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โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยลื่อเทคโนโลยีติจิทัล ระดับการศึกษ'าข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มผลิตลื่อและประยุกต่ใช้เทคโนโลยี สทร. สพฐ

ส่วนที่ ๑ ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง  ๆ
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ

๑.® ด้านการพัฒนาและเสรีมลร้างสักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
ประเด ็นย ุทธศาสตร์ท ี่ ๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 

ศตวรรษท่ี ๒๑ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
๑.๒ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลํ้าในทุกมิติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การลดความเหลื่อมลํ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และประเด็น 

ท่ี ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม สร้างความเป ็นธรรมในการเข้าถ ึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ลื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
เป ้าหมายระด ับประเด ็น  คนไทยมีการศึกษาที่ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ 

ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ป้ญหา ปรับตัว ลื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

แผน ย ่อยจองแผน แม ่บ ท ฯ การปฏิร ูปกระบวนการเร ียนรู้ท ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษท่ี ๒๑

เป ้าหมายแผนแม ่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

๓. แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
ประเด็นปฏิรูปประเทศ (กิจกรรม) เรื่องท่ี ๗ การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม 

ด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform)
ประเด็นปฏิรูปย่อย (เป้าหมาย) ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา/ลดความเหลื่อมลํ้าทาง

การศึกษา
๔. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ 
กิจกรรมรอง เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๔. นโยบายและจุดเน้น ศธ. ปี ๒๔๖๔
นโยบาย การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน 

การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ 
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล



๒

๖. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -  ๒๔๖๔ 
ด้านคุณภาพ

ข้อ ๔ ด้านประสิทธิภาพ พันธกิจ ข้อ ๗ นโยบาย ๔.๒ นำเทคโนโลยีดิจิท ัลและการจัดการ 
ฐานข้อมูล (Big Data) มาไข้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเรียนเของผู้เรียน 
จุดเน้นที่ ๔ จัดหา พัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลดฟอร์ม (Platform) เพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ 
โรงเรียนและที่บ้าน (H om e-based Learning) และจุดเน้นที่ ๖ ส่งเสริม สนันสนุนการบริหารจัดการเรียนการ 
สอนและการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และวิถีอนาคต (Next Normal)

๗. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี สพฐ.
- เร่ืองท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- เรื่องที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ 

เหสื่อมลํ้าทางการศึกษา
- เรื่องท่ี ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ส่วนท่ี ๒ เนื้อหาสำคัญชองโครงการ
๑. หลักการและเหตุผลความจำเป็น

ย ุทธศาส ตร ์ชาต ิให ้ความสำค ัญ ก ับการพ ัฒ น าศ ักยภาพ และทร ัพ ยากรมน ุษ ย ์ เน ื่องจากเป ็น  
ป็จจัยพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง  ๆ ของประเทศในระยะยาว การจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด 
และการตระหนักถึงพหุป ็ญญาของมนุษย์ท ี่หลากหลาย นอกจากนั้นยังต ้องม ีการพ ัฒนาระบบการเร ียนรู้ 
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ'ป็จจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ท้ังในส่วน 
ของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะ'ฝืมีอ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม มีการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใข้ดีจิท ัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ 
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การศึกษาและ 
การเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และนอกระบบให ้ม ีท ักษะความรู้ ท ักษะอาช ีพบนฐานพห ุป ีญญา ม ีสมรรถนะที่ม ีค ุณภาพสูง ร ู้เท ่าท ัน 
การเปลี่ยนแปลง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพื่อให้บรรลุเป๋าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ในการ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย

ตาม พรบ.การพ ัฒนาดีจ ิท ัลเพ ื่อเศรษฐกิจและส ังคม พ.ศ. ๒๔๖๐ -  ๒๔๘๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดีจิทัล แผนงานที่ ๓ สร้างส่ือ คลังส่ือ และแหล่งเรียนรู้ดีจิทัล 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ประชาซนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพกระจาย 
เสียง และสื่อหลอมรวม ให้หน่วยงานภาครัฐผลิตหรือแปลงข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ ของหน่วยงานให้อยู่ใน 
รูปแบบดีจิทัล และเป็ดให้ประซาซนเข้าถึง สืบด้นใต้ รวมถึงมีกลไก ที่อนุญาตให้ประขาซน หรือธุรกิจสามารถน่า 
ข้อมูลไปต่อยอดใช้ประโยชน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระะหนักถึงความสำคัญในถ่ายทอด 
องค์ความรู้ไปสู่น ักเรียนและประซาซนเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง โดย ลพฐ. ได้จัดทำระบบ 
คลังสื่อเทคโนโลยีดีจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC C onten t Center) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ 
ที่เป็นชุดโปรแกรมรวบรวมเนื้อหาใน ๘ ประเภทเนื้อหา ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน วิดีทัศน์
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เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมแพลต และมัลติมีเด ีย รองรับการค้นหาและการกรองเน ื้อหาตามหมวดหมู่เน ื้อหา 
อิเล็กทรอนิกส์ ท้ัง ๓ หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ โดยเผยแพร่ให้กับ 
นักเรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และประซาซนผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงการไข้งานเนื้อหาต่าง  ๆ
โดยใช ้ไค ้ก ับเครื่องคอมพิวเตอร์ส ่วนบ ุคคล (Personal Com puter) และเคร ื่องคอมพ ิวเตอร ์แบบพกพา 
(Mobile Devices) สำหรับการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือเรียนรู้จาก 
ที่บ้านด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือทั้งระบบ Online และ Offline ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการนำนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีท ี่ท ันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิท ัล ดังนั้นเพื่อให้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและ 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด ังกล่าวมืความสอดคล้องกับขอบข่ายการเรียนรู้ ตามแผนพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาชั้นพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาชั้นพื้นฐานดำเนินการ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนในทุกมิติ 
ให้สามารถนำสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้นื้ ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างคุ้มค่า 
เกิดประโยซนํต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานและผู้ใช้งาน จึงมิความจำเป็นที่จะต้องจัดทำ 
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด ้วยสื่อเทคโนโลยีดิจ ิท ัล ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ขึ้น เพื่อส่งเสริม 
ให้ครูผู้สอน นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มิความรู้ ความเช้าใจเกี่ยวกับ 
ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจึทัล ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน (OBEC C onten t Center) สามารถนำองค์ความรู้ 
ไปใช้ในการบริหารจัดการ วางแผนจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนส่งเสริมการเลือกและประยุกต์ใช้สื่อ 
บนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจึทัล ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพื่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างมิ 
ประสีทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามิความรู้ ความเช้าใจเกี่ยวกับ 

การใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ 
Offline รวมทั้งนำแนวคิดท ี่ได ้จากกิจกรรม Hackathon มาประย ุกต ์ใช ้ในการจ ัดการเร ียนร ู้ว ิถ ีใหม ่ผ ่าน 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีคิจึทัล โดยใช้องค์ความรู้ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจึทัล ระดับการศึกษา 
ช้ันพ้ืนฐาน (OBEC C o nten t Center)

๒.๒ เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ให้มิความรู้ 
ความเช้าใจ และมิส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีคิจึทัล ระดับการศึกษา 
ช ั้นพ ื้นฐาน (OBEC C onten t Center) ไป ใช ้ใน ก ารจ ัด ก าร เร ียน ก ารส อ น ระด ับ ก ารศ ึก ษ าช ั้น พ ื้น ฐ าน  
อย่างกว้างขวาง รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

๒.๓ เพื่อขับเคลื่อนตามมาตรการปรับปรุงประสีทธิภาพในการปฏิบัติราซการของสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศ ึกษา ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒ ๕๖๕ตัวขี้วัดที่ ๙ การขับเคลื่อนระบบคลังส ื่อเทคโนโลยีต ิจ ิท ัล 
ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน (OBEC C onten t Center)

๒.๔ เพ ื่อส ่งเสริมให ้สถานศึกษาท ี่ม ิว ิธ ิการปฏิบ ัต ิเป ็นเล ิศ (Best Practices) ในการขับเคลื่อน 
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค



๓.® เป้าหมายเซิงผลผลิต (Output)
๓.๑.๑ ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาบระบบ 

สร้างส่ือ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ Offline สามารถนำไป 
เผยแพร่ ประซาสัมพันธ์ให้ครูผู้สอนมีความรู้ สามารถนำตัวอย่างแผนการจัดการเร ียนรู้ และซุดนวัตกรรม 
การเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยใช้องค์ความรู้ในระบบ 
คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC C onten t Center)

๓.๑.๒ ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ม ีเครือข่ายแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC C onten t Center) ทั้งในระดับเซตพื้นที่การศึกษาและ 
ระดับภูม ิภาค (Cluster) จำนวน ๑๘ Cluster รวมท ั้งเก ิดการช ้บเคล ื่อนนโยบายตามมาตรการปรับปรุง 
ประส ิทธิภาพในการปฏิบ ัต ิราซการของสำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษา ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕: 
ดัวซ้ีวัดท่ี ๙ การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีติจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC C onten t Center) 

๓.๑.๓ ม ีสถานศึกษาที่ม ีว ิธ ีการปฏิบ ัต ิเป ็นเล ิศ (Best Practices) ในการขับเคลื่อนการจัด 
การเรียนการสอนด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานศึกษา ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภูมิภาค

๓.๒ เป้าหมายเซิงผลลัพธ์ (Outcome)
๓.๒.๑ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบ 

กลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ Offline สามารถเลือกและประยุกต์ใช้ 
งานในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC C onten t Center) เพื่อจัดการเรียนรู้วิถี 
ใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

๓.๒.๒ ครู บ ุคลากรทางการศ ึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ม ีความรู้ ความเช้าใจ และ 
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีติจิท ัล ระดับการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน (OBEC C o nten t Center) เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 

๓.๒.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มีความเช้าใจในการปฏิบ ัต ิตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราซการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตัวข้ีวัดท่ี ๙ การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC C onten t Center) 

๓.๒.๔ สถานศึกษาที่ม ีว ิธ ีการปฏิบัติเป ็นเลิศ (Best Practices) เป็นแนวทางการขับเคลื่อน 
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย และ 
เป็นแหล่งข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๓.๓ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (impact)
๓.๓.๑ ครูผู้สอน บ ุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ม ีความรู้ ความเช้าใจ 

เกี่ยวกับการใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online 
และ Offline สามารถนำไปเผยแพร่ ประซาสัมพันธ์ให้ครูในสังกัดมีความเช้าใจและมีตัวอย่างแผนการจัดการ 
เรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยใช้องค์ความรู้ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีติจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBEC C onten t Center) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในระบบสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลประกอบการ 
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. เป้าหมายโครงการ (Outputs)



๓.๓.๒ ครู บ ุค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึก ษ า  แ ล ะ ผ ู้บ ร ิห าร ส ถ าน ศ ึก ษ า  ไ ด ้ม ีค ว าม ร ู้ ค ว า ม เข ้า ใ จ  และ 
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมการใช้งานระบบคลังลื่อเทคโนโลยีดิจิท ัล ระด้บการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน (OBEC C o nten t Center) เพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ 

๓.๓.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มีความเช้าใจในการปฏิบ ัต ิตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราขการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดัวข้ีวัดท่ี ๙ การขับเคลื่อนระบบคลังลื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC C onten t Center) 

๓.๓.๔ นักเรียนสามารถเลือกสืบด้นและเรียนรู้ผ่านระบบสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC C onten t 
Center) เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

๓.๔ ตัวชี้วัดความสำเร็จ (เซิงคุณภาพ/เซิงคุณภาพ)
๓.๔.๑ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เช ้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ 

สร้างลื่อ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้ลื่อทั่งระบบ Online และ Offline สามารถนำ 
ค ว าม ร ู้ ไป ส ่ง เส ร ิม  สน ับสนุน เผ ย แ พ ร ่ป ร ะ ข าส ัม พ ัน ธ ์ใ ห ้ค ร ูผ ู้ส อ น ใ น ส ังก ัด ม ีค ว าม เช ้าใจ แ ล ะ  
มีตัวอย่างแผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้องค์ความรู้จากระบบคลังลื่อเทคโนโลยีติจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(OBEC C onten t Center) ไปใช้ในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมการเลือกและประยุกต์ใช้ลื่อบนระบบ 
คลังลื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา

๓.๔.๒ ร้อยละ ๘๐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เช้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเช้าใจ 
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริมการเสือกและประยุกต์ใช้ลื่อบนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระด ับการศ ึกษาขั้นพ ื้นฐาน (OBEC C onten t Center) ในกล ุ่ม เคร ือข ่าย รวมท ั่งม ีการสร้างการร ับร ู้และ 
ประขาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในสังกัด

๓. ๔ กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยซน่
๓.๔.๑ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 
๓.๔.๒ นักเรียน

๔. ระยะเวลาเริ่มด้นและสินสุดโครงการ
ตุลาคม ๒๔๖๔ -  กันยายน ๒๔๖๔

๔. สถานที่/พื้นที่ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๖. การติดตามประเมินผล
๖.๑ วิธีการ : ผ่านระบบบริหารจัดการออนไลน์ และลงพื้นที่สังเกตการณ์ 
๖.๒ เครื่องมือ : การสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ และแบบสอบถามออนไลนํ 
๖.๓ ช่วงเวลา : กรกฎาคม -  กันยายน ๒๔๖๔



๗. งบประมาณของโครงการ
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ ๒ ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษา 
สำหรับโรงเรียบปกติ กิจกรรมรองเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบดำเนินงาน

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ข่ือ - สกุล.... นายอุทัย ไซยกลาง กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี. 
ตำแหน่ง...... นวศ ซนก. พิเศษ........โทรศัพท์....... ๐๒ ๒๘๘ ๕๗๑๙-๒๐

(...............................................................
ตำแหน่ง......................................

ผู้รับผิดซอบโครงการ

)

.)
ตำแหน่ง ผ้อำนวยการสำนัก


