปตตานี สะนอพิทยาคม ปตตานี

45 1095440224 สพม.ยะลา ยะหาศิรยานุกูล ยะลา

46 1096240359 สพม.นราธิวาส เวยีงสุวรรณวทิยาคม นราธิวาส

47 1090550493 สพม.สงขลา สตูล จะนะชนปูถัมภ สงขลา

48 1091560172 สพม.สงขลา สตูล ทาแพผดงุวิทย สตูล
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจดัการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (77 โรงเรียน)

รายช่ือโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมิภาค ลาํดับ รหัส 10 หลัก สพท. โรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง จังหวัด หมายเหตุ

ภาคอีสาน

49 1039760343 สพม.เลย หนองบัวลําภู สุวรรณคหูาพิทยาสรรค หนองบัวลําภู  20

50 1042520457 สพม.เลย หนองบัวลําภู เลยอนุกูลวิทยา เลย  

51 1041680845 สพม.อุดรธานี กุมภวาป อุดรธานี  

52 1043660498 สพม.หนองคาย หนองคายวิทยาคาร หนองคาย  

53 1038660541 สพม.บึงกาฬ ศรีวไิลวิทยา บึงกาฬ  

54 1048190465 สพม.นครพนม มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม นครพนม  

55 1049730275 สพม.มุกดาหาร หนองสูงสามคัคีวิทยา มุกดาหาร  

56 1047540628 สพม.สกลนคร สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร  

57 1046030598 สพม.กาฬสินธุ กุฉินารายณ กาฬสินธุ  

58 1040051094 สพม.ขอนแกน โคกสีพิทยาสรรพ ขอนแกน  

59 1044410601 สพม.มหาสารคาม เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม  

60 1045450851 สพม.รอยเอ็ด เมืองสรวงวิทยา รอยเอ็ด  

61 1033530888 สพม.ศรสีะเกษ ยโสธร ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ  

62 1035430396 สพม.ศรสีะเกษ ยโสธร ยโสธรพิทยาสรรค ยโสธร  

63 1034711098 สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี  

64 1037750274 สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ  

65 1036100784 สพม.ชัยภูมิ จัตุรัสวทิยาคาร ชัยภูมิ  

66 1030201358 สพม.นครราชสีมา มหิศราธิบดี นครราชสีมา  

67 1031260891 สพม.บุรีรัมย สตึก บุรีรัมย  

68 1032650779 สพม.สุรินทร ทาตูมประชาเสริมวิทย สุรินทร  
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจดัการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (77 โรงเรียน)

รายช่ือโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ ฯ จาก สพฐ.

ภูมภิาค ลําดับ รหัส 10 หลัก สพท. โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมอืง จังหวัด หมายเหตุ

ภาคเหนอื

69 1050131014 สพม.เชียงใหม ฮอดพิทยาคม เชียงใหม 9

70 1058420353 สพม.แมฮองสอน แมสะเรียง(บริพัตรศึกษา) แมฮองสอน

71 1051510296 สพม.ลําปาง ลําพูน บานแปนพิทยาคม ลําพูน

72 1052500516 สพม.ลําปาง ลําพูน เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการเขลางคนคร ลําปาง

73 1056320294 สพม.พะเยา จุนวิทยาคม พะเยา

74 1057120716 สพม.เชียงราย แมจนัวิทยาคม เชียงราย

75 1054390311 สพม.แพร สูงเมนชนูปถัมภ แพร

76 1055250437 สพม.นาน ทาวังผาพิทยาคม นาน

77 1053690317 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา อุตรดิตถ อุตรดิตถ
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(77 โรงเรียน)

รายการเครื่องมือประกอบการทําวิจัยของโครงการ ฯ

รายการเครื่องมือประกอบการทําวิจัยของโครงการ ฯ ตอ 1 หองเรียน จํานวน

1. คอมพิวเตอรแท็บเล็ตสําหรับนักเรยีน (ตามจํานวนนักเรียนในภาคการศึกษา 1/65) ไมเกิน 40 เครื่อง

2. คอมพิวเตอรแท็บเล็ตสําหรับบรหิารจัดการเรียนการสอน 1 เครื่อง

3. คอมพิวเตอรในการสรางส่ือการสอน พรอมโปรแกรมประยุกตสําหรบัสรางส่ือการสอน 1 เครื่อง

4. เครื่องพิมพไรสาย 1 เครื่อง

5. เครื่องมัลตมิเีดียโปรเจคเตอร พรอมจอภาพแบบแขวนมือดงึ 1 เครื่อง

6. อุปกรณเช่ือมโยงออนไลน 1 เครื่อง

7. ระบบจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตแบบเคลื่อนท่ี (จัดเก็บไดไมนอยกวา 44 เครื่อง ตอ 1 ระบบ) 1 ระบบ
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โครงการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจดัการเรียนรูดวย

เทคโนโลยดีิจทิัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

(77 โรงเรียน)

รายการเครื่องมือประกอบการทําวิจัยของโครงการ ฯ
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กลุมที่ 2

การฝกอบรมเตรียมความ

พรอม สําหรับผูบริหาร

และศึกษานิเทศก

กลุมที่ 3

อบรมดานเทคนิค 

สําหรับผูดูแลระบบ

สารสนเทศ

กลุมที่ 1

การใชงานหลกัสตูร

สําหรับการจัดการเรียนรู 

สําหรับครูผูสอน

แผนการฝกอบรมสําหรับผูเก่ียวของในโครงการ I-Classroom

กิจกรรมท่ี 1 การพฒันาหลักสูตรการจัดการเรียนรูเชงิบูรณาการผานหองเรียนการจัดการเรยีนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)
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การดําเนนิงานการอบรมเชิงปฏิบตัิการตามหลกัสูตร

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและสงเสรมิการจัดการเรยีนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทลั (I-Classroom) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน



RMUTP

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Rajamangala University of Technology Phra Nakhon

Timeline : การดําเนนิงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยดีิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย รูปแบบ สถานที่ หมายเหตุ

20-25 พฤษภาคม 2565

การอบรมเชงิปฏิบัติการความรูพื้นฐานเทคโนโลยี

ดิจิทัล โมดูลการเรียนรูท่ี 1-6 ครู online

6 มถุินายน 2565

การอบรมเชงิปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

ผานการหนุนนําอยางตอเนื่องและการสรางชมุชนการ

เรียนรูเพ่ือวิชาชีพครู กลุมที่ 1 (ภาคกลาง 

ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก)

 ผูบริหารและศึกษานิเทศก 
onsite

โรงแรม……

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

7-8 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการผานหองเรียน

การจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับครู

ปฏบิัติการ 5 กลุมสาระวิชา 

โมดูลที่ 7 เร่ือง รูทันการซื้อ ขาย และสวนลด

โมดูลที่ 8 เร่ือง สิทธิ หนาที่ เยาวชน

โมดูลที่ 9 เร่ือง การเปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและการ

ปองกันอุทกภัย

ครู 5 กลุมสาระการเรียนรู onsite
โรงแรม……

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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Timeline : การดําเนนิงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยดีิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย รูปแบบ สถานที่ หมายเหตุ

13 มถุินายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

ผานการหนุนนําอยางตอเนื่องและการสรางชุมชนการ

เรียนรูเพ่ือวิชาชีพครู 

กลุมที่ 2 (ภาคใต)

 ผูบริหารและศึกษานิเทศก 

 
onsite

โรงแรม……

จังหวัดกระบี่

14-15 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการผานหองเรียน

การจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับครู

ปฏบิัติการ 5 กลุมสาระวิชา 

โมดูลที่ 7 เร่ือง รูทันการซื้อ ขาย และสวนลด

โมดูลที่ 8 เร่ือง สิทธิ หนาที่ เยาวชน

โมดูลที่ 9 เร่ือง การเปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและการ

ปองกันอุทกภัย

ครู 5 กลุมสาระการเรียนรู onsite
โรงแรม……

จังหวัดกระบี่

20 มถุินายน 2565

การอบรมเชงิปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

ผานการหนุนนําอยางตอเนื่องและการสรางชมุชนการ

เรียนรูเพ่ือวิชาชีพครู กลุมที่ 3

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 ผูบริหารและศึกษานิเทศก 

 
onsite

โรงแรม……

จังหวัดขอนแกน
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Timeline : การดําเนนิงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยดีิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย รูปแบบ สถานที่ หมายเหตุ

21-22 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการผานหองเรียน

การจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับครู

ปฏิบัติการ 5 กลุมสาระวิชา 

โมดูลที่ 7 เร่ือง รูทันการซื้อ ขาย และสวนลด

โมดูลที่ 8 เร่ือง สิทธิ หนาที่ เยาวชน

โมดูลที่ 9 เร่ือง การเปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและการ

ปองกันอุทกภัย

ครู 5 กลุมสาระการเรียนรู onsite
โรงแรม……

จังหวัดขอนแกน

27 มถุินายน 2565

การอบรมเชงิปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาวิชาชีพครู

ผานการหนุนนําอยางตอเนื่องและการสรางชมุชนการ

เรียนรูเพ่ือวิชาชีพครู กลุมที่ 4 (ภาคเหนือ)

 ผูบริหารและศึกษานิเทศก 

 
onsite

โรงแรม……

จังหวัดเชยีงใหม

28-29 มิถุนายน 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการกรอบแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการผานหองเรียน

การจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับครู

ปฏิบัติการ 5 กลุมสาระวิชา 

โมดูลที่ 7 เร่ือง รูทันการซื้อ ขาย และสวนลด

โมดูลที่ 8 เร่ือง สิทธิ หนาที่ เยาวชน

โมดูลที่ 9 เร่ือง การเปล่ียนแปลงลมฟาอากาศและการ

ปองกันอุทกภัย

ครู 5 กลุมสาระการเรียนรู onsite
โรงแรม……

จังหวัดเชยีงใหม
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Timeline : การดําเนนิงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยดีิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน เดือน ป กิจกรรม กลุมเปาหมาย รูปแบบ สถานที่ หมายเหตุ

5 กรกฎาคม –

31 สิงหาคม 2565

การสราง Online PLC  Coaching ระดับกลุม

โรงเรียน
ครู ผูบริหารและ

ศึกษานิเทศก
online

10 กรกฎาคม –

31 สิงหาคม 2565

การลงพื้นท่ีการหนนุนําอยางตอเนื่องและการสราง

ชุมชนการเรียนรูเพื่อวิชาชีพครู ภูมิภาค…..

ครู ผูบริหาร และ

ศกึษานิเทศก ระดับ

โรงเรียน

onsite

1–6 กันยายน 2565

การประชุมถอดบทเรียนระดับภูมิภาค
ครู ผูบริหาร และ

ศกึษานิเทศก ระดับภูมิภาค
online

7–17 กันยายน 2565

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู และนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี การ

ตอยอดนวัตกรรมการจดัการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล

ครู ผูบริหาร และ

ศึกษานิเทศก 
onsite
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กลุม ภมูิภาค จํานวนโรงเรียน/ภมูิภาค จํานวนโรงเรียน/กลุม จาํนวนครูผูเขารวม/กลุม

กลุมที่ 1

ภาคกลาง 22

34 34 โรงเรียน x คณุครู 5 ทาน = 170 คนภาคตะวันตก 5

ภาคตะวันออก 7

กลุมที่ 2 ภาคใต 14 14 14 โรงเรียน x คณุครู 5 ทาน = 70 คน

กลุมที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 20 20 โรงเรียน x คณุครู 5 ทาน = 100 คน

กลุมที่ 4 ภาคเหนือ 9 9 9 โรงเรียน x คณุครู 5 ทาน = 45 คน

การจัดกลุม การดําเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยดีิจิทัล (I-Classroom) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Q/A





วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัยและพัฒนา

1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรต้นแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom) ที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูประจ าการด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล (I-Classroom) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ส าหรับโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

2

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสําหรับการบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับศึกษานิเทศก์ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีแนวทางการหนุนนําอย่างต่อเนื่อง

3

4 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)



ค าถามวิจัย
ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการพัฒนาการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล (I-Classroom) หรือไม่ อย่างไร
1

2

3

4

ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์มีการพัฒนาความเข้าใจและการปฏบิัติด้านการหนุนน าอย่าง
ต่อเน่ือง (Coaching) และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี (Professional Development 
Community) หรือไม่ อย่างไร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะการสื่อสาร สมรรถนะความคดิ
สร้างสรรค์ สมรรถนะการรวมพลังท างานเป็นทีม และความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล หรือไม่ อย่างไร 

นักเทคโนโลยีมีการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล หรือไม่ อย่างไร



กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยนี้
โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 385 คน ตามเกณฑ์การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

1 1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 5 ภูมิภาค 
ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพและปริมณฑล 

2) มีจ านวนครูอย่างน้อย 5 ท่านจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ที่มีความต้องการและสมัครใจเข้าร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ 



กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยนี้

2 ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทกศ์เชิงพ้ืนที่ มีความสมัครใจ 

3

4

นักเรียนของครูกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียน 77 โรงเรียน

นักเทคโนโลยีจากโรงเรียน 77 โรงเรียน



1

1.1

1.2

1.3



ตัวแปรของการวิจัย

กลุ่มเป้าหมายครู

1.1 การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

1) การรับรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล (Teachers’ Perceptions on Digital Technology Tools)

2) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล (Teachers’ Knowldge of Digital Technology)

3) การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล (Teachers Use of Digital Technologies)

กลุ่มผู้บริหาร 
และศึกษานิเทศก์

2.1 ความเข้าใจในหลักสูตรและบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการเรียนรู้ของครูในห้องเรียน

2.2 ความเข้าใจและการปฏิบัติในการหนุนน าอย่างต่อเนื่อง (Coaching) และการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Development Community)



ตัวแปรของการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน

3.1 การสื่อสาร (Communication) 

นักเทคโนโลยี 

4.1 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล (Teacher Assistants’ Knowledge of 
Digital Technology)

3.2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 

3.3 การรวมพลังท างานเป็นทีม 
(Teamwork and Collaboration)

3.4 ความลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)

3.5 ความพึงพอใจในการเรียนรู้ตามหลักสูตร



ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods)

แบบรองรับภายในที่มีการศึกษา 2 ระยะ (Two Phase Study) 
ที่ด าเนินการต่อเนื่องกัน (Sequential triangulation) 



จัดให้วิธีการวิจัยแบบหนึ่งท าหน้าที่เป็นหลัก และให้วิธีการวิจัยอีกแบบท าหน้าที่เป็นรอง และศึกษาหาค าตอบ
ต่างประเด็นกันในระยะเวลาเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน โดยค าตอบที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธีรองสามารถไปช่วยเติมเต็ม
ความสมบูรณ์ของผลที่ได้จากวิธีการหลัก โดยมีขั้นตอนการวิจัยที่ปรับมาจาก Creswell และ Clark (2018) ดังนี้

แบบการวิจัยในงานวิจัยเรื่องนี้ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบรองรับภายในที่มีการศึกษา 2 ระยะ 
(Two Phase Study) ที่ด าเนินการต่อเนื่องกัน (Sequential Triangulation) 

ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ
ศึกษาตัวแปรตามของการวิจัยก่อน
ด า เ นิ น ก าร วิ จั ย  แล ะผลของ
การศึกษาด้วยวิธีการเชิงปริมาณจะ
ท าให้ได้วิธีการ (Treatment)ในที่นี้
คื อ แ น ว ท า ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการและการช่วยเหลือครู
ด้านการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เป็นกลุ่มวิจัยโรงเรียน 77 
โรงเรียน

1 2 3
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ

ศึกษาตัวแปรตามของการวิจัย
ระหว่าง และหลังการด าเนินการ
วิจัย เพื่อหาค่าขนาดอิทธิพลของ
ตัวแปรต้นต่อตัวแปรตามที่ศึกษา
กั บ ก ลุ่ ม วิ จั ย โ ร ง เ รี ย น  7 7 
โรงเรียน

น าวิธีการ/แนวทางที่ได้ ไปสร้างข้อ
ค าถามสัมภาษณ์หรือแบบประเมินการ
ปฏิบัติการสอน ที่จะท าการส ารวจเก็บ
ข้อมูลในเชิงคุณภาพขั้นตอนต่อไปซึ่งจะ
ท าให้การเก็บข้อมูลมีความตรงมาก
ยิ่งขึ้นโดยใช้ขนาดกลุ่มเป้าหมายโดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรียน 25 
โรงเรียน ที่ค่าขนาดอิทธิพล (Effect 
size) ที่ระดับ 0.6 จากการค านวณของ
สูตร Cohen’s d



เกณฑ์การเลือกแบบเจาะจง 25 โรงเรียน 
เพื่อลงพื้นที่การหนุนน าอย่างต่อเนื่อง

ภมูภิาคละ 5 โรงเรยีน โดยเป็นตวัแทนของระดบัการพฒันาในระดบัน่าหว่งใย ปานกลาง และน่าพอใจ1

โรงเรียนมีความพร้อมและสมัครใจในการให้ทีมส่วนกลางลงพ้ืนที่หนุนน าอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถเปิดชั้นเรียนได้ (Open Classroom)2

3 ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์มีความพร้อมในการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion)



จัดให้วิธีการวิจัยแบบหนึ่งท าหน้าที่เป็นหลัก และให้วิธีการวิจัยอีกแบบท าหน้าที่เป็นรอง และศึกษาหาค าตอบ
ต่างประเด็นกันในระยะเวลาเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน โดยค าตอบที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธีรองสามารถไปช่วยเติม
เต็มความสมบูรณ์ของผลที่ได้จากวิธีการหลัก โดยมีขั้นตอนการวิจัยที่ปรับมาจาก Creswell และ Clark (2018)
ดังนี้

แบบการวิจัยในงานวิจัยเรื่องนี้ใช้แบบแผนการวิจัยเชิงผสมผสานแบบรองรับภายในที่มีการศึกษา 2 ระยะ 
(Two Phase Study) ที่ด าเนินการต่อเนื่องกัน (Sequential Triangulation) 

5

วิเคราะห์ และตีความข้อมูลโดย
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก
และตามด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ จั ย เ ชิ ง
คุณภาพ

4
ตีความผลการวิจัยให้เชื่อมโยง

กัน ด้วยการสรุปผลและตีความข้อ
ค้นพบเชิงคุณภาพ สรุปและตีความ
ข้อค้นพบเชิงปริมาณ และอภิปราย
ข้อค้นพบทั้ง 2 ประเภทเข้าด้วยกัน
โดยใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพมาสนับสนุน
การตีความข้อมูลเชิงปริมาณ



โปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู (Professional Development Program)

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ส่วนที่ 1 Learning Module 1-6  Foundation of Digital Technology
ส่วนที่ 2 Learning Module 7-9  I-Classroom Integrated Learning Units ครู

ส่วนที่ 3 Learning Module 10 การหนุนน าอย่าง
ต่อเนื่องและการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Coaching and Professional Learning 
Community: PLC) การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ผ่านห้องเรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(I-Classroom) ผู้บริหารและ

ศึกษานิเทศก์



เครื่องมือ
วิจัย

กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ

ช่วงเวลา

เมษายน-
พฤษภาคม 
2565

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2565

สิงหาคม-
กันยายน 
2565

ครู แบบประเมินการรับรู้ของตนเองต่อการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล ☑︎ ☑︎

แบบสัมภาษณ์การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล ☑︎ ☑︎

แบบทดสอบการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล ☑︎ ☑︎

แบบสังเกตการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล I-Classroom ☑︎ ☑︎

แบบสอบถามการน าหลักสูตร I-Classroomไปใช้ในห้องเรียนของครู ☑︎ ☑︎

แบบสัมภาษณ์การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล ☑︎ ☑︎

ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์

แบบสอบถามความเข้าใจในหลักสูตรและบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อ
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ของครูในห้องเรียน

☑︎ ☑︎ ☑︎

แบบสัมภาษณค์วามเข้าใจในหลักสูตรและบทบาทหน้าที่ของตนเองเพื่อ
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ของครูในห้องเรียน

☑︎ ☑︎ ☑︎



เครื่องมือ
วิจัย

กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ

ช่วงเวลา

เมษายน-
พฤษภาคม 
2565

มิถุนายน-
กรกฎาคม 
2565

สิงหาคม-
กันยายน 
2565

นักเทคโนโลยี แบบทดสอบการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล I-Classroom ☑︎ ☑︎

นักเรียน แบบวัดความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล ☑︎ ☑︎

แบบประเมินสมรรถนะนักเรียน ในแผนการจัดการเรียนรู้ I-Classroom
1) การสื่อสาร (Communication)
2) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
3) การรวมพลังท างานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration)
5) ความพึงพอใจในการเรียนรู้ตามหลักสูตร

☑︎ ☑︎ ☑︎



การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล (teachers use of digital technologies)

ตัวบ่งชี้ ระดับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของโครงการ 

ระดับที่ 1 คือ สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตาม
ต้นแบบกิจกรรมตามท่ีหลักสูตรออกแบบ

ระดับที่ 2 คือ  สามารถปรับ/เพิ่มการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับบริบทของ
นักเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของโรงเรียน 

ระดับที่ 3 คือ  สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมตามหลักสูตร และ
น าไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ส่วนอื่นๆ เพิ่มด้วย 



การวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Statistical Analysis) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 

การวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis)

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยจากเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องมีการ
รายงานเป็นค่าขนาดอิทธิพล (Effect size) ของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม การยกการศึกษากรณีศึกษา 
และน าไปสู่การสร้างข้อสรุปส าหรับอธิบายเกี่ยวกับความเข้าใจและการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
บูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล น าไปสู่การหาค่าประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการบริหารจัดการ
โรงเรียนทั้งระบบเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล





ผลผลิต ตัวชี้วัด ปริมาณ รายละเอียด
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)  

เชิงปริมาณ: จ านวนหลักสูตร 1 หลักสูตร หลักสูตรการจัดการเรียนรูเ้ชิงบูรณาการโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)  ประกอบด้วย
กิจกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล แผนการจัดการเรียนรู ้
ใบกิจกรรม แบบวัดและประเมินผล แนวทางการ
ใช้กิจกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงการจัดการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการ

ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)  

เชิงคุณภาพ: ครูในกลุ่มวิจัยมีการ
พัฒนา ความเข้าใจและการ
ปฏิบัติการสอนของครูที่แสดงถึง
การพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้
เชิงบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (I-Classroom)  

- ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติการสอนของครู
ที่แสดงถึงการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรูเ้ชิง
บูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)  

หลักสูตรการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

เชิงปริมาณ: จ านวนหลักสูตร 1 หลักสูตร หลักสูตรการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)  

เชิงปริมาณ: จ านวนหลักสูตร 1 หลักสูตร โมเดลการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (I-Classroom)  


