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สภาพการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนและงานบริหารในโรงเรี ยน
บ้ านเตาบ่า
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การวิจยั เรื่ อง สภาพการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอน และงานบริ หารในโรงเรี ยน
บ้ านเตาบ่า มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดําเนินงานการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนและ
งานบริหารในโรงเรี ยนบ้ านเตาบ่า การศึกษาใช้ แบบประเมินผลการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์
ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า
ข้ อมูลทัว่ ไปพบว่า โรงเรี ยนมีความพร้ อมด้ านบุคลากร สิง่ ที่ควรปรับปรุงคือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ความรู้ในการใช้ และสร้ างโปรแกรม CAI การแก้ ไขและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ข้ อมูลด้ านการบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ พบว่า
โรงเรี ยนมีการดําเนินการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง/พอใช้ ด้ านที่มีการดําเนินงานระดับดี ไม่มี ส่วนกิจกรรมที่ดําเนินการน้ อยที่สดุ คือจัด
ชันเรี
้ ยนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ และประสิทธิผลโดยภาพรวมด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับควรได้ รับการพัฒนาหรื อปรับปรุง
โรงเรี ยนมีการดําเนินการด้ านงานบริหารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
ด้ านที่มีการ
ดําเนินงานระดับปานกลาง/พอใช้ ด้ านที่มีการดําเนินงานระดับดี ไม่มี ส่วนกิจกรรมที่ดําเนิน การน้ อย
ที่สดุ คือ การประเมินผลการใช้ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน และประสิทธิผลโดยภาพรวมด้ านงาน
บริหารอยูใ่ นระดับควรได้ รับการพัฒนาหรื อปรับปรุง
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญ
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่สําคัญ ที่จะนํามาใช้ ในการพัฒนาประเทศให้
สอดคล้ อง และทัดเทียมกับอารยประเทศในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาคนให้ มี
ศักยภาพสูงสุดตามจุดมุง่ หมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.25402544) เพื่อให้ บรรลุจดุ มุง่ หมายของแผนฯ โดยใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือนัน้ การใช้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง โดยคาดหวังว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาจะเป็ นเครื่ องมือในการกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างเต็มขีดความสามารถ ก่อให้ เกิดความคิด
ริ เริ่ มสร้ างสรรค์ การพิจารณาทางเลือกและปรับเปลี่ยนทางเลือกได้ เอง สามารถประยุกต์ใช้ เหมาะสม
แก่สถานการณ์ เทคโนโลยีดงั กล่าวได้ แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสารหรื ออาจเรี ยกโดยรวม
ว่าเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารซึง่ ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนการสอนและเป็ นแหล่งค้ นคว้ า โดยปั จจุบนั นี ้
คอมพิวเตอร์ เป็ นหนึง่ ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่สําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เห็นความสําคัญการพัฒนาผู้เรี ยนให้
เข้ าสูส่ งั คมในอนาคตอย่างเปี่ ยมด้ วยคุณภาพ จึงจัดสรรงบประมาณเพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ ให้ แก่โรงเรี ยน
จํานวน 5,998 โรงเรี ยน ปี การศึกษา 2540 โดยมีความคาดหวังให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ พื ้นฐาน
สามารถพัฒนาตนเองให้ เกิดสภาพการเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ จนเกิดสภาพการเรี ยนรู้คอมพิวเตอร์ ที่ยงั่ ยืน
สามารถสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งความรู้ตา่ ง ๆ และสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในชีวติ ประจําวันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรี ยนบ้ านเตาบ่าแม้ ไม่ได้ รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว แต่ได้ จดั กิจกรรมการเรี ยน
การสอนคอมพิวเตอร์ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน ดังนันจึ
้ งได้ ประเมินผลการดําเนินงานเบื ้องต้ น เพื่อปรับปรุงการจัด
การเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอน และงานบริ หาร
ในโรงเรี ยนบ้ านเตาบ่า
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ขอบเขตของการศึกษา
1. พื ้นที่ที่ศกึ ษา
โรงเรี ยนบ้ านเตาบ่า สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
2. ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการดําเนินงานการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนและ
งานบริหารในโรงเรี ยนบ้ านเตาบ่า
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริการคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนบ้ านเตาบ่า
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
หลักการ แนวคิด การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในโรงเรี ยน
ปั ญหาของการนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา ส่วนหนึง่ เกิดจากขอบข่าย
การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ งานค่อนข้ างจํากัด คือเน้ นการใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นรายวิชาที่ต้องสอนเท่านัน้
การใช้ คอมพิวเตอร์ จงึ ยังไม่ค้ มุ ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แท้ จริงแล้ วการนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ใน
โรงเรี ยนพบว่า ครอบคลุมไปถึงการใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยสอน การใช้ เป็ นสื่อประกอบการสอนรายวิชา
อื่น ๆ ตลอดจนการบริหารและการวิจยั ทางการศึกษา
1. การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน แบ่งการนําไปใช้ ได้ 3 ลักษณะ
คือ
1.1 การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ สอนเป็ นรายวิชา
เป็ นการสอนรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยตรง ได้ แก่ วิชาความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น สําหรับเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับรายวิชาประเภทนี ้
เช่น ความรู้พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ (การปิ ดเปิ ดเครื่ อง การใช้ แป้นพิมพ์ การใช้ เครื่ องพิมพ์ การทํางาน
ของโปรแกรม) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ (โปรแกรมประมวลคํา ฐานข้ อมูล ตารางคํานวณและ
กราฟิ ก) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของคอมพิวเตอร์ ที่มีตอ่ ชีวิตความเป็ นอยู่
ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
สําหรับการจัดการเรี ยนการสอนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ นนั ้ ควรจัดสอนใน
ห้ องเรี ยนที่เป็ นห้ องปฏิบตั กิ าร การเรี ยนการสอนอาจจะใช้ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง ต่อนักเรี ยน 2 คน
และจากข้ อมูลรายงานวิจยั พบว่า การเรี ยน 2 คนต่อคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ อง ไม่มีผลต่อการเรี ยนรู้แต่
ถ้ าเกิน 2 คนต่อ 1 เครื่ อง จะทําให้ คนที่ 3 ไม่ได้ มีสว่ นร่วมเท่าที่ควรเป็ นแค่ผ้ สู งั เกตเท่านัน้ อย่างไร
ก็ดีหากมีผ้ เู รี ยนเป็ นจํานวนมาก มีแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังต่อไปนี ้
1) การสอนทักษะพื ้นฐานเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ ครูอาจสอนโดยการสร้ างแป้นพิมพ์
้ เด็กฝึ กจับคูแ่ ล้ วหาปุ่ มต่าง ๆ
จําลองเพื่อสอนปุ่ มต่าง ๆ ไว้ ที่หน้ าห้ องแล้ วสอนพร้ อมกัน หลังจากนันให้
บนแป้นพิมพ์กระดาษที่ครูสําเนาแจก และเมื่อนักเรี ยนสามารถพิมพ์จนคล่องแล้ วก็ฝึกจากเครื่อง โดย
การเล่นเกมหรื อโปรแกรมฝึ กพิมพ์ดีด
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2) เพิม่ อุปกรณ์เพื่อขยายภาพ เช่น LCD จอทีวีขนาดใหญ่ Video Projector
3) ใช้ แผ่นใสที่จําลองหน้ าจอเพื่อประกอบการอธิบาย
สําหรับข้ อดีของการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชานัน้ คือ เด็กทุกคนมีโอกาส
ได้ รับความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ โดยเท่าเทียมกันจากครูผ้ มู ีความรู้ความชํานาญ และ
นอกจากนี ้ยังเป็ นการประหยัดงบประมาณการฝึ กอบรมครูเกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ เพราะจะอบรม
ให้ เฉพาะครูผ้ รู ับผิดชอบการสอนคอมพิวเตอร์ เท่านัน้
1.2 การนําเครื่ องคอมพิวเตอร์ ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยสอน
การใช้ คอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) หมายถึง
บทเรี ยนที่ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่อหรื อช่องทางในการนําเสนอเนื ้อหาซึง่ อาจเป็ นกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ
โดยเป็ นการรวมศักยภาพการทํางานของคอมพิวเตอร์ และโครงสร้ างที่พงึ ประสงค์ของบทเรี ยนแบบ
โปรแกรมเข้ าไว้ ด้วยกัน ทังนี
้ ้ส่วนใหญ่จะได้ รับการออกแบบเพื่อมุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาเนื ้อหาด้ วยตนเอง
และยึดความพร้ อม และความสนใจของผู้เรี ยนเป็ นหลัก การพิจารณาว่าสื่อการสอนที่สร้ างมาจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) หรื อไม่นนั ้ มีการพิจารณาดังนี ้
1) ต้ องมีเนื ้อหาสาระ มีการเรี ยบเรี ยงเป็ นอย่างดี
2) ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
3) สามารถโต้ ตอบหรื อมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์ กบั ผู้เรี ยน
4) สามารถให้ ผลป้อนกลับได้ ทนั ที
สําหรับประเภทของคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบ่งออกเป็ น 5 ประเภทคือ โปรแกรม
การนําเสนอเนื ้อหาใหม่ โปรแกรมแบบฝึ กหัด โปรแกรมจําลองสถานการณ์ โปรแกรมฝึ กทักษะการ
แก้ ปัญหา และเกม ซึง่ สามารถสรุปสาระสําคัญได้ ตอ่ ไปนี ้
1) โปรแกรมการนําเสนอเนื ้อหาใหม่ (Tutorial) เป็ นโปรแกรมที่มีเป้าหมาย
นําเสนอเนื ้อหาใหม่ให้ นกั เรี ยนซึง่ มีการนําเสนอเนื ้อหาที่เป็ นแบบเส้ นตรง (Linear) และแบบสาขาหรื อ
แตกกิ่ง (Branching) โดยโปรแกรมจะเริ่ มจากทดสอบความพร้ อมของนักเรี ยน แล้ วนําเสนอเนื ้อหา
และซักถามผู้เรี ยน ซึง่ การนําเสนอเนื ้อหานี ้จะมีตวั ชี ้แนะเพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถตอบคําถามได้ ถกู ต้ อง
มากขึ ้น
2) โปรแกรมแบบฝึ กหัด (Drill and Practice) เป็ นโปรแกรมที่มีเป้าหมาย
ทบทวนความรู้เดิมที่นกั เรี ยนได้ เรี ยนไปแล้ ว เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มีความรู้และทักษะที่คงทนจําได้ นาน
ดังนันเนื
้ ้อหาที่ใช้ ในโปแกรมประเภทนี ้ จึงเป็ นเนื ้อหาที่ครูผ้ สู อนได้ สอนไปแล้ ว หรือที่นกั เรี ยนได้ เคย

5
เรี ยนไปแล้ ว โปรแกรมประเภทนี ้จึงเน้ นการซักถาม ตังคํ
้ าถามนักเรี ยน สําหรับบทบาทของครูผ้ สู อน
จะต้ องทําหน้ าที่พิจารณาผลการเรี ยนของนักเรี ยนว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้ กําหนดหรื อไม่อย่างไร
3) โปรแกรมจําลองสถานการณ์ (Simulation) เป็ นโปรแกรมที่มีเป้าหมายช่วยให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้โดยการค้ นพบความรู้ใหม่จากการเผชิญสถานการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ จําลองจากสถานการณ์
จริ ง โดยโปรแกรมจะนําเสนอสถานการณ์พร้ อมทังข้
้ อจํากัดต่าง ๆ เช่น อุปสรรคของสถานการณ์
จําลอง ระยะทาง เวลา และราคา เป็ นต้ น จากนันให้
้ นกั เรี ยนฝึ กแก้ ปัญหาระดับสูงในการวิเคราะห์
สังเคราะห์ เพื่อแก้ ปัญหานัน้ ๆ
4) โปรแกรมฝึ กทักษะการแก้ ปัญหา (Problem Solving Skills) เป็ นโปรแกรมที่
มีเป้าหมายในการนําเสนอสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา และมีแนวทางในการแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มี
เหตุผล ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกใช้ ซึง่ ผู้เรี ยนจําเป็ นต้ องวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาแนวทางการแก้ ปัญหา ซึง่
จะทําให้ ผ้ เู รี ยนสามารถแก้ ปัญหาได้ อย่างสร้ างสรรค์
5) เกม (Game) โปรแกรมเกมมีเป้าหมายเพื่อสร้ างความสนใจและแรงจูงใจใน
การเรี ยน การแก้ ปัญหา ซึง่ โดยทัว่ ไปแล้ วเกมมักจะเป็ นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นมากกว่า 2 คนขึ ้นไป
การนําเกมไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน อาจจะผสมผสานเข้ าไปกับบทเรี ยนที่นําเสนอเนื ้อหาใหม่ก็
ได้ สําหรับเกมที่นํามาใช้ ในการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้เรี ยน เกมที่ดีควรมี
ลักษณะท้ าทายผู้เล่น กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เล่น สร้ างความรู้สกึ ให้ กบั ผู้เล่นว่า มี
ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์และมีสีสนั สวยงาม
1.3 การนําไปใช้ สอนในรายวิชาอื่น ๆ
การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในลักษณะนี ้ เป็ นการนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือ
หรื อสื่อประกอบการเรี ยนวิชาอื่น ๆ ครูและนักเรี ยนควรจะมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น
มาก่อน เช่น ศัพท์พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การดูแลรักษาเครื่ อง โปรแกรม
และการเรี ยกใช้ โปรแกรม และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็ นต้ น สําหรับรายวิชาที่
สามารถนําคอมพิวเตอร์ ไปสอนนันสามารถนํ
้
าไปประกอบการสอนได้ ทกุ วิชาดังนี ้
รายวิชา
วิทยาศาสตร์

การประยุกต์ใช้
1. นําไปใช้ เป็ นอุปกรณ์ในห้ องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
2. สร้ างกราฟ
3. เขียนรายงาน
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รายวิชา
การอาชีพ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ดนตรี

ทุกวิชา

การประยุกต์ใช้
ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยเขียนแบบ
1. ใช้ คอมพิวเตอร์ แก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. สร้ างกราฟ
1. จําลองสถานการณ์
2. สร้ างแบบสํารวจ
1. ทดสอบสมรรถภาพ
2. เกม
1. ฝึ ก ทดสอบการฟั ง
2. ทดสอบการเขียนโน้ ตดนตรี
1. ใช้ เป็ นเครื่องมือมัลติมีเดียในการเรี ยนรู้เนื ้อหาวิชา
2. เขียนรายงาน
3. ใช้ ในกิจกรรมการจัดป้ายนิเทศของนักเรี ยน
4. ใช้ ในกิจกรรมจัดทําสมุดภาพ

2. การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการบริหารงานของโรงเรี ยน
การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการบริหารของโรงเรี ยนสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ
การนําไปใช้ ในการบริหารโรงเรี ยนซึง่ เป็ นความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรี ยนและครูที่รับผิดชอบ หรื อ
ที่ได้ รับมอบหมาย และการนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในงานบริหารห้ องเรี ยน ซึง่ เป็ นหน้ าที่โดยตรงของครู
ประจําชันหรื
้ อครูผ้ สู อน ดังมีสาระสําคัญดังต่อไปนี ้
2.1 การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในงานบริหารโรงเรียน
การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการบริหารงานของโรงเรี ยน ส่วนใหญ่เป็ นหน้ าที่ของ
ผู้บริหารโรงเรี ยนที่จะต้ องทําการวางแผน ตังแต่
้ เริ่มนําคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ ในโรงเรี ยน มีแนวทางใน
การวางแผนการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ ไว้ ดงั นี ้
1) กําหนดคณะกรรมการ ซึง่ ประกอบด้ วย ครู ผู้ปกครอง ผู้บริ หารโรงเรี ยนและ
สมาชิกชุมชน
2) ศึกษาข้ อมูลชุมชนและบุคลากรในโรงเรี ยน เพื่อพิจารณาความต้ องการของ
โรงเรี ยน
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3) จัดลําดับความสําคัญของความต้ องการ
4) พิจารณาเลือกเทคโนโลยี ได้ แก่ คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์
5) จัดทําแผนการพิจารณาซอฟต์แวร์
6) ระบุซอฟต์แวร์ ที่ต้องการเพื่อตัดสินใจในการเลือดฮาร์ ดแวร์ ที่ต้องใช้
7) จัดทําแผนการฝึ กอบรมบุคลากรในโรงเรี ยน ในการใช้ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
8) กําหนดเป้าหมายของโรงเรี ยนตลอดทังปี
้ ถึงผลที่คาดว่าจะได้ รับจากการใช้
คอมพิวเตอร์ และการใช้ ซอฟต์แวร์
9) ตรวจสอบฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ และนําแผนไปปฏิบตั ิ
10) ประเมินผลที่ได้ รับก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกเทคโนโลยีอื่น ๆ
จากแนวทางการวางแผนการนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ จําเป็ นต้ องมีแผนงานที่ชดั เจน
ทังในด้
้ านข้ อมูลและเทคนิควิธีการซึง่ เป็ นงานที่ละเอียดซับซ้ อน ดังนันผู
้ ้ บริหารจําเป็ นต้ องมีการจัดการ
บริ หารทางด้ านคอมพิวเตอร์ อย่างมีระบบ สําหรับแนวทางในการบริหารคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานให้
ประสบความสําเร็จนัน้ ผู้บริ หารควรดําเนินการดังนี ้
1) ทําความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการพื ้นฐานของคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์
ทํางานได้ อย่างไร คอมพิวเตอร์ ทําอะไรให้ เราได้ บ้าง และมีความเข้ าใจเกี่ยวกับศัพท์คอมพิวเตอร์ ที่
สําคัญ เป็ นต้ น
2) ศึกษาความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ใน
การอนุมตั จิ ดั ซื ้อคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในหน่วยงาน
3) ศึกษาสังเกตการใช้ คอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาผลดีและผลเสีย เพื่อนําไปใช้ ในการตัดสินใจเลือกระบบที่ดี มีประโยชน์มาก
ที่สดุ
4) ควรจะทราบว่าต้ องการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ เพื่ออะไร เช่น นํามาใช้ ในการ
ทํารายงาน ซึง่ จะต้ องทราบว่ามีรายงานอะไรบ้ างที่จะต้ องทํา แต่ละรายงานมีข้อมูลอะไรบ้ าง มี
รายละเอียดมากขนาดไหน และควรจะมีการสรุปอะไรบ้ าง
2.2 การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการบริหารห้ องเรี ยน
สําหรับการนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการบริหารห้ องเรี ยน เป็ นความรับผิดชอบของ
ครูผ้ สู อนหรื อครูประจําชันโดยตรง
้
ซึง่ การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในการบริหารห้ องเรี ยน จะรวมถึงงาน
ธุรการต่าง ๆ ภายในชันเรี
้ ยนที่จะสนับสนุนการเรี ยนให้ มีประสิทธิภาพ เช่น จัดเตรี ยมเอกสาร วาง
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แผนการสอน การเขียนหลักสูตร เก็บรวบรวมความก้ าวหน้ าทางการเรี ยนของนักเรี ยน รายงานข้ อมูล
นักเรี ยน จัดทําสมุดรายงานผลการเรี ยนของนักเรี ยน จัดทําคลังข้ อสอบ ส่งข้ อความหรื อจดหมายถึง
ผู้ปกครอง เป็ นต้ น
แนวคิดจากงานบริหารห้ องเรี ยนที่นําเสนอ จะเห็นได้ วา่ เป็ นงานที่เสริมการจัดการ
ด้ านการเรี ยนการสอน ซึง่ ทําให้ ครูมีความสะดวกในการทํางานมากขึ ้น และจะมีระบบมากขึ ้นถ้ าได้ มี
การเชื่อมต่อที่เป็ นระบบกับงานบริหารโรงเรี ยนที่ผ้ บู ริหารเป็ นผู้ดําเนินการ
จากข้ อมูลที่ได้ นําเสนอมาข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ การบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ ที่ดี และมี
ประสิทธิภาพจําเป็ นที่ผ้ เู กี่ยวข้ อง เช่น ครูผ้ สู อน และผู้บริ หาร จําเป็ นต้ องทราบขอบข่ายของการนํา
คอมพิวเตอร์ ไปใช้ เสียก่อน จากการศึกษาเอกสารพบว่า ขอบข่ายการนําคอมพิวเตอร์ ไปใช่สว่ นมาก
จะนําไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนการบริหารโรงเรี ยน สําหรับการวิจยั การศึกษามีน้อยมาก การ
จัดการเรี ยนการสอนมีทงการจั
ั้
ดเป็ นรายวิชาคอมพิวเตอร์ การใช้ เป็ นเครื่ องช่วยสอนและการนําไปใช้
เป็ นเครื่ องช่วยสอนวิชาอื่น ๆ และในส่วนการบริหารมีทงการบริ
ั้
หารภายในโรงเรี ยน และภายในห้ อง
เรี ยน ซึง่ งานบริหารจะเกี่ยวกับการเก็บข้ อมูลนักเรี ยน การจัดการงบประมาณ และงานธุรการอื่น ๆ
สําหรับการบริ หารจัดการคอมพิวเตอร์ ที่ดี และมีประสิทธิภาพ จําเป็ นที่ผ้ บู ริหารจะต้ องมีการวางแผน
และเตรี ยมตัวที่ดีในการใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ ค้ มุ ค่า
การบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน
การบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ
1. แนวทางการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานโรงเรี ยนประถมศึกษา
การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา มีเป้าหมายหลัก คือ ใช้ สอนตาม
หลักสูตรการใช้ คอมพิวเตอร์ พื ้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์สมรรถภาพ
การทํางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ พบว่า มีความสามารถในการทํางานได้ หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานโรงเรี ยนทัง้ 6 งาน ดังนันถ้
้ าหากได้ มีการนําคอมพิวเตอร์ มา
สนับสนุนการบริหารงานโรงเรี ยนทัง้ 6 งาน จะทําให้ การนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ ในระดับโรงเรี ยนคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สงู สุด จึงจะได้ นําเสนอแนวทางการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริ หาร
โรงเรี ยนดังต่อไปนี ้
1.1 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานวิชาการ
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การบริ หารงานวิชาการเป็ นหัวใจของการบริ หารงานโรงเรี ยน ซึง่ จะทําให้ นกั เรี ยน
มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามหลักสูตรต้ องมีการบริหารงานวิชาการที่ดี จะส่งผลให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้มี
ความรู้ สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และพัฒนาสังคมได้ ในที่สดุ
การบริ หารงานวิชาการจะดําเนินไปอย่างราบรื่ นยิ่งขึ ้น หากมีการนําคอมพิวเตอร์
มาใช้ ในการบริหารงานวิชาการ ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานวิชาการมีดงั นี ้
ขอบข่ายงานวิชาการ
กิจกรรมตามหลักสูตร
1.การจัดการเรี ยนการสอน

2.การสร้ างสื่อการสอน
3.การวัดและประเมินผล
4.การสอนซ่อมเสริ ม

กิจกรรมเสริ มหลักสูตร
1.กิจกรรมประชาธิปไตย
2.การจัดทําอาหารกลางวัน
3.การจัดกิจกรรมสหกรณ์
4.โครงการบริการแนะแนว
5.กิจกรรมจริยธรรม

การปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
การใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์
ประเภทโปรแกรม
-ใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนการสอน
-บันทึกผลการเรี ยน
-บันทึกผลงานวิชาการ
-เขียนแผนการสอน
-สร้ างบทเรียนสําเร็จรูป
-บันทึกผลการเรี ยนนักเรี ยน
-จัดทําคลังข้ อสอบ
-ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน CAI
-เกมฝึ กทักษะ

-จัดพิมพ์ธรรมนูญโรงเรี ยน
-ตรวจสอบภาวะโภชนาการ
-จัดบัญชีรับจ่ายเงินในสหกรณ์
-คํานวณเงินปั นผลสมาชิก
-บันทึกข้ อมูลนักเรี ยน
-จัดทําสื่อประกอบการสอน

-โปรแกรม CAI
-โปรแกรมนําเสนอ
-โปรแกรมฐานข้ อมูล
-โปรแกรมประมวลคํา
-โปรแกรมนําเสนอ
-โปรแกรมสร้ างสื่อสําเร็จรูป
-โปรแกรมฐานข้ อมูล
-โปรแกรมประมวลคํา
-โปรแกรมสร้ างสื่อสําเร็จรูป
-โปรแกรมนําเสนอ
-โปรแกรมเกม
-โปรแกรมประมวลคํา
-โปรแกรมตารางคํานวณ
-โปรแกรมตารางคํานวณ
-โปรแกรมตารางคํานวณ
-โปรแกรมรายงานข้ อมูล
-โปรแกรมสร้ างบทเรี ยน
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ขอบข่ายงานวิชาการ
6.กิจกรรมสุขภาพอนามัย
7.กิจกรรมห้ องสมุด
8.กิจกรรมนันทนาการ

การปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
การใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์
ประเภทโปรแกรม
-บันทึกข้ อมูลสุขภาพอนามัย
-โปรแกรมการคํานวณ
-จัดทําระบบยืมคืน บัตรรายการ -โปรแกรมฐานข้ อมูล
-ดนตรี เล่นเกม
-โปรแกรมมัลติมิเดีย
-จัดทําเอกสาร
-โปรแกรมเกม
-โปรแกรมประมวลคํา

1.2 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานกิจการนักเรี ยน
การบริ หารงานกิจการนักเรี ยนเป็ นงานที่ชว่ ยส่งเสริ มการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เนื่องจากงานกิจการนักเรี ยนเป็ นกิจกรรมที่มงุ่ ส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรี ยน
ให้ กว้ างขวางและสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการดํารงชีวิตประจําวันได้
การบริ หารงานกิจการนักเรี ยนจะเกิดผลดีกบั นักเรียนอย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น เมื่อได้
นําคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์ ขอบข่าย
งานกิจการนักเรี ยนมีดงั นี ้
การปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
การใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์
ประเภทโปรแกรม
1.การจัดทําเขตบริ การ
-จัดพิมพ์สาํ มะโนนักเรี ยน
-โปรแกรมประมวลคํา
2.การจัดทําสํามะโนนักเรี ยน -ข้ อมูลประชากรก่อนเข้ าเรี ยน -โปรแกรมฐานข้ อมูลนักเรี ยน
3.การเกณฑ์-การรับนักเรียน -ข้ อมูลจํานวนผู้เข้ าเรี ยน
-โปรแกรมฐานข้ อมูลนักเรี ยน
-โปรแกรมฐานข้ อมูลนักเรี ยน
4.การลงทะเบียนนักเรี ยน
-ทะเบียนนักเรียน
-โปรแกรมฐานข้ อมูลนักเรี ยน
5.การแบ่งกลุม่ แบ่งชันนั
้ กเรียน -ข้ อมูลการจัดชันเรี
้ ยน
-โปรแกรมฐานข้ อมูลนักเรี ยน
6.การปฐมนิเทศผู้ปกครอง
-เอกสารการปฐมนิเทศ
-โปรแกรมประมวลคํา
7.การรายงานเกี่ยวกับนักเรี ยน -รายงานเกี่ยวกับนักเรียน
-โปรแกรมประมวลคํา
8.การรักษาระเบียบวินยั
-ข้ อมูลวินยั นักเรี ยน
ขอบข่ายงานกิจการนักเรี ยน

11
ขอบข่ายงานกิจการนักเรี ยน
9.การย้ ายและจําหน่าย
10.ระเบียนสะสม
11.บริ การนักเรี ยนขาดแคลน

การปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
การใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์
ประเภทโปรแกรม
-เอกสารรายงาน
-โปรแกรมประมวลคํา
-บันทึกระเบียนสะสม
-โปรแกรมฐานข้ อมูลนักเรี ยน
-ข้ อมูลนักเรี ยนขาดแคลน
-โปรแกรมฐานข้ อมูลนักเรี ยน

1.3 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานบุคลากร
การบริ หารงานบุคลากรถือเป็ นภารกิจที่สาํ คัญของผู้บริ หารโรงเรี ยน เพราะความ
สําเร็จของงานด้ านต่าง ๆ ในโรงเรี ยนขึ ้นอยูก่ บั บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ านเป็ นสําคัญการบริหารงานบุคลากร
ที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเอื ้ออํานวยให้ การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่
ต้ องการ
การบริ หารงานบุคลากรจะมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ ้น ถ้ านําคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
รวบรวมข้ อมูลหรื อประมวลผลข้ อมูล ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์ ในขอบข่ายงานบุคลากรมี
ดังนี ้
ขอบข่ายงานบุคลากร
1.จัดบุคลากรเข้ าปฏิบตั งิ าน
2.พัฒนาธํารงรักษาบุคลากร
3.จัดระเบียบวินยั
4.ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

การปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
การใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์
ประเภทโปรแกรม
-บันทึกข้ อมูลบุคลากร
-โปรแกรมฐานข้ อมูลบุคลากร
-ทําแฟ้มผลงานทางวิชาการ
-โปรแกรมฐานข้ อมูลบุคลากร
-โปรแกรมฐานข้ อมูลบุคลากร
-จัดทําเอกสารวินยั
-ทําฐานข้ อมูลสถิตกิ ารทํางาน -โปรแกรมฐานข้ อมูลบุคลากร
-ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
-โปรแกรมตารางคํานวณ

1.4 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานอาคารสถานที่
การบริ หารอาคารสถานที่ เป็ นการบริหารงานที่ให้ ความสะดวกแก่การดําเนินงาน
หลักของโรงเรียนคืองานวิชาการ อีกทังยั
้ งเป็ นงานที่สง่ เสริมให้ บคุ ลากรทุกฝ่ าย ซึง่ อยูใ่ นโรงเรี ยนได้ มี
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สภาพความพร้ อม ความพอใจ มีกําลังใจที่จะปฏิบตั งิ านของตน อันเนื่องมาจากสภาพอาคารสถานที่
ที่ดีของโรงเรี ยน
การบริหารงานอาคารสถานที่จะเกิดความคล่องตัว และเกิดประโยชน์สงู สุดยิ่งขึ ้น
เมื่อได้ นําคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบริหารงานอาคารสถานที่ ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์ ใน
ขอบข่ายงานอาคารสถานที่มีดงั นี ้
การปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
การใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์
ประเภทโปรแกรม
1.จัดสร้ างอาคารสถานที่
-ทําเอกสารรูปแบบรายการ
-โปรแกรมประมวลคํา
2.การใช้ อาคารสถานที่
-ข้ อมูลอาคารสถานที่
-โปรแกรมระบบข้ อมูลอาคาร
3.การบํารุงรักษาอาคาร
-ข้ อมูลการซ่อมแซม
-โปรแกรมระบบข้ อมูลอาคาร
-โปรแกรมประมวลคํา
4.การควบคุมดูแลอาคาร
-เอกสารผู้รับผิดชอบ
-โปรแกรมประมวลคํา
5.การประเมินผลการใช้ อาคาร -สถิตกิ ารใช้ ห้องเรี ยน
-โปรแกรมระบบข้ อมูลอาคาร
ขอบข่ายงานอาคารสถานที่

1.5 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานธุรการและการเงิน
การบริ หารงานธุรการและการเงิน เป็ นงานประสานงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ
ให้ สามารถดําเนินการไปสูเ่ ป้าหมายที่กําหนดไว้ ด้วยความราบรื่ น อันจะทําให้ การจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนเกิดความสมบูรณ์ มีมาตรฐานเหมาะสมกับที่เป็ นหน่วยงานทางการศึกษาของราชการ
การบริหารงานธุรการและการเงินดําเนินไปด้ วยความรวดเร็ วและถูกต้ องเรี ยบร้ อย
ยิ่งขึ ้น เมื่อได้ นําคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการประมวลผลข้ อมูลด้ านต่าง ๆ ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ ในขอบข่ายงานธุรการและการเงินมีดงั นี ้
ขอบข่ายงานธุรการ
และการเงิน
1.งานสารบรรณ
2.งานทะเบียนและรายงาน

การปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
การใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์
ประเภทโปรแกรม
-พิมพ์ข้อมูลสถิติ รายงานต่าง ๆ -โปรแกรมประมวลคํา
-จัดทําทะเบียนนักเรี ยน
-โปรแกรมฐานข้ อมูลนักเรี ยน
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ขอบข่ายงานธุรการ
และการเงิน
3.งานรักษาความปลอดภัย
4.งานบัญชีและการเงิน
5.งานพัสดุ
6.งานประชาสัมพันธ์
7.การจัดสํานักงาน

การปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
การใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์
ประเภทโปรแกรม
-จัดทําเอกสารหนังสือหลักฐาน -โปรแกรมประมวลคํา
-โปรแกรมตารางคํานวณ
-จัดทําบัญชีเงินเดือน
-จัดทําและวางแผนงบประมาณ -โปรแกรมฐานข้ อมูลการเงิน
-โปรแกรมฐานข้ อมูลพัสดุ
-บันทึกวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
-โปรแกรมประมวลคํา
-จัดทําเอกสารเผยแพร่
-โปรแกรมประมวลคํา
-จัดทําจดหมายข่าว
-จัดทํารายละเอียดข้ อมูล
-โปรแกรมฐานข้ อมูลพัสดุ

1.6 การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
การบริ หารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน เป็ นงานที่ก่อให้ เกิดความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนในท้ องถิ่น จะนํามาซึง่ ความสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
เนื่องจากได้ รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชน
การบริ หารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน จะมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิง่ ขึ ้นเมื่อได้ นําคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการบริหาร ตัวอย่างการใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์ ใน
ขอบข่ายงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชนมีดงั นี ้
ขอบข่ายงานความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
1.การให้ บริการชุมชน
2.การรับความช่วยเหลือ
3.การเสริมสร้ างความสัมพันธ์
4.งานคณะกรรมการโรงเรี ยน
5.งานกลุม่ ชมรม สมาคม

การปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์
การใช้ ประโยชน์คอมพิวเตอร์
ประเภทโปรแกรม
-จัดทําเอกสารเผยแพร่
-โปรแกรมสิง่ พิมพ์
-โปรแกรมฐานข้ อมูลชุมชน
-จัดทําฐานข้ อมูลชุมชน
-โปรแกรมสิง่ พิมพ์
-บันทึกสถิติ
-โปรแกรมประมวลคํา
-จัดทําเอกสารเผยแพร่
-โปรแกรมประมวลคํา
-บันทึกรายงาน
-โปรแกรมประมวลคํา
-จัดทําเอกสารข้ อมูล
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2. แนวทางการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนการสอน
การใช้ คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนการสอน เพื่อให้ เกิดสภาพการบริ หารจัดการการใช้
คอมพิวเตอร์ ให้ ค้ มุ ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีข้อเสนอให้ ผ้ บู ริหารได้ พิจารณา 9 ประเด็น คือ
2.1 การพัฒนาบุคลากรด้ านคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบด้ านบุคลากรเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการใช้ คอมพิวเตอร์ ดังนัน้
ผู้บริหารโรงเรียนควรตระหนักและให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยเลือกวิธีการที่หลากหลาย
เช่น
1) การจัดอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้ คณะครูในโรงเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ
2) สนับสนุนคณะครูให้ เข้ ารับการอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงาน
ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
3) สนับสนุนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ให้ คณะครูเช่น เป็ นสมาชิกวารสารเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ จัดซื ้อ/จัดทําสือ่ CAI
4) สนับสนุนให้ คณะครูได้ ศกึ ษาดูงานโรงเรี ยนที่ประสบความสําเร็จในด้ านการใช้
คอมพิวเตอร์
5) จัดให้ มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการใช้ คอมพิวเตอร์ ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 การวางแผนการใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ ค้ มุ ค่า
ด้ วยความจํากัดของงบประมาณ ทําให้ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติไม่สามารถจัดซื ้อคอมพิวเตอร์ ให้ กบั นักเรียนในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ได้ แต่หากโรงเรี ยนมีการ
บริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ อย่างดี ไม่เพียงแต่นกั เรี ยน
เท่านันที
้ ่จะได้ เรี ยน คิด และปฏิบตั ิ คณะครูจะมีโอกาสได้ ใช้ คอมพิวเตอร์ อย่างทัว่ ถึงและคุ้มค่ากับ
งบประมาณการจัดซื ้อคอมพิวเตอร์ เช่นกัน
นอกจากได้ วางแผนการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ แล้ ว การจัดชันเรี
้ ยนเป็ นยุทธวิธีอีก
ประการหนึง่ ที่จะช่วยให้ เกิดการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่นกั เรี ยน
จะได้ สมั ผัสเรี ยนรู้ ฝึ กปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึงและเสมอภาค ได้ แก่
1) การจัดชันเรี
้ ยนปกติ การจัดชันเรี
้ ยนที่มีเป้าหมายให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนคอมพิวเตอร์
พร้ อมกันในช่วงเวลาเดียวกัน เป็ นรูปแบบที่หลายโรงเรี ยนนิยมใช้ กนั โดยมีเป้าหมายเพื่อสอนความรู้
พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ ซึง่ มักจะประสบปั ญหาจํานวนนักเรี ยนต่อเครื่ องไม่พอ นักเรี ยนเรี ยนรู้ภาคปฏิบตั ิ
ได้ ไม่ทวั่ ถึง แต่อย่างไรก็ตามการจัดชันเรี
้ ยนแบบปกติสามารถจัดการเรี ยนการสอนในส่วนที่เป็ นเนื ้อหา

15
ได้ เช่น องค์ประกอบของเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสอนเนื ้อหาแล้ วให้ นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ดิ ้ วยตนเอง
นอกเวลา
2) การจัดชันเรี
้ ยนสลับฐานการเรียนในห้ องคอมพิวเตอร์ เป็ นการจัดชันเรี
้ ยนให้
นักเรี ยนที่เหมาะสมกับจํานวนคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ 1 เครื่ องต่อนักเรี ยน 2 คน) มีเป้าหมาย
เพื่อให้ นกั เรี ยนทุกคนได้ มีโอกาสได้ เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ อย่างทัว่ ถึง ทังภาคความรู
้
้ และภาคปฏิบตั ิ
โดยใช้ วิธีการเรี ยนสลับกัน เช่น มีคอมพิวเตอร์ 5 เครื่ อง มีนกั เรี ยน 20 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ๆ
ละ 10 คน กลุม่ ที่ 1 เรี ยนคอมพิวเตอร์ 10 คน ในอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ องต่อนักเรียน 2
คน กลุม่ ที่ 2 ศึกษาเอกสารความรู้ สําหรับรูปแบบนี ้มีข้อได้ เปรี ยบการจัดชันเรี
้ ยนปกติคือ นักเรี ยน
้ ยน
ทุกคนมีโอกาสเรี ยนรู้ทงภาคความรู
ั้
้ และปฏิบตั ไิ ด้ อย่างทัว่ ถึง แต่ครูผ้ สู อนอาจจะควบคุมดูแลชันเรี
ได้ ไม่ทวั่ ถึง เพราะต้ องแบ่งเวลาในการควบคุมดูแลชันเรี
้ ยนให้ นกั เรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ในเวลาเดียวกัน
3) การจัดชันเรี
้ ยนแบบฐานการเรียนสัมพันธ์กบั วิชาอื่น เป็ นการจัดชันเรี
้ ยนที่มี
เป้าหมายเพื่อให้ ทกุ คนได้ มีโอกาสเรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ พื ้นฐานได้ อย่างทัว่ ถึงทังภาคความรู
้
้ และปฏิบตั ิ
โดยการแบ่งกลุม่ นักเรี ยนให้ เหมาะสมกับจํานวนคอมพิวเตอร์ แล้ วสลับฐานการเรี ยนเช่น คอมพิวเตอร์
5 เครื่ อง มีนกั เรี ยน 20 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ๆ ละ 10 คน กลุม่ ที่ 1 เรี ยนคอมพิวเตอร์ 10
คน ในอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ 1 เครื่ องต่อนักเรี ยน 2 คน กลุม่ ที่ 2 เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้
เรี ยนกลุม่ ละ 1 ชัว่ โมง เมื่อครบแล้ วสลับให้ กลุม่ ที่ 2 เรี ยนคอมพิวเตอร์ ส่วนกลุม่ ที่ 1 เรี ยน
ภาษาอังกฤษ การเรี ยนรูปแบบนี ้จะทําให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ทงภาคความรู
ั้
้ และปฏิบตั ไิ ด้ ครบ
4) การจัดชันเรี
้ ยนโดยการสอนในเวลาพิเศษ ทําได้ โดยการแบ่งกลุม่ นักเรี ยน
ออกเป็ นกลุม่ ย่อย เพื่อให้ เหมาะสมกับจํานวนคอมพิวเตอร์ วิธีการคือแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุม่ ย่อย
ตามจํานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ จัดตารางเรี ยนให้ เรียนในเวลาพิเศษ เช่น ในช่วงเวลาพักเที่ยง ก่อน
หรื อหลังเวลาเรี ยน จัดกลุม่ ย่อยให้ มาเรี ยนตามตารางเพื่อฝึ กปฏิบตั ิ เช่น มีนกั เรียน 36 คน มี
คอมพิวเตอร์ 3 เครื่ อง แบ่งเป็ นกลุม่ ย่อยได้ 6 กลุม่ ๆ ละ 6 คน ในอัตราส่วนคอมพิวเตอร์ 1
เครื่ องต่อนักเรียน 2 คน ให้ มาเรี ยนฝึ กปฏิบตั ติ ามตารางที่กําหนดไว้ ถ้ าเรี ยนภาคทฤษฎีให้ เรี ยนใน
ชัว่ โมงปกติพร้ อมกัน
2.3 การใช้ คอมพิวเตอร์ สอนวิชาอื่น ๆ คอมพิวเตอร์ นอกจากใช้ สอนวิชาตามหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ พื ้นฐานแล้ ว ครูผ้ สู อนคอมพิวเตอร์ ยงั สามารถนําคอมพิวเตอร์ ไปใช้ เป็ นเครื่ องมือ เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนวิชาอื่น ๆ หรื อจัดเนื ้อหาการเรี ยนบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
แบบประเมินผลการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา
แบบประเมินผลการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
2. การศึกษาภาคสนาม ให้ ครูอาจารย์ กรอกแบบประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตริ ้ อยละ และนําเสนอผลการศึกษารูปแบบพรรณนาวิเคราะห์
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
จากการศึกษาการบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนบ้ านเตาบ่า สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปี การศึกษา 2552 พบว่า
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ครูทงหมดในโรงเรี
ั้
ยน มีจํานวน 7 คน
2. ครูที่มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญด้ านคอมพิวเตอร์
2.1 ครูที่มีความรู้พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ (การเปิ ดปิ ดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
การทํางานของระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ) จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100
2.2 ครูผ้ สู อนรายวิชาคอมพิวเตอร์ พบว่ามีความรู้พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ (การเปิ ดปิ ด
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง การทํางานของระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ) จํานวน 4 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 57.14 และมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ (โปรแกรมฐานข้ อมูลประมวลคํา ตาราง
คํานวณและกราฟิ ก) จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 57.14
2.3 ครูที่ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือช่วยสอน พบว่ามีการใช้ โปรแกรม CAI เกมฝึ ก
ทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน จํานวน 0 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0
2.4 ครูที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อการสอน พบว่ามีการสร้ างบทเรี ยนสําเร็จรูป โปรแกรม
นําเสนอบทเรี ยน Power Point โปรแกรมสร้ างสื่อสําเร็ จรูป Tool Book Authorware ฯลฯ จํานวน
0 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0
2.5 ครูที่ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือหรื อสื่อประกอบการเรี ยนวิชาอื่น ๆ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษา ฯลฯ จํานวน 0 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0
2.6 ครูที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานโรงเรี ยน จํานวน 0 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0
2.7 ครูที่สามารถพัฒนาและสร้ างโปรแกรมได้ จํานวน 0 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0
2.8 ครูที่สามารถแก้ ไขและซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน จํานวน
1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.29
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3. แหล่งที่มาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 2 เครื่ อง
คิดเป็ นร้ อยละ 100 ได้ รับบริจาค จํานวน 0 เครื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 0
4. ผู้มีสว่ นร่วมในการดําเนินงานคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน ด้ านการจัดหา / พัฒนา ได้ แก่
ผู้บริหาร คณะครู ด้ านการใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ แก่ ผู้บริหาร คณะครู
5. อัตราเฉลี่ยการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน (นักเรี ยน : เครื่ องคอมพิวเตอร์ :
ครัง้ ) พบว่า ทุกระดับการศึกษาเฉลีย่ 0 คน / 0 เครื่ อง / 0 ครัง้
6. อัตราเฉลี่ยการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่ามีน้อยกว่า
10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ข้ อมูลด้ านการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์
1. ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ที่
1
2
3
4
5

รายการประเมินผล
จัดชันเรี
้ ยนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์
ครูใช้ คอมพิวเตอร์ ในการเรี ยนการสอนอย่างคุ้มค่า
ครูใช้ คอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ อย่างดี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นักเรี ยนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
นักเรี ยนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ในฐานะอุปกรณ์ช่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
เฉลี่ย

ระดับ
1
2
2

ความหมาย
ปรับปรุง
พอใช้
พอใช้

2

พอใช้

2

พอใช้

1.8

ปรับปรุง

จากตารางพบว่า โรงเรี ยนมีการดําเนินการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง/พอใช้ ด้ านที่มีการดําเนินงานระดับดี ไม่มี ส่วนกิจกรรมที่ดําเนินการน้ อย
ที่สดุ คือจัดชันเรี
้ ยนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ และประสิทธิผลโดยภาพรวม
ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับควรได้ รับการพัฒนาหรื อปรับปรุง
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2. ด้ านงานบริ หาร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการประเมินผล
การวางแผนการใช้ คอมพิวเตอร์
การประสานงานเพื่อส่งเสริมการใช้ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน
การพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนเพื่อแก้ ปัญหาการใช้ คอมพิวเตอร์
การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งานอย่าง
ต่อเนื่อง
โรงเรี ยนใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานของโรงเรี ยนได้ อย่าง
คุ้มค่า
ผู้บริหารโรงเรี ยนบริหารหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โรงเรี ยนให้ บริการสังคม ชุมชน ทางด้ านคอมพิวเตอร์
การประเมินผลการใช้ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน
เฉลี่ย

ระดับ
2
2
2
3

หมายเหตุ
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี

2

พอใช้

2

พอใช้

2
1
2

พอใช้
ปรับปรุง
พอใช้

จากตารางพบว่า โรงเรี ยนมีการดําเนินการด้ านงานบริ หารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ด้ าน
ที่มีการดําเนินงานระดับปานกลาง/พอใช้ ด้ านที่มีการดําเนินงานระดับดี ไม่มี ส่วนกิจกรรมที่ดาํ เนิน
การน้ อยที่สดุ คือ การประเมินผลการใช้ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน และประสิทธิผลโดยภาพรวมด้ าน
งานบริหารอยูใ่ นระดับควรได้ รับการพัฒนาหรื อปรับปรุง
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บทที่ 5
บทสรุป
สรุปผล
จากการวิจยั พบว่า
1. ด้ านข้ อมูลทัว่ ไป พบว่า ครูที่มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญด้ านคอมพิวเตอร์
ระดับพื ้นฐานและโปรแกรมพื ้นฐาน ส่วนใหญ่ใช้ เป็ นเครื่ องมือและสื่อประกอบการเรี ยนการสอน ส่วน
การสร้ างโปรแกรมและแก้ ไขและซ่อมแซมต้ องปรับปรุง
ด้ านแหล่งที่มาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนส่วนใหญ่ได้ รับงบประมาณ
ผู้มีสว่ นร่วมในการดําเนินงานคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน ได้ แก่ ผู้บริหาร คณะครู
อัตราเฉลี่ยการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน เฉลี่ย 0 คน / 0 เครื่ อง / 0
ครัง้
อัตราเฉลี่ยการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนมีน้อยกว่า 10
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
2. ข้ อมูลด้ านการบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ พบว่า
โรงเรี ยนมีการดําเนินการด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง/พอใช้ ด้ านที่มีการดําเนินงานระดับดี ไม่มี ส่วนกิจกรรมที่ดําเนินการน้ อยที่สดุ คือจัด
ชันเรี
้ ยนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ และประสิทธิผลโดยภาพรวมด้ านการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนอยูใ่ นระดับควรได้ รับการพัฒนาหรื อปรับปรุง
โรงเรี ยนมีการดําเนินการด้ านงานบริหารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ด้ านที่มีการ
ดําเนินงานระดับปานกลาง/พอใช้ ด้ านที่มีการดําเนินงานระดับดี ไม่มี ส่วนกิจกรรมที่ดําเนิน การน้ อย
ที่สดุ คือ การประเมินผลการใช้ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน และประสิทธิผลโดยภาพรวมด้ านงาน
บริ หารอยูใ่ นระดับควรได้ รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
ข้ อเสนอแนะ
1. โรงเรี ยนควรจัดซื ้อ จัดหาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
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2. โรงเรี ยนควรวางแผนกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีการฝึ กอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการซ่อมและแก้ ไขปั ญหาคอมพิวเตอร์ ระดับพื ้นฐาน
เพื่อการใช้ งานภายในโรงเรี ยน
4. ควรมีการจัดทําสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนโดยใช้ โปรแกรมพื ้นฐาน เช่น การประมวลคํา
ตารางคํานวณ และการนําเสนอผลงาน
5. ควรมีการพัฒนาความรู้และวิทยากรใหม่ ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อย่างสมํ่าเสมอ
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ภาคผนวก
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แบบประเมินผลการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยนการสอนและงานบริหารใน
โรงเรี ยนบ้ านเตาบ่า
คําชี ้แจง
แบบประเมินผลการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา ประกอบ
ด้ วยสาระสําคัญ 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงเรี ยนเพื่อให้ ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับบุคลากรเครื่ องคอมพิวเตอร์
การมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน รวมทังการใช้
้
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนภายในโรงเรี ยนให้ มีศกั ยภาพ และสภาพข้ อเท็จจริ งเป็ นอย่างไร ข้ อมูลที่ได้ ยงั ใช้ เป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานของโรงเรี ยนในการบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในด้
้ านการ
พัฒนาบุคลากร และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายในโรงเรี ยนให้ มีความคุ้มค่า เกิด
ประโยชน์สงู สุด
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็ นด้ านกิจกรรมการเรี ยน
การสอนและด้ านงานบริ หาร ซึง่ โรงเรี ยนสามารถประเมินตนเอง และนําข้ อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพของการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนซึง่ ในแบบประเมินได้ แบ่งระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี ้
ระดับคุณภาพ
ระดับ 1 หมายถึง สภาพการบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ควรได้ รับการ
พัฒนาหรื อปรับปรุง
ระดับ 2 หมายถึง สภาพการบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับปาน
กลาง/พอใช้
ระดับ 3 หมายถึง สภาพการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับดีค้ มุ ค่า
ระดับ 4 หมายถึง สภาพการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับดีมาก
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด
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แบบประเมินผลการบริ หารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยนประถมศึกษา
โรงเรี ยนบ้ านเตาบ่า
…………………………………………..
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ครูทงหมดในโรงเรี
ั้
ยน
จํานวน
2. ครูที่มีความรู้ ทักษะ และความชํานาญด้ านคอมพิวเตอร์
2.1 ครูที่มีความรู้พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ (การเปิ ดปิ ดคอมพิวเตอร์ และ จํานวน
อุปกรณ์ตอ่ พ่วง การทํางานของระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ )
2.2 ครูผ้ สู อนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
จํานวน
1) ความรู้พื ้นฐานคอมพิวเตอร์ (การเปิ ดปิ ดคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ตอ่ พ่วง การทํางานของระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ )
2) ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ (โปรแกรมฐานข้ อมูล
ประมวลคํา ตารางคํานวณและกราฟิ ก)
2.3 ครูที่ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือช่วยสอน
จํานวน
1) การใช้ โปรแกรม CAI เกมฝึ กทักษะประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
2.4 ครูที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ผลิตสื่อการสอน
จํานวน
1) การสร้ างบทเรี ยนสําเร็ จรูป โปรแกรมนําเสนอบทเรี ยน
Power Point โปรแกรมสร้ างสื่อสําเร็จรูป Tool Book
Authorware ฯลฯ
2.5 ครูที่ใช้ คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือหรื อสื่อประกอบการเรี ยนวิชาอื่น ๆ จํานวน
1) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ฯลฯ
2.6 ครูที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการบริ หารงานโรงเรี ยน
จํานวน
จํานวน
2.7 ครูที่สามารถพัฒนาและสร้ างโปรแกรมได้
2.8 ครูที่สามารถแก้ ไขและซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ ให้ อยูใ่ นสภาพ
จํานวน
พร้ อมใช้ งาน
3. แหล่งที่มาของเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน
3.1 งบประมาณแผ่นดิน
จํานวน

คน
คน
คน

คน

คน

คน
คน
คน
คน

เครื่ อง
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3.2 ได้ รับบริ จาค
3.3 ยืมหน่วยงานอื่น
3.4 อื่น ๆ ระบุ
4. ผู้มีสว่ นร่วมในการดําเนินงานคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยนประกอบด้ วย
ด้ านการจัดหา / พัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรนอกหน่วยงาน
( ) ผู้บริหาร
( ) ผู้ปกครอง
( ) ครูผ้ รู ับผิดชอบ
( ) ชุมชน
( ) คณะครู
( ) หน่วยงานต้ นสังกัด
( ) อื่น ๆ
( ) นักเรี ยน
( ) กรรมการโรงเรี ยน
( ) อื่น ๆ

จํานวน
จํานวน
จํานวน

เครื่ อง
เครื่ อง
เครื่ อง

ด้ านการใช้ คอมพิวเตอร์
บุคลากรในหน่วยงาน บุคลากรนอกหน่วยงาน
( ) ผู้บริหาร
( ) ผู้ปกครอง
( ) ครูผ้ รู ับผิดชอบ
( ) ชุมชน
( ) คณะครู
( ) หน่วยงานต้ นสังกัด
( ) นักเรี ยน
( ) อื่น ๆ
( ) กรรมการโรงเรี ยน
( ) อื่น ๆ

5. อัตราเฉลี่ยการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรี ยน
(นักเรี ยน : เครื่ องคอมพิวเตอร์ : ครัง้ )
( ) ระดับก่อนประถมศึกษา
คน / 1 เครื่ อง / 1 ครัง้
( ) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
คน / 1 เครื่ อง / 1 ครัง้
( ) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 2
คน / 1 เครื่ อง / 1 ครัง้
คน / 1 เครื่ อง / 1 ครัง้
( ) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 3
( ) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4
คน / 1 เครื่ อง / 1 ครัง้
( ) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 5
คน / 1 เครื่ อง / 1 ครัง้
( ) ระดับประถมศึกษาปี ที่ 6
คน / 1 เครื่ อง / 1 ครัง้
6. อัตราเฉลี่ยการใช้ ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
( ) น้ อยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
( ) 10 - 15 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
( ) 16 - 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
( ) มากกว่า 21 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

รายการประเมินผล

ด้ านการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
จัดชันเรี
้ ยนเหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
คอมพิวเตอร์

ครูใช้ คอมพิวเตอร์ ในการ
เรี ยนการสอนอย่างคุ้มค่า

ที่

1

2

1.มีบรรยากาศเอื ้อต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน
2.มีอตั ราส่วนนักเรี ยนต่อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เท่ากับ
2:1
3.จัดให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั จิ ริงทัว่ ทุกคนและเสมอภาคทุก
ครัง้
1.ใช้ สอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์
2.ใช้ เป็ นเครื่ องมือช่วยสอน
3.ใช้ เป็ นเครื่ องมือหรื อสื่อประกอบการเรี ยนในรายวิชา
อื่น ๆ
4.ใช้ ผลิตสื่อการสอน

เกณฑ์การประเมินผล

ส่วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการบริหารจัดการการใช้ คอมพิวเตอร์

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

2 ดําเนินการได้ 1-2 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 3 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 4 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 4

2 ดําเนินการได้ 1 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 2 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 3 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 3

ระดับคุณภาพ

ผลการประเมิน
1 2 3 4

4

ครูใช้ คอมพิวเตอร์ ในกิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้ อย่างดี
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3

เกณฑ์การประเมินผล

1.ครูสอนโดยเน้ นการเรี ยนรู้จากการคิดและปฏิบตั จิ ริ ง
2.ครูสอนโดยเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง
3.ครูสอนโดยเน้ นกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกับบุคลอื่น
4.ครูสอนโดยเน้ นการเรี ยนรู้แบบสอดคล้ องสัมพันธ์กบั
การนําไปใช้ ในชีวิตประจําวัน
5.ครูสอนโดยเน้ นการเรี ยนรู้อย่างมีความสุข
6.มีการวัดและประเมินผลการเรี ยนการฝึ กปฏิบตั ขิ อง
นักเรี ยนทุกชัว่ โมง
นักเรี ยนสามารถใช้
1.นักเรี ยนที่เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ทกุ คนมีเจตคติและ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรี ยน
ความคุ้นเคยต่อการใช้ คอมพิวเตอร์
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.นักเรี ยนที่เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ทกุ คนมีความสนใจ
ใฝ่ รู้และร่วมกันฝึ กปฏิบตั งิ านกันเป็ นกลุม่
3.นักเรี ยนที่เรี ยนวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ตํ่ากว่า ร้ อยละ
80 มีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการเปิ ดปิ ดคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงการทํางานของระบบปฏิบตั กิ าร
คอมพิวเตอร์

รายการประเมินผล

ที่

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

2 ดําเนินการได้ 1-2 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 3 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 4 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 4

2 ดําเนินการได้ 1-2 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 3-5 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 6 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 6

ระดับคุณภาพ

28
ผลการประเมิน
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รายการประเมินผล

นักเรี ยนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ ในฐานะอุปกรณ์
ช่วยงานเพื่อประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน

ด้ านงานบริหาร
การวางแผนการใช้
คอมพิวเตอร์

ที่

5

6

1.นักเรี ยนปฏิบตั งิ านคอมพิวเตอร์ ด้วยตนเองได้ ตาม
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
2.นักเรี ยนใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบตั งิ านในกิจกรรม
การเรี ยนการสอนได้ สําเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
3.นักเรี ยนสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ ตามความคิด
สร้ างสรรค์จินตนาการในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ
1.มีคณะกรรมการประกอบด้ วยบุคลากรในโรงเรี ยน
และชุมชน
2.มีคณะกรรมการพิจารณาเลือกใช้ ซอฟต์แวร์
3.มีแผนการใช้ คอมพิวเตอร์ (รายปี การศึกษา)
4.มีการปฏิบตั ติ ามขันตอนของแผน
้
5.มีตารางกําหนดเวลาเรี ยนและการใช้ คอมพิวเตอร์
6.มีบนั ทึกหลักฐานการใช้ คอมพิวเตอร์
7.มีการสรุปผลการใช้ แผนฯ

เกณฑ์การประเมินผล

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

2 ดําเนินการได้ 1-3 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 4-6 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 7 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 7

2 ดําเนินการได้ 1 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 2 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 3 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 3

ระดับคุณภาพ

29
ผลการประเมิน
1 2 3 4

8

7

ที่
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การประสานงานเพื่อส่งเสริม 1.มีการประสานงานระหว่างบุคลากรในโรงเรี ยน
การใช้ คอมพิวเตอร์ ของ
2.มีการประสานงานกับโรงเรี ยนอื่นที่ใช้ คอมพิวเตอร์
โรงเรี ยน
3.มีการประสานงานกับผู้ชํานาญการที่ได้ รับการ
แต่งตังในระดั
้
บพื ้นที่
4.มีการประสานงานกับหน่วยงานต้ นสังกัด
5.มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างสังกัดหรื อ
องค์กรเอกชน
การพัฒนาบุคลากรใน
1.มีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยนโดยวิธีตา่ ง ๆ เช่น
โรงเรี ยนเพื่อแก้ ปัญหาการใช้ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
คอมพิวเตอร์
2.บุคลากรในโรงเรี ยนได้ รับการพัฒนาด้ าน
คอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง
3.ปั ญหาการใช้ คอมพิวเตอร์ ได้ รับการแก้ ไขโดย
บุคลากรในโรงเรี ยนเท่าที่จะสามารถทําได้
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ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

2 ดําเนินการได้ 1 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 2 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 3 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 3

2 ดําเนินการได้ 1-2 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 3-4 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 5 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 5

ระดับคุณภาพ
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ผลการประเมิน
1 2 3 4

การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร์
ให้ อยูใ่ นสภาพพร้ อมใช้ งาน
อย่างต่อเนื่อง

9

10 โรงเรี ยนใช้ คอมพิวเตอร์ ใน
การบริหารงานของโรงเรียน
ได้ อย่างคุ้มค่า
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ที่
1.ครูผ้ ใู ช้ ตรวจเช็คสภาพก่อนใช้ งานทุกเครื่ องทุกครัง้
2.ครูผ้ ใู ช้ มีพื ้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่าง
เพียงพอ
3.ครูผ้ รู ับผิดชอบตรวจเช็คสภาพหลังใช้ ให้ อยูใ่ นสภาพ
ที่พร้ อมใช้ งาน
4.มีการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเมื่อพบจุดเสียหาย
เบื ้องต้ นทันที
1.ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานวิชาการโรงเรี ยนเป็ นประจํา
2.ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานบุคลากรของโรงเรี ยนเป็ น
ประจํา
3.ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานธุรการและการเงินของ
โรงเรี ยนเป็ นประจํา
4.ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานกิจการนักเรี ยนเป็ นประจํา
5.ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานอาคารสถานที่เป็ นประจํา
6.ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน
กับชุมชนเป็ นประจํา

เกณฑ์การประเมินผล

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

2 ดําเนินการได้ 1-2 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 3-5 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 6 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 6

2 ดําเนินการได้ 1 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 2-3 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 4 ข้ อ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 4

ระดับคุณภาพ
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ระดับคุณภาพ

11 ผู้บริหารโรงเรี ยนบริหาร
หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ ได้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
หลักสูตร

1.จัดให้ ครูได้ รับการอบรมศึกษาหาความรู้เบื ้องต้ น
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.จัดให้ มีคณะทํางานเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
คอมพิวเตอร์
3.โรงเรี ยนมีหนังสือคูม่ ือ เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
คอมพิวเตอร์ เพียงพอสําหรับครูที่ใช้ ในการเรี ยนการ
สอน
4.โรงเรี ยนมีการนิเทศ ติดตามการดําเนินการสอน
คอมพิวเตอร์ อย่างน้ อยภาคเรี ยนละ 2 ครัง้
5.นักเรี ยนมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เหมาะสมกับ
ระดับชัน้
12 โรงเรี ยนให้ บริการสังคม
1.การให้ บริการบุคลากรด้ านคอมพิวเตอร์ เช่น สอน
ชุมชน ทางด้ านคอมพิวเตอร์ อบรม ซ่อมบํารุง
2.การให้ บริการเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
3.การให้ บริการซอฟต์แวร์
4.มีการให้ บริการทางด้ านข้ อมูล สิง่ พิมพ์แก่ชมุ ชน

ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 4
2 ดําเนินการได้ 1 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 2-3 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 4 ข้ อ
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13 การประเมินผลการใช้
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน

เกณฑ์การประเมินผล
1.ผู้ปฏิบตั ปิ ระเมินตนเอง
2.ผู้บริหารประเมินผู้ปฏิบตั พิ ร้ อมเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ ไข
3.ผู้ปฏิบตั นิ ําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงาน

ระดับคุณภาพ
ระดับ
ข้ อ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

1 ไม่ได้ ดําเนินการทัง้ 3
2 ดําเนินการได้ 1 ข้ อ
3 ดําเนินการได้ 2 ข้ อ
4 ดําเนินการได้ ทงั ้ 3 ข้ อ
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