บทที่ 5
สรุ ป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การศึกษา ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อสร้างและหา ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
(2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิ ทธิ ผลของ บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ (3) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างก่อนเรี ยนกั บหลังเรี ยน ด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ใน
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/2 โรงเรี ยนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2551 จํานวน 25 คน ที่ได้จากการการสุ่ มแบบ กลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน บทเรี ยนสําเร็ จรู ป และ
แบบประเมินบทเรี ยนสําเร็ จรู ปสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
0

สรุปผลการศึกษา

จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการศึกษา สรุ ปได้ดงั นี้
1. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้น มีประสิ ทธิ ภาพ 93.83/93.20 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ต้งั ไว้
2. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลเท่ากับ 0.8974 หมายความว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 89.74
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน หลังเรี ยน ด้วย บทเรี ยน
สําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .01
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อภิปรายผลการศึกษา

การพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประเด็นข้อค้นพบที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้
1. บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงาน สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 93.83/93.20 แสดงว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมี
ประสิ ทธิ ภาพ ตามเกณฑ์ ที่ต้ งั ไว้ สรุ ปได้วา่ บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้น ผูร้ ายงานได้สร้างตาม
ระเบียบการหาประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพโดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบและให้คาํ แนะนํา สามารถช่วย
ผูเ้ รี ยนให้เกิด การเรี ยนรู ้บรรลุวตั ถุประสงค์ได้เหมือนกับการเรี ยนกับครู ผสู ้ อนโดยตรง สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รี ยน ทําให้ผเู ้ รี ยนกระตือรื อร้นอยากเรี ยน สนุกสนาน ตื่นเต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ ชีวติ รี อยูส่ ี มารักษ์ (2541, หน้า 63-65) ได้ศึกษา และรายงานการใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ป ชุดหลักเกณฑ์ทางภาษา เรื่ อง คําพ้อง ชั้นประถมศึกษาปี ที่
4 พบว่า มีประสิ ทธิ ภาพ
89.10/82.20 สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาํ หนดไว้คือ 80/80 และจากการทดสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สุ ณี ชูมณี (2543,
หน้า 88) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาการสอน หลักภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้
บทเรี ยนสําเร็ จรู ป 10 เรื่ อง และวัดเจตคติของนักเรี ยนต่อการเรี ยนภาษาไทยด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป
โรงเรี ยนบ้านโคกทราย จังหวัดพัทลุง จํานวน 33 คน ปี การศึกษา 2543 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลักภาษาไทยของนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 บทเรี ยนสําเร็ จรู ปทุกเรื่ องมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 ทุกเรื่ อง และนักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนภาษาไทยโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป
วนิดา
สุ พรรณชนะบุรี (2543, หน้า 117) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้บทเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ อง ชนิดของคํา จํานวน 7 เล่ม สําหรับนักเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านไร่ เหนือ อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปี การศึกษา 2543 จํานวน 33 คน พบว่า
บทเรี ยนด้วยตนเอง เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย จํานวน 7 เล่ม ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ
85.97/81.21 แสดงว่าบทเรี ยนด้วยตนเองมีประสิ ทธิ ภาพูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กาํ หนดไว้
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังการใช้บทเรี ยนด้วยตนเอง สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และ .05 อัมพร ดอนชัย (2546, หน้า 78-79) การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื่ อง สมการและการแก้สมการ สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนชุมชนบ้านไม้ลุง
ขนมิตรภาพที่ 169 อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พบว่า บทเรี ยนสําเร็ จรู ป ทุกชุดมีประสิ ทธิ ภาพ
80/80 ตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ และการศึกษาเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
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สําเร็ จรู ปแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการศึกษาความคงทนของการเรี ยนรู้
โดยการเรี ยนด้วยบทเรี ยนโปรแกรม จากการเปรี ยบเทียบคะแนนการทดสอบหลังเรี ยน 2 ครั้ง เว้น
ระยะห่างกัน 4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า การเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมีความคงทนของ
การเรี ยนรู ้ และยังพบว่าโดยภาพรวม นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนด้วยบทเรี ยนสําเร็ จรู ปใน
ระดับเห็นด้วย การที่บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ อาจเนื่องมาจาก
สาเหตุดงั ต่อไปนี้
1.1 บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้นได้ผา่ นกระบวนการขั้นตอนในการจัดทําอย่าง
มีระบบ และวิธีการที่เหมาะสม กล่าวคือ ได้ศึกษาหลักสู ตร
แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ตลอดจนได้ศึกษาหลักการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ป และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ น
แนวทาง และยังได้ผา่ นการประเมินและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้เพื่อปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์ถึง 2 ครั้ง โดยนําผล
จากการทดลองใช้มาปรับปรุ งก่อนนําไปทดลองจริ งกับกลุ่มตัวอย่าง
1.2 บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานได้สร้างขึ้น เป็ นการนําเสนอความรู ้ในลักษณะเอกสาร
ที่เป็ นรู ปเล่มสมบูรณ์ โดยกําหนดจุดประสงค์ และแบ่งเป็ นกรอบย่อยๆ เรี ยงลําดับจากง่ายไปหายาก
(ธี ระชัย ปูรณโชติ, 2539 , หน้า 11-12 ) ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ผูเ้ รี ยนได้รับผลการเสริ มแรงย้อนกลับทันที เพราะผูเ้ รี ยนสามารถที่
จะตรวจคําตอบ ได้ในกรอบถัดไปว่าสิ่ งที่ตอบถูก หรื อ ผิด ถ้าผูเ้ รี ยนตอบถูก ผูเ้ รี ยนจะได้รับการ
เสริ มแรง แต่ถา้ ผูเ้ รี ยนตอบผิด ผูเ้ รี ยนก็จะแก้ไขความไม่เข้าใจทันทีทนั ใด และกลับไปศึกษากรอบที่
ผ่านมา ผลจากการให้ผเู ้ รี ยนได้มีการตอบสนองต่อบทเรี ยน โดยการใช้คาํ ถามและทราบผล
ย้อนกลับทันที เป็ นหลักการโดยตรงของบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เพราะต้องการให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม พร้อมทั้งให้ผเู ้ รี ยนได้ประเมินผลการเรี ยนของตนเองได้ทนั ที
1.3 บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้น นับเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่เกิดจากการ
นําเอาข้อดีของบทเรี ยนสําเร็ จรู ปมา ไม่วา่ จะเป็ นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้ รี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนจึงเป็ น
สิ่ งที่จะช่วยกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยนให้มีความเอาใจใส่ ต่อบทเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
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1.4 บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ได้สร้างขึ้นตามหลักจิตวิทยาของนักจิตวิทยาหลายท่าน เช่น
สกินเนอร์ (Skinner) ที่ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไว้วา่ ผูเ้ รี ยนจะเกิดกําลังใจ
ต้องการเรี ยนต่อไปเมื่อได้รับการเสริ มแรงในขั้นตอนที่เหมาะสม และเมื่อผูเ้ รี ยนแสดงการ
ตอบสนองออกมา และเห็นว่าการตอบสนองที่ออกมานั้นถูกต้อง ก็จะเสริ มแรงได้ดีกว่าได้รับรางวัล
อื่นใด บทเรี ยนสําเร็ จรู ปจึงนําเอาการรู ้ผลมาเป็ นการเสริ มแรง โดยในคําถามแต่ละกรอบหรื อแต่ละ
ตอนจะมีคาํ เฉลยไว้ให้ เพื่อผูเ้ รี ยนจะได้ทราบว่า คําตอบของตนถูกหรื อผิด และการเสริ มแรงจะต้อง
กระทําทันทีทนั ใด (ธีระชัย ปูรณโชติ, 2539, หน้า 7-9)
2. ดัชนีประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เท่ากับ 0.8974 หมายความว่า ผูเ้ รี ยนมีความรู้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 89.74 แสดงว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปที่ผรู ้ ายงานสร้างขึ้น ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาค้นคว้าของ ณัฐวดี พัฒน์ภกั ดิ์ (2544, บทคัดย่อ) ;
อาภาภรณ์ อินเสมียน (2545, บทคัดย่อ) ; ณัฏฐินี สุ โพธิ์ (2545, บทคัดย่อ) ; สุ ณารักษ์ เมืองโคตร
(2545, บทคัดย่อ) ; ศิริวรรณ วรรณสุ ทธิ์ (2545, บทคัดย่อ) และนวลจันทร์ วิเศษ (2546, บทคัดย่อ)
3. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เพิ่ม
จากก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .0 1 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ จารุ ณี น้อยนริ นทร์ (2542, บทคัดย่อ) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ที่เรี ยนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ปแบบสาขา เรื่ องแต่งกลอนสุ ภาพขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระดับ .05 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาค้นคว้าของ
อาภาภรณ์ อินเสมียน (2545 , บทคัดย่อ) ; ณัฏฐินี สุ โพธิ์ (2545 , บทคัดย่อ) ; สุ ณารักษ์ เมืองโคตร
(2545, บทคัดย่อ) ; ศิริวรรณ วรรณสุ ทธิ์ (2545, บทคัดย่อ) และนวลจันทร์ วิเศษ (2546} บทคัดย่อ)
การที่ผลการศึกษาค้นคว้าเป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่าการนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา ใน
ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ประกอบการสอน ได้ทาํ ตาม
ขั้นตอนที่สมบูรณ์ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสามารถของผูเ้ รี ยน และมีการ
เสริ มแรงตามทฤษฎีการวางเงื่อนไขของ สกินเนอร์ (Skinner)
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ข้ อเสนอแนะ

1. ข้ อเสนอแนะในการสร้ างบทเรียนสํ าเร็จรูปประกอบการสอน
1.1 การสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปให้มีประสิ ทธิ ภาพควรมีการวางแผนการ
ดําเนินการไว้ล่วงหน้า มีการปรึ กษาและขอคําแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่นศึกษานิเทศก์ผชู ้ าํ นาญการ
สอนหรื ออาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา
1.2 ควรศึกษาขั้นตอนและกระบวนการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปจากตําราหรื อ
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษารู ปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสม
1.3 สร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปตามขั้นตอนที่กาํ หนด
1.4 ควรปรับปรุ ง และพัฒนาบทเรี ยนสําเร็ จรู ป โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
ด้านสื่ อการ
เรี ยนการสอนประเมินคุณภาพด้านเทคนิคด้วย
2. ข้ อเสนอแนะในการนําบทเรียนสํ าเร็จรูปไปใช้
2.1 ก่อนนําบทเรี ยนสําเร็ จรู ปไปใช้ ครู ผสู ้ อนควรศึกษาหลักสู ตรให้เข้าใจอย่าง
ละเอียดถี่ถว้ น แล้วปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการสอน รวมทั้งควรเน้นเรื่ องคุณธรรม
จริ ยธรรม ความซื่ อสัตย์ และความมีระเบียบวินยั ในตนเอง
2.2 ครู ผสู ้ อนควรจัดเตรี ยมอุปกรณ์และบทเรี ยนสําเร็ จรู ปให้เรี ยบร้อยเพียงพอกับ
จํานวนผูเ้ รี ยน เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและบรรลุตามจุดประสงค์
2.3 ครู ผสู ้ อนควรชี้แจงการทํากิจกรรมให้ชดั เจน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
เรี ยนรู้ดว้ ย
ตนเอง ซึ่ งจะเกิดประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.4 ครู ผสู ้ อนควรให้กาํ ลังใจ ยกย่องชมเชยแก่ผเู ้ รี ยน ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนประสบผลสําเร็ จในการเรี ยน
3. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาค้ นคว้ าต่ อไป
3.1 ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของ
คําในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผรู้ ายงานสร้างขึ้นกับวิธี
การสอนอื่น ๆ เพื่อจะได้ขอ้ สรุ ปในการศึกษาอย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
3.2 ควรมีการสร้างบทเรี ยนสําเร็ จรู ปประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนในวิชา
อื่น ๆ ในทุกระดับชั้น
3.3 ควรศึกษาผลการสอนโดยใช้บทเรี ยนสําเร็ จรู ป เรื่ องชนิดของคํา
ในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนกับตัว
แปรอื่น ๆ ด้วย
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4. ข้ อเสนอแนะสํ าหรับผู้บริหาร
4.1 ผูบ้ ริ หารควรให้การสนับสนุน ส่ งเสริ มให้ครู อาจารย์ได้ผลิตบทเรี ยน
สําเร็ จรู ป ประกอบการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนให้มากขึ้น
4.2 สนับสนุนให้ครู อาจารย์ในโรงเรี ยนได้อบรม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการด้านการ
ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนทุกรู ปแบบ และสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็ นพื้นฐานการผลิตสื่ อที่มี
คุณภาพ และเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน
4.3 ช่วยเผยแพร่ ผลงานที่ทาํ สําเร็ จ และมีประสิ ทธิ ภาพให้ผอู ้ ื่นได้รับทราบ และ
นําไปใช้เป็ นสื่ อ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ

