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 เอกสารประกอบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทำขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อ
ทั้งระบบ Online และ Offline มาประยุกต์ใช้สำหรับการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการ
จัดทำขึ้นจำนวน ๒ เล่ม คือ เล่มที่ ๑ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เล่มที่ ๒ คูม่ือการใช้งาน OBEC Content Center 
ฉบับย่อ (Quick Guide Book) สำหรับเขตตรวจราชการ (Cluster) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนต่อไป 
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บทที่ ๑ 

บทน ำ 
 

๑.๑ ความเป็นมา 

ยุทธศาสตร์ชาติให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ เนื ่องจากเป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของประเทศในระยะยาว การจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ 
ความถนัดและการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  นอกจากนั้นยังต้องมีการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน  
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
การศึกษาและการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนอกระบบให้มีทักษะความรู ้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มี
คุณภาพสูง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 

ตาม พรบ.การพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงานที่ ๓ สร้างสื่อ คลังสื่อ และแหล่งเรียนรู้
ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ
กระจายเสียง และสื ่อหลอมรวม ให้หน่วยงานภาครัฐผลิตหรือแปลงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้   
ของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเปิดให้ประชาชนเข้าถึง สืบค้นได้ รวมถึงมีกลไก ที่อนุญาตให้
ประชาชน หรือธุรกิจสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระะหนักถึงความสำคัญในถ่ายทอด  
องค์ความรู้ไปสู ่นักเรียนและประชาชนเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมอย่างทั ่วถึง โดย สพฐ. ได้จัดทำ  
ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้ที่เป็นชุดโปรแกรมรวบรวมเนื้อหาใน ๘ ประเภทเนื้อหา ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน 
วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมแพลต และมัลติมีเดีย รองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่
เนื ้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ทั ้ง ๓ หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ระดับชั ้น และระบบทศนิยมดิวอ้ี  
โดยเผยแพร่ให้กับนักเรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึง  
การใช้งานเนื ้อหาต่าง ๆ โดยใช้ได้ก ับเครื ่องคอมพิวเตอร์ส ่วนบุคคล ( Personal Computer) และ 
เครื ่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Mobile Devices) สำหรับการเรียนรู ้ได ้ท ุกที ่ ทุกเวลา กับอุปกรณ์ 
ที่หลากหลาย ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือเรียนรู้จากที่บ้านด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
เป ็นเคร ื ่องม ือท ั ้ งระบบ Online และ Offline ซ ึ ่ งสอดคล ้องตามนโยบายการจ ัดการศ ึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
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มาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล ดังนั้นเพื่อให้สื ่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์ม 
การเรียนรู้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับขอบข่ายการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนในทุกมิติให้สามารถ
นำสื ่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู ้น ี ้ ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างคุ ้มค่า  
เกิดประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำ 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) สามารถนำองค์ความรู้
ไปใช้ในการบริหารจัดการ วางแผนจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนส่งเสริมการเลือกและประยุกต์ใช้สื่อ
บนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 
๑.๒ หลักเกณฑ์ 

๑. เขตตรวจราชการเป็นหน่วยจัดอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และการสื่อสารพร้อมขยายผลในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาละอย่างน้อย ๕ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ คน และผู้บริหาร
สถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก์หรือครู ๔ คน 

๒. ขอบข่ายเนื้อหาที่ใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
๒.๑) นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับการส่งเสริมการจัด
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
๒.๒) ความรู้พื้นฐานและการเข้าใช้ OBEC Content Center 
๒.๓) การนำสื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยี ในชุดโปรแกรม OBEC Content Center 
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๒.๔) การออกแบบและผลิตสื่อ และการนำเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center 
๒.๕) แนวทางการติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. แนวทางการประกวดแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
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๑.๓ วิธีการ 

 เขตตรวจราชการที่เป็นหน่วยจัดอบรมดำเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดทำรายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดตาม “หลักสูตรขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน” ฉบับนี้ 

๒. เตรียมอุปกรณ์และเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้เพียงพอสำหรับผู้เข้ารับการอบรมใช้ฝึกปฏิบัติ 
และรองรับผู้เข้ารับการอบรมจำนวนมาก 

๓. ประชุมหารือวิทยากรจัดทำแนวทางการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื ่อนการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ล่วงหน้า ๑ วัน ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๒ ชุด ดังนี้ 

๒.๑. วิทยากรส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่งตั้ง 
๒.๒. วิทยากรส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการแต่งตั้ง 

๔. ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการ เพื่อมอบหมายบุคลากรเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการตามท่ีเวลา และสถานที่ท่ีกำหนด สำหรับทำหน้าที่ขยายผลให้เกิดการใช้งานและทั่วถึง 

๕. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา และเขตตรวจราชการ คัดเลือกผลงานครูที ่มีผลการปฏิบัติ  
ทีเ่ป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือรับรางวัลตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

 
๑.๔ วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ 
Offline รวมทั ้งนำแนวคิดที ่ได้จากกิจกรรม Hackathon มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู ้ว ิถ ีใหม่  
ผ่านแพลตฟอร์มการเร ียนรู ้เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล โดยใช้องค์ความรู ้ในระบบคลังส ื ่อเทคโนโลยีด ิจิทัล  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Content Center) 

๒. เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีส ่วนร่วมในการขับเคลื ่อนการนำองค์ความรู ้ในระบบคลังส ื ่อเทคโนโลยีด ิจ ิทัล  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานอย่างกว้างขวาง รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

๓. เพื่อขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๙ การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Content Center) 

๔. เพื ่อส่งเสริมให้สถานศึกษาที ่มีว ิธ ีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ในการขับเคลื ่อน 
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 
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บทที่ ๒ 
หลักสูตรกำรอบรมเชงิปฏบิัตกิำร 

 
 

 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื ่อนการจัดการเรียนรู ้ด้วยสื ่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน ๑๕ ชั่วโมง โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการส่งเสริมการจัด 
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (๑ ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ความรู้พื้นฐานและการเข้าใช้ OBEC Content Center (๒ ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การนำสื่อ นวัตกรรมกรรม และเทคโนโลยี ในชุดโปรแกรม OBEC 

Content Center ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ (๖ ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การออกแบบและผลติสื่อ และการนำเข้าสูร่ะบบ OBEC Content Center  

(๔ ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ แนวทางการขยายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู ้ด้วยสื่อเทคโนโลยี

ดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒ ชั่วโมง) 
 
วทิยากร 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ และ ๒ วิทยากรส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       แต่งตั้ง 

 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ถึง ๕   วิทยากรส่วนภูมิภาค เขตตรวจราชการแต่งตั้ง 
 
สิ่งทีผู่เ้ข้ารว่มอบรมจะตอ้งเตรยีม 

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับเข้าใช้ OBEC Content Center 
๒. แผนจัดการเรียนรู้ ๑ หน่วยในวิชาที่รับผิดชอบ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานกบัการสง่เสรมิ

การจัดการศกึษาโดยใชเ้ทคโนโลยีดจิทิัล 

 
ค าอธบิายหนว่ยการเรยีนรู้ 

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดย เพิ่มโอกาสในการ
เข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ 
รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้ เรียน โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื ่อการเรียนรู ้ทุกระดับ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา OBEC Content Center เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน 
เข้าถึงการเรียนรู้  และสร้างแรงบันดาลใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัด
การศึกษาที่มีคณุภาพ 
 
วัตถปุระสงค ์

๑. เพื่อให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบนโยบายในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือการเรียนรู้ โดยการใช้ OBEC Content Center 

๒. เพื่อสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับประโยชน์ OBEC Content Center ให้ผู ้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

ความคิดรวบยอด  

 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มุ่ งเน ้นการใช ้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
เพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา Learning Loss โดยมีกรณีศึกษาและแนวทางของโรงเรียน 
ทีป่ระสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
แนวทางการด าเนนิกจิกรรม 

 บรรยายประกอบ Power Point โดยวิทยากรส่วนกลางที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
สื่อการเรยีนรู ้

 Power Point เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลกับความสำเร็จของการจัดการศึกษา  

QR Code ของ PPT 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ 
ความรู้พ้ืนฐานและการเข้าใช ้OBEC Content Center 

 
ค าอธบิายหนว่ยการเรยีนรู ้

 OBEC Content Center เป็นชุดโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นคลังสื่อสำหรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถ  
เข้าใช้บริการได้ รวบรวมเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน มีระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน ถือเป็นประโยชน์สำหรับ
การใช้สื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ และเผยแพร่สื่อสำหรับครู  

 
วตัถปุระสงค ์

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรู้จักและเข้าใจระบบ OBEC Content Center 
๒. เพ่ือสร้างการรับรู้การใช้งาน และประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ OBEC Content Center 

 
ความคดิรวบยอด 

 ระบบ OBEC Content Center ประกอบด้วย ๕ ระบบย่อย คือ ระบบการบริหารจัดการเนื้อหา 
(Content Management System)  ระบบการตรวจสอบกล ั ่นกรองเน ื ้อหา (Content Verification 
System) ระบบสร้างและอัปโหลดเนื้อหา (Authoring Tool) ระบบการใช้งานเนื้อหา (Content Center) 
และระบบให้บริการเนื้อหาที่โรงเรียน (Local Content Server) 

 
แนวทางการด าเนนิกจิกรรม 

๑. วิทยากรจากส่วนกลางบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู ้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติ  
ไปพร้อมกันตามคู่มือ การใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ (Quick Guide Book) 

๒. เปิดการซักถามการเข้าใช้งาน OBEC Content Center 
 

สื่อการเรยีนรู ้

๑. WebApp : OBEC Content Center  
๒. คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ (Quick Guide Book) 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊  

QR Code คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ 
การน าสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลย ีในชดุโปรแกรม OBEC 

Content Center ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรยีนรู้ 
 
ค าอธบิายหนว่ยการเรยีนรู ้

 สื่อในคลังของระบบ OBEC Content Center การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เป็นการวางแผนการจัด
กิจกรรมไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียด เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน 

 
วตัถปุระสงค ์

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสื่อในระบบ OBEC Content Center ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในห้องเรียนได้ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาสื่อในระบบ OBEC Content Center และนำไปประยุกต์ใช้
ได้อย่างเหมาะสม 
 

ความคดิรวบยอด 

 การวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้สื่อจากระบบ OBEC Content Center และสาธิตการจัดการ
เรียนรู้จากการวางแผน และสามารถนำไปใช้การจัดการเรียนรู้ได้จริงในห้องเรียน 
 
แนวทางการด าเนนิกจิกรรม 

๑. ร่วมวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการอบรม 
๒. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการสืบค้นสื่อจากระบบ OBEC Content Center 
๓. ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้สื่อ 
๔. สาธิตการสอนด้วยกระบวนการ Micro Teaching 

 
สือ่การเรยีนรู ้

๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ (Quick Guide Book) 
๓. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
๔. กระดาษฟลิบชาร์ต ปากกา Post-it หรือสื่ออ่ืนตามความเหมาะสม 

QR Code คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๔ 
การออกแบบและผลติสือ่ และการน าเข้าสูร่ะบบ  

OBEC Content Center 
 
ค าอธบิายหนว่ยการเรยีนรู ้

สื ่อในคลังของระบบ OBEC Content Center เป็นสื ่อที ่ใช้สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และผู้ปกครองเข้าใช้งาน ดังนั้นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจึงควรมีส่วนในการผลิตให้ตอบสนอง
ต่อความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน และการจัดการเรียนรู้ สื่อที่สามารถนำเข้าสู่ระบบได้ ประกอบด้วย ๘ ประเภท 
คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอพพลิเคชัน วิดีโอ รูปภาพ เสียง เทมเพลต และมัลติมีเดีย 

 
วตัถปุระสงค ์

๑. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกผลิตสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหา และการใช้งาน 
๒. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำสื่อเข้าคลังสื่อของระบบ OBEC Content Center 

 
ความคดิรวบยอด 

 ครูสามารถสร้างสื ่อที ่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และนำเข้าสู ่ระบบ OBEC Content Center  
เพ่ือประโยชน์ต่อการใช้งานของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 
 
แนวทางการด าเนนิกจิกรรม 

๑. วิทยากรสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับประเภทของสื่อและการใช้งาน 
๒. วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เลือกผลิตสื่อตามความสนใจ และความเหมาะสม 
๓. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการอบรมนำสื่อเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center 
๔. วิทยากรเพิ่มเติมประเด็นการพัฒนาสื่อกับลิขสิทธิ์ 

 
สือ่การเรยีนรู ้

๑. คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ (Quick Guide Book) 
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  

QR Code คู่มือการใช้งาน OBEC Content Center ฉบับย่อ 
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๕ 
แนวทางการขยายการขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนรูด้ว้ย 

สือ่เทคโนโลยดีจิทิัล ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
 
ค าอธบิายหนว่ยการเรยีนรู ้

 ระบบ OBEC Content Center ถูกพัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้ระบบเป็นคลังสื่อขนาดใหญ่ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ
ผู้ปกครอง เข้าใช้งาน ดังนั้นการขับเคลื่อนและสร้างการรับรู้ในระดับโรงเรียนจึงเป็นแนวทางหลัก ทั้งนี้ต้อง
อาศัยการบริหารจัดการตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
 
วตัถปุระสงค ์

๑. เพ่ือสร้างการขยายผลและขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center ในวงกวา้ง 
๒. เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเห็นประโยชน์ และ  

เข้าใช้งานระบบ OBEC Content Center 
 

ความคดิรวบยอด 

 บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องในระดับเขตพื้นที ่การศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน กำกับ ติดตามและ
ขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center  
 
แนวทางการด าเนนิกจิกรรม 

๑. วิทยากรชี ้แจงแนวทางการขับเคลื ่อน กำกับ และติดตามการใช้งานระบบ OBEC Content 
Center ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

๒. แบ่งกลุ่มตามเขตพ้ืนที่การศึกษา วางแผนการขับเคลื่อน 
๓. นำเสนอแผนงาน 
 

สือ่การเรยีนรู ้

๑. กระดาษฟลิบชาร์ต ปากกา Post-it หรือสื่ออ่ืนตามความเหมาะสม 
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บทที่ ๓ 
แนวทำงกำรก ำกับและติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำร

เรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
  

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายที่มุ่ งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา Learning Loss ดังนั้นสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
ซึ ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและเสมอภาค ดังนั้นจึงได้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ผ่านระบบ OBEC Content Center โดยการบูรณาการร่วมกับเขตตรวจราชการทั้ง ๑๘ เขต มีแนวทางและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนำผลการประเมินสู่การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ OBEC Content Center ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานจริง 

๒. เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการใช้ระบบ OBEC Content Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขับเคลือ่นสู่

โรงเรยีน มีการก ากบัตดิตามโดยเขตตรวจราชการ  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ขับเคล่ือน และสร้างการรับรู้ใน ระดับโรงเรียน 

มีการ ก ากับและติดตาม โดย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

3 
2 

การขับเคลื่อน 
OBEC Content  

Center 

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลบูรณาการร่วมกับเขตตรวจ

ราชการ 1 
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เครื่องมือ 

เครื่องมือกำกับและติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

๑. แบบกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. แบบกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) สำหรับโรงเรียน 

 
 
  

QR Code แบบกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนฯ 
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บทที่ ๔ 
แนวทำงกำรประกวดแนวกำรปฏบิัติที่เป็นเลศิ 

(Best Practice) 
 

๑. ขัน้ตอนการคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๒. ประเภทและรางวัล 

๒.๑ ประเภทของการประกวด 
แนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประกอบด้วย ๒ ประเภท ดังนี้ 
๑. ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center 
๒. ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center 

 
 

แจ้ง.. เขตตรวจราชการ และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครูส่งผลงำน..เข้ารับการคัดเลือกมายัง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตัง้คณะกรรมการ
คัดเลือกมอบเกยีรติบตัร และส่งผลล ำดับที่ ๑  

แต่ละประเภทให้เขตตรวจราชการ 

สพฐ. ประกำศ.. 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผลการปฏบิตัิที่เป็นเลิศ 

  
ประเภทกำรใช้ส่ือ ประเภทกำรผลิตส่ือ 

เขตตรวจรำชกำร แต่งตัง้คณะกรรมการ

คัดเลือกมอบโล่รำงวัล และ เกียรติบัตร  
โล่ประเภทละ ๑ รางวัล รวม ๒ รางวัล 

1 

2 

3 

4 

5 
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๒.๒ รางวัล 
๑. ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่ละประเภทครูที่ส่งผลงาน ได้รับเกียรติบัตร

ตามลำดับคะแนน 
      ระดับดีเยี่ยม  หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป 

ระดับดีมาก  หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 
      ระดับดี   หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 
      ระดับเข้าร่วม    หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ - ๖๙.๙๙  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ลำดับที่ ๑ ในแต่ละ
ประเภทเพ่ือรับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการ 

๒. ระดับเขตตรวจราชการ ให้ถือเป็นรางวัลเทียบเท่าระดับชาติ โดยคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับ
รางวัลดีเยี่ยมลำดับที่ ๑ ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของแต่ละประเภท ได้รับ
เกียรติบัตรตามลำดับคะแนน 

       ระดับดีเยี่ยม  หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙ 

      ระดับดี   หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙ 
       ระดับเข้าร่วม    หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ - ๖๙.๙๙  

 จากนั้นเขตตรวจราชการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยมลำดับที่ ๑ เพื่อรับโล่รางวัล  
 

๓. แนวทางการคัดเลอืก 

 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center 

  ครูที่เข้ารับการคัดเลือกจัดต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้งานจริงอย่างน้อย ๑ หน่วยการเรียนรู้ ที่สะท้อนให้เห็นการใช้งานสื่อจากระบบ OBEC Content 
Center รายงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษารับรอง 
 ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center 

  ครูที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  และนำเข้าสื่อเทคโนโลยี
เข้าสู่ระบบ OBEC Content Center พร้อมจัดส่งรายงานการออกแบบสื่อเทคโนโลยีที่สะท้อนแนวคิด  
การพัฒนา มีประเมินสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใช้สื่อเทคโนโลยี  
 คณะกรรมการ 

 แต่งตั้งโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างน้อยจำนวน ๕ คน ประกอบด้วย 
๑. ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย    ประธานกรรมการ 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก์หรือครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน   กรรมการ 
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 
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ระดับสำนักงานเขตตรวจราชการ 

 ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center 

  ครูที่เข้ารับการคัดเลือกจัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ใช้งานจริงอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง  
ที่สะท้อนให้เห็นการใช้งานสื่อจากระบบ OBEC Content Center ตามหลักเกณฑ์ เห็นภาพความสำเร็จ 
อันเกิดข้ึนจากการใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง 

ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center 

ครูที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องส่งสื่อเทคโนโลยีเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center 
พร้อมจัดส่งรายงานการออกแบบสื่อเทคโนโลยีที ่สะท้อนแนวคิด การพัฒนา มีประเมินสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจากการใช้สื่อเทคโนโลยี 

คณะกรรมการ 

 แต่งตั้งโดยประธานเขตตรวจราชการอย่างน้อยจำนวน ๕ คน ประกอบด้วย 
๑. ประธานเขตตรวจราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย               ประธานกรรมการ 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาหรือศึกษานิเทศก์หรือครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน   กรรมการ 
๓. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา      กรรมการและเลขานุการ 

 

๔. ประเด็นการพิจารณา 

ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
๑. มีการกำหนดจุดประสงค์/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง    
๒. มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
การเรียนรู้ 

   

๓. กระบวนการจัดการเรียนรู้     
๔. ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสื่อ/นวัตกรรม และแผนการจัดการเรียนรู้    
๕. การวัดและประเมินผล    

ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center 

ประเด็นการพิจารณา 
ระดับ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
๑. การสร้างและ/หรือพัฒนา    
๒. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อหรือนวัตกรรม โดยมีการหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   

๓. สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ 
(Creative Commons Licenses: CC)  

   

๔. การเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมและการได้รับการยอมรับ    

 หมายเหตุ รายละเอียดอยู่ภาคผนวก 
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- รา่ง - 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการขบัเคลื่อนการจัดการเรยีนรู้ดว้ย 

สื่อเทคโนโลยดีจิทิลั 

วันที่ 1   
เวลา กิจกรรม 

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน 
08:30 – 09:00 น. พิธีเปิด 
09:00 – 10:00 น. บรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีดิจิทลักับความสำเร็จของการจัดการศึกษา” 

 โดย วิทยากรส่วนกลาง 
10:00 – 12:00 น. บรรยาย “ทำความรู้จัก OBEC Content Center” 

 โดย วิทยากรส่วนกลาง 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:30 น. บรรยาย “ทำความรู้จัก OBEC Content Center” (ต่อ) 

 โดย วิทยากรส่วนกลาง 
 พักรับประทานอาหารวา่ง 

14:30 – 17:00 น. การใช้ OBEC Content Center เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  โดย ทีมวิทยากรจากเขตตรวจราชการ 

17:00 – 18:00 น. พักรับประทานอาหารเย็น 
18:00 – 21:00 น. การใช้ OBEC Content Center เพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

  โดย ทีมวิทยากรจากเขตตรวจราชการ 
วันที่ 2 

09:00 – 10:30 น. การออกแบบและผลิตสื่อ และการนำเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center  
           โดย ทีมวิทยากรจากเขตตรวจราชการ 

10:30 – 10:45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10:45 – 12:00 น. การออกแบบและผลิตสื่อ และการนำเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center (ต่อ)  

           โดย ทีมวิทยากรจากเขตตรวจราชการ 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 14:00 น. การออกแบบและผลิตสื่อ และการนำเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center (ต่อ) 

           โดย ทีมวิทยากรจากเขตตรวจราชการ 
14:00 – 14:15 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14:15 – 16:00 น. แนวทางการขยายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดจิิทัล  

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
16:00 – 16:30 น. สรุปแนวทางการขับเคลื่อน และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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รายละเอยีดเขตตรวจราชการและส านกังานที่ตัง้ 

เขตตรวจราชการ สำนักงานที่ตั้ง 
เขตตรวจราชการที่ ๑ 
กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี 

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต ๒ 

เขตตรวจราชการที่ ๒ 
ชัยนาท ปทุมธานี ลพบุรี สระบรุี สิงห์บุรี อ่างทอง อุทัยธานี 

สพป.ลพบุรี เขต ๒ 

เขตตรวจราชการที่ ๓ 
กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 

สพป.นครปฐม เขต ๒ 

เขตตรวจราชการที่ ๔ 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๕ 
ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา สตลู 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

เขตตรวจราชการที่ ๖ 
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง 

สพม. ตรัง กระบี ่

เขตตรวจราชการที่ ๗ 
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา 

สพป.นราธิวาส เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๘ 
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบรุี ระยอง 

สพป.ชลบุรี เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๙ 
จันทบุรี ตราด ปราจนีบุรี นครนายก สระแก้ว 

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๐ 
บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบวัลำภู อุดรธานี 

สพป.อุดรธานี เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๑ 
นครพนม มุกดาหาร สกลนคร 

สพป.นครพนม เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

สพม.ขอนแก่น 

เขตตรวจราชการที่ ๑๓ 
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 

สพป.สุรินทร์ เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๔ 
ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี 

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๖ 
เชียงราย นา่น พะเยา แพร ่

สพป.เชียงราย เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๗ 
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 

สพป.พิษณโุลก เขต ๑ 

เขตตรวจราชการที่ ๑๘ 
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 

สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ 
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แบบกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................................  
ผู้รับผิดชอบ............................................................. กลุ่ม.............................................. ........................... 
โทรศัพท์.................................................................. มือถือ…………………………….……….………………………. 
e-mail…………………………………………………………..  ID Line (ถ้ามี)..………………………………………………… 

คำชี้แจง : 
 1. แบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ ฉบับนี้ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนการใช้งาน
ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. แบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2  ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 
  ตอนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 3. ผู้นิเทศ รวบรวมข้อมูล จากการสอบถามข้อมูล และสังเกตการดำเนินการฯ ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และบันทึกข้อมูลลงในแบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  
และเติมข้อความในช่องว่างตามความเป็นจริง  รวมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือการดำเนิน 
การขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ข้อมูลผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 1.1 บุคลากรที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ศึกษานิเทศก์      จำนวน ................. คน  
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์      จำนวน ................. คน 
   นักวิชาการศึกษา      จำนวน ................. คน  
   อ่ืน ๆ (ระบุ) ..............................................................................   จำนวน ................. คน 
 1.2 ความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ OBEC Content Center ของผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1) สามารถใช้งานระบบ OBEC Content Center  
    ได้  ไม่ได้ 
  2) สามารถเผยแพร่ความรู้ในการใช้งานระบบ OBEC Content Center ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
    ได้  ไม่ได้ 
 
 

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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2. ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด 
 2.1 จำนวนโรงเรียนในสังกัด ............................ โรงเรียน 
 2.2 จำนวนโรงเรียนที่ใช้งานระบบ.................... โรงเรียน  คดิเป็นร้อยละ ....................... 
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 3.1 จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ........................ คน 
 3.2 จำนวนครูในสังกัด .................................................... คน 

ตอนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 

ประเด็นการกำกบัติดตาม 
ผลการประเมิน 

ร่องรอยหลักฐาน ข้อเสนอแนะ 
ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 

1. การวางแผนการดำเนินการ 
 1.1 จัดทำแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานฯ     
 1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฯ     
   1.3 กำหนดปฏิทินดำเนินงานฯ     
2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 2.1 ประชาสัมพนัธ์ระบบ OBEC Content Center       
ผ่านช่องทางออนไลน์  

    

 2.2 ประชาสัมพนัธ์ระบบ OBEC Content Center      
ผ่านช่องทางออฟไลน ์

    

3. การให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 3.1 จ ัดอบรมการใช ้ งานระบบ OBEC Content 
Center 

    

 3.2 ให้ความรู้ในการสมัครสมาชกิในระบบ  
OBEC Content Center ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ 

    

 3.3 ให้ความรู้ในการผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทลัที่ถูก
ลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์  
(Creative Commons Licenses: CC)  

    

 3.4 ให้ความรู้ในการนำสื่อเทคโนโลยีดจิิทัลเข้าสู่
ระบบ OBEC Content Center ผ่านระบบบริหารจัดการ
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Content Management System: 
CMS) 

    

4. ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
    4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื ่อการเรียน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

    

    4.2 ส่งเสริมและสนบัสนนุการนำสื่อการเรียนรู้เข้าสู่
ระบบ OBEC Content Center ผ่านระบบบริหารจัดการ
เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Content Management System: 
CMS) ที่ถูกลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอม
มอนส์ (Creative Commons Licenses: CC) 
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ประเด็นการกำกบัติดตาม 
ผลการประเมิน 

ร่องรอยหลักฐาน ข้อเสนอแนะ 
ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 

5. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 5.1 สร้างเครือข่ายผ่านช่องทางออนไลน์และ
ออฟไลน์ (อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำนวนโรงเรียน
ทั้งหมดในสังกัด) 

    

 5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ  
OBEC Content Center 

    

 5.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยดีิจิทัลในระบบ OBEC Content Center              
ในการจัดการเรียนรู้ 

    

ตอนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ  
OBEC Content Center 
3.1 ปัญหา 
................................................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................. ............................. 

3.2 อุปสรรค 
......................................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................ ...........................................
........................................................................................ ...................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 

3.3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................. ..........................
....................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...................................................................... .....................................................................................................  
 
 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้นิเทศ 
(..............................................................) 

........... / ........................ / 2565 
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แบบกำกับติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ชื่อ – สกุลผู้บริหารสถานศึกษา......................................................................................... .......................... 
โรงเรียน ........................................................ ....................................................... ...................................... 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................................ ...................... 
อำเภอ............................................................  จังหวัด...............................................  
โทรศัพท์.......................................................... มือถือ…………………………….……….………………………. 
e-mail……………………………………………………  ID Line (ถ้ามี)..………………………………………………… 

คำชี้แจง : 
 1. แบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ ฉบับนี้ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนการใช้งาน
ระบบคลังสื ่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (OBEC Content Center) ของสถานศึกษา 
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. แบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2  ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 
  ตอนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 3. ผู้นิเทศ รวบรวมข้อมูล จากการสอบถามข้อมูล และสังเกตการดำเนินการฯ ของสถานศึกษา และ
บันทึกข้อมูลลงในแบบกำกับติดตามการดำเนินการฯ โดยทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน  และเติมข้อความ 
ในช่องว่างตามความเป็นจริง  รวมทั้งให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือการดำเนินการขับเคลื่อน 
การใช้งานระบบ OBEC Content Center 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ระดับการจัดการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ก่อนประถมศึกษา    ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. ข้อมูลด้านบุคลากร 
 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   มี      ไม่มี 
 2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ข้าราชการครู ............................... คน  
   พนักงานราชการ .......................... คน 
   ลูกจ้าง (ตำแหน่งครู) .................... คน 

  อ่ืน ๆ (ระบุ..........................................)  ....................... คน 

สำหรับสถานศึกษา 
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 2.3 ข้อมูลนักเรีย 
   ก่อนประถมศึกษา   จำนวน ................. คน    ประถมศึกษา      จำนวน ............. คน 
   มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ................. คน    มัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน ............. คน 

3. ความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ OBEC Content Center ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน 
  1) สามารถใช้งานระบบ OBEC Content Center  
   - ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้    ไม่ได้ 
   - ครู                       ได้ (จำนวน .............. คน)  ไม่ได้ (จำนวน ............... คน) 
   - นักเรียน 
       ได ้  
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดบัชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
 

            ไม่ได ้
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 
  ระดับชั้น.............. นักเรียน ........................ คน  ระดับชั้น.............. นักเรียน ....................... คน 

2) สามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลจากระบบ OBEC Content Center ในการจัดการเรียนรู้ 
   - ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้    ไม่ได้ 
   - ครู                       ได้ (จำนวน ................. คน)  ไม่ได้ (จำนวน .................... คน) 

4. ข้อมูลความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
 4.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
   เพียงพอสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ OBEC Content Center 
   ไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ OBEC Content Center 
 4.2 สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
   เสถียร  ไม่เสถียร 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 

ประเด็นการกำกบัติดตาม 
ผลการประเมิน 

ร่องรอยหลักฐาน ข้อเสนอแนะ 
ดำเนินการ ไม่ดำเนินการ 

1. การกำหนดแนวปฏิบัติในการใช้ระบบ OBEC Content Center 
 1.1 จัดทำแนวปฏิบัติในการใช้ระบบ OBEC Content 
Center สำหรับคร ู

    

 1.2 จัดทำแนวทางในการช่วยเหลือครูที่มีอุปสรรคใน
การใช้ระบบ OBEC Content Center ในการจัดการเรียนรู้ 

    

2. การส่งเสริม สนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.1 สร้างการรับรู ้ในการใช ้ระบบ OBEC Content 
Center ในการจัดการเรียนรู้ 

    

 2.2 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนรู้การประยุกต์ใช้ระบบ 
OBEC Content Center ในการจัดการเรียนรู้ 

    

 2.3 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกลิขสิทธิ์
ตามส ัญญาอน ุญาตคร ี เอท ีฟคอมมอนส ์  ( Creative 
Commons Licenses: CC) 

    

 2.4 ส่งเสริมให้ครูนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ระบบ 
OBEC Content Center ผ่านระบบบริหารจัดการเนื้องหา
อิเล็กทรอนิกส์ (Content Management System: CMS) 

    

3. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา 
 3.1 สร ้างเคร ือข ่ายผ ่านช่องทางการสื ่อสารทาง
ออนไลน์และออฟไลน์ 

    

 3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ OBEC 
Content Center 

    

 3.3 แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้เกี ่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลในระบบ OBEC Content Center ในการ
จัดการเรียนรู้  

    

ตอนที่ 3  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการขับเคลื ่อนการใช้งานระบบ OBEC 
Content Center 
3.1 ปัญหา 
................................................................................................................................................. ..........................
..................................................................................... ......................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................... .......................................................................................
........................................................................................................................................................... ................
............................................................................................................................. ..............................................
.......................................................................... .................................................................................................  
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3.2 อุปสรรค 
................................................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................... ..................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................................................................................ ...........................
........................................................................................................ ...................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................................... ............................
....................................................................................................... ....................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
.............................................................................................................................................. .............................
........................................................... ................................................................................................................ 
 
3.3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................. ..........................
............................................................................................................................. ..............................................
.................................................................................... .......................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
....................................................................................................................................................................... ....
.................................................................................. .........................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
........................................................... ................................................................................................................
................................................................................. ....................................................................................... 
 

 
 

ลงชื่อ ............................................................... ผู้นิเทศ 
(..............................................................) 

........... / ........................ / 2565 
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน (Best Practice)  
การดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 

ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center 

รายการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

1. มีการกำหนดจุดประสงค/์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
   1) ด้านความรู้ (K)  
   2) ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
   3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   4) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Competencies) 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม  :  มีการดำเนนิการ 
 ครบ 4 ข้อ 

ระดับ 2 ดี        :  มีการดำเนนิการ   
                       3 ข้อ  
ระดับ 1 ผ่าน    :  มีการดำเนินการ  
                       2 ข้อ 
 

   

2. มีการออกแบบและจัดการเรยีนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
การเรียนรู้ ประกอบด้วย  
   1) ด้านความรู้  
   2) ด้านทักษะ คุณลักษณะประจำวชิา  
   3) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะทีส่ำคัญตาม
หลักสูตร  
   4) มีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
   5) สร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม  :  มีการดำเนนิการ 
 ครบ 5 ข้อ 

ระดับ 2 ดี        :  มีการดำเนนิการ   
                       4 ข้อ  
ระดับ 1 ผ่าน    :  มีการดำเนินการ  
                       3 ข้อ 
 

   

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้  
   1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชีว้ดั 
หรือผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2) มีการใช้เทคนิค กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏบิัติ (Active learning) 
   3) มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำงาน
ร่วมกัน สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
   4) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ การแก้ปัญหา ผู้เรียนได้ร่วมมือในการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม  :  มีการดำเนนิการ 
 ครบ 4 ข้อ 

ระดับ 2 ดี        :  มีการดำเนนิการ   
                       3 ข้อ  
ระดับ 1 ผ่าน    :  มีการดำเนินการ  
                       2 ข้อ 
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รายการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

4. ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของสื่อ/นวัตกรรม และแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
   1) สื่อ/นวัตกรรมที่นำมาใช้มคีวามสอดคล้องและเชื่อมโยงกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และวัตถุประสงค์ 
การเรียนรู้ 
   2) สื่อ/นวัตกรรมที่นำมาใช้มคีวามสอดคล้องและเชื่อมโยงกบั
กระบวนการจัดการเรียนรู ้
   3) มีการประเมินความพงึพอใจสื่อ/นวัตกรรมที่นำมาใช้จากผูม้ี
ส่วนเก่ียวข้อง 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม  :  มีการดำเนนิการ 
 ครบ 3 ข้อ 

ระดับ 2 ดี        :  มีการดำเนนิการ   
                       2 ข้อ  
ระดับ 1 ผ่าน    :  มีการดำเนินการ  
                       1 ข้อ 
 

   

5. การวัดและประเมินผล 
   1) มีการวัดและประเมนิผลทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และวตัถุประสงค์การเรียนรู้ 
   2) มีการวัดและประเมนิผลดว้ยวิธีการที่หลากหลาย อย่างนอ้ย 
2 วิธีขึ้นไป 
   3) มีการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริงอยา่งเหมาะสม 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม  :  มีการดำเนนิการ 
 ครบ 3 ข้อ 

ระดับ 2 ดี        :  มีการดำเนนิการ   
                       2 ข้อ  
ระดับ 1 ผ่าน    :  มีการดำเนินการ  
                       1 ข้อ 
 

   

คะแนนรวม  
คิดเป็นร้อยละ (คะแนนรวม x 100)/15  

ระดับคุณภาพในภาพรวม  
 

เกณฑ์การสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) การดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งาน 
  ระบบ OBEC Content Center ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content center 

       ระดับดีเยี่ยม  หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  80.00-89.99 

      ระดับดี   หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  70.00-79.99 
       ระดับเข้าร่วม    หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  50.00-69.99  
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงาน (Best Practice)  
การดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ OBEC Content Center 
ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center 

รายการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

1. การสร้างและ/หรือพัฒนา 
   1) มีการสร้างและ/หรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมในการจัด 
การเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/จุดประสงค์ 
การเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 
   2) มีการสร้างและ/หรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมในการจัด 
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏบิัติจริง  
(Active Learning)  
   3) มีการสร้างและ/หรือพัฒนาสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริม 
การสร้างองค์ความรู้ไดด้้วยตนเองของนักเรียน 
   4) สื่อหรือนวัตกรรมมีประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม  :  มีการดำเนนิการ 
 ครบ 4 ข้อ 

ระดับ 2 ดี        :  มีการดำเนนิการ   
                       3 ข้อ  
ระดับ 1 ผ่าน    :  มีการดำเนินการ  
                       2 ข้อ 
 

   

2. ประสิทธิภาพและประสิทธผิลของสื่อหรือนวัตกรรม โดยมี 
การหาประสิทธิภาพและประสทิธิผล ดังนี้ 
   1) สื่อเทคโนโลยทีี่ได้รบัการอนุมัติให้เผยแพร่ในระบบ  
OBEC Content center 
   2) ความสอดคล้อง/ความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของสื่อ/นวัตกรรม  
   3) ประสิทธิภาพของสื่อ/นวัตกรรม  
   4) การประเมินความพงึพอใจต่อการใช้สื่อ/นวัตกรรม 
ของผู้เรียน 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม  :  มีการดำเนนิการ 
 ครบ 4 ข้อ 

ระดับ 2 ดี        :  มีการดำเนนิการ   
                       3 ข้อ  
ระดับ 1 ผ่าน    :  มีการดำเนินการ  
                       2 ข้อ 
 

   

3. สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทลัที่ถกูลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนญุาต 
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licenses: CC)   
   1) สร้างสื่อเทคโนโลยีดจิิทัลทีถู่กลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาต 
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licenses: CC)  
ในการจัดการเรียนการสอน 
   2) สร้างสื่อเทคโนโลยีดจิิทัลทีถู่กลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาต 
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons Licenses: CC)  
ในการจัดการเรียนการสอนที่มคีวามสอดคล้องกับตัวชี้วัด/
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ  
OBEC Content Center 
  4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใชส้ื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัลในระบบ OBEC Content Center ในการจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียน 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม  :  มีการดำเนนิการ 
 ครบ 4 ข้อ 

ระดับ 2 ดี        :  มีการดำเนนิการ   
                       3 ข้อ  
ระดับ 1 ผ่าน    :  มีการดำเนินการ  
                       2 ข้อ 
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รายการประเมิน เกณฑ์การพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี 
(2) 

ผ่าน 
(1) 

4. การเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมและการได้รบัการยอมรับ 
   1) มีร่องรอย/หลักฐานการเผยแพร่สื่อ/นวัตกรรมไปยัง
หน่วยงานหรือช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ตา่ง ๆ 
   2) สื่อ/นวัตกรรมมีร่องรอย/หลักฐานการถูกนำไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพกลุ่มเป้าหมาย 
   3) มีรายงานการใช้สื่อ/นวัตกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   4) สื่อ/นวัตกรรมได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ 

ระดับ 3 ดีเยี่ยม  :  มีการดำเนนิการ 
 ครบ 4 ข้อ 

ระดับ 2 ดี        :  มีการดำเนนิการ   
                       3 ข้อ  
ระดับ 1 ผ่าน    :  มีการดำเนินการ  
                       2 ข้อ 
 

   

คะแนนรวม  
คิดเป็นร้อยละ (คะแนนรวม x 100)/12  

ระดับคุณภาพในภาพรวม  
 
เกณฑ์การสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผลงาน (Best Practice) การดำเนินการขับเคลื่อนการใช้งาน 
 ระบบ OBEC Content Center ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center 

       ระดับดีเยี่ยม  หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.00 ขึ้นไป 
ระดับดีมาก  หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  80.00-89.99 

      ระดับดี   หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  70.00-79.99 
       ระดับเข้าร่วม    หมายถึง มีผลคะแนนคิดเป็นร้อยละ  50.00-69.99  
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รายงานผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
 

ชื่อผลงาน            
ผู้เสนอผลงาน            
ตำแหน่ง             
สถานศึกษา            
 
 
ความเป็นมาและความสำคัญ 
 (ระบุ เหตุผล ความจำเป็น ปัญหา หรือความต้องการ และแนวคิดหลักของผลงาน) 
            
             
วัตถุประสงค์ 
 (ระบุ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของการดำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการ
และความจำเป็น) 
            
             
เป้าหมาย 
 (ระบุตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และ/หรือ เชิงคุณภาพ ที่เกิดขึ้นจากผลงาน) 
            
             
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 (ระบุ กระบวนการ มีข้ันตอนที่สัมพันธ์กัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
- กรณีส่งในประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระบบ OBEC Content Center ให้เขียนเป็นขั้นตอน
การดำเนินงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้ (แนบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้จริงพร้อมลงนาม
ผู้บริหารไว้ในภาคผนวก) 
- กรณีส่งในประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center  ให้เขียนเป็น
ลำดับการพัฒนาสื่อ มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อหรือนวัตกรรม ขั้นตอน 
การใช้งานสื่อ และนวัตกรรม (แนบคู่มือการผลิตสื่อ) 

            
             

ผลการดำเนินงาน 
 (ระบุ ความสำเร็จของการดำเนินงานที่เกิดจากการนำไปใช้ คุณค่าของงานผลงานหรือนวัตกรรม 
ที่ส่งผลต่อการพัฒนา กับนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน หรือประสิทธิภาพในการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับ
จากผลงานหรือนวัตกรรม) 
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บทเรียนทีไ่ด้รับ 

(ระบุ ข้อสรุป ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อระมัดระวัง ที่เป็นแนวทางในการนำผลงานไปใช้พัฒนา
ต่อหรือการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น) 
            
             
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 (ระบุ บุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/หรือวิธีการ ที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์   
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผลงานหรือนวัตกรรม) 
            
             
การเผยแพร่ 
 (ระบุ ข้อมูลที่ทำให้เห็นร่องรอย หลักฐานการเผยแพร่ผลงานหรือนวัตกรรม และการยกย่อง) 
            
             
บรรณานุกรม 
 (ระบุ รายการอ้างอิง ที่ปรากฏในเล่มรายงาน) 
            
             
ภาคผนวก 
 (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ชิ้นงาน ฯลฯ) 
            
             
 
เงื่อนไข เขียนรายงานความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่นับรวมภาคผนวก และเอกสารแนบอ่ืน ๆ ตามกำหนด) 
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รายชื่อคณะผู้จัดทำหลักสตูร 
 
คณะบรรณาธิการ 

๑. นายอุทัย ไชยกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. 
๒. นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. 
๓. นางณัฐชยา เม็นไธสง  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

    สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. 
๔. นายอาชนัน พรหมประกอบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ 

    สำนักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. 
๕. นางจรูญศรี ชื่นมีศรี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

    สำนักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. 
๖. นายสุรวุฒิ เอ่ียวสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ต 
๗. นางสาวณารีย์อร ภรณ์ธนธร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

    สำนักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. 
 
ออกแบบปกและรูปเล่ม 

๑. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง  ศึกษานิเทศกช์ำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต ๓ 
๒. นายสุมงคล ดีมาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต ๖ 

 
 
 
 




