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 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศกึษาได้ด�าเนนิการศกึษาวจิยัรปูแบบ และแนวทาง

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน  

ร่วมกับจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมวัีตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจ/ศึกษารปูแบบ การใช้งาน 

และผลสัมฤทธ์ิของแหล่งการเรียนรู ้สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

ในวัยเรียน และวิเคราะห์ทิศทาง แนวโน้มการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่ฯ  

รวมถงึพัฒนารูปแบบ และแนวทางการพฒันาแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่ในยคุดิจิทัล 

ที่เหมาะสมกับผู ้เรียนในวัยเรียน และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

ของสังคมไทยและสังคมโลก โดยเอกสารเรื่อง “แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้

ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน” ฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพ่ือให้ครู ผู้บริหาร  

บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนา 

แหล่งการเรียนรู้ส�าหรับผู้เรียนในวัยเรียน น�าไปเป็นแนวทางในการด�าเนินงาน 

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงวัยดังกล่าว

 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอขอบคุณคณะนักวิจัยท่ีได้ด�าเนินการ

ศึกษาวิจัยรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล 

ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานเอกสารฉบับนี้  

จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ในวัยเรียนต่อไป

(นายสุภัทร จ�าปาทอง)

 เลขาธิการสภาการศึกษา

ค�ำน�ำ
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 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สื่อและสารสนเทศ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองการปกครองอย่างรวดเร็ว การจัด 

การศึกษาในยุคดิจิทัลจึงมีความส�าคัญอย่างมาก ในการพัฒนาผู ้เรียนให้ม ี

สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านต่าง ๆ  

ของพลเมืองในยุคดิจิ ทัล จึงควรส ่งเสริมให  ้

ผู ้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนรู ้ เรียนรู ้จาก 

แหล่งการเรียนรู ้ต ่าง ๆ เ พ่ือสร ้างเสริม 

พัฒนาการ ตามช่วงวัย 

 แหล่งการเรียนรู้จงึมบีทบาททีส่�าคญัย่ิง 

ในการช่วยเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ 

ผู้เรียน โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล มีแนวโน้ม 

ที่จะมีความส�าคัญต่อการเรียนรู ้ของบุคคลมากข้ึน และเป็นแหล่งการเรียนรู  ้

ที่จะช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลมีความรู ้ความสามารถท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

ตามความสนใจและความสามารถรายบุคคล สามารถน�าความรู ้และทักษะ 

ที่ได้รับการพัฒนาและสั่งสมมาใช้ในการสร้างสรรค์และต่อยอดให้เกิดประโยชน ์

ต่อประเทศชาติได้ตามความถนัดในอาชีพและวิชาชีพของตนเอง สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่ได ้ก�าหนดผลลัพธ์ ท่ีพึงประสงค์ของผู ้ เรียน  

3 ด้าน คือ 1) ผู้เรียนรู ้ 2) ผู ้ร ่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 3) พลเมืองท่ีเข้มแข็ง  

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน 
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การจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลส�าหรับผู้เรียนในวัยเรียน



เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการศึกษาท้ังในระดับ 

นโยบาย ระดับปฏิบัติ และสถานศึกษาทุกระดับ  

ทุกประเภทการศึกษา การจะท�าให ้ผลลัพธ  ์

ดังกล่าวบรรลุผล จ�าเป็นต้องสร้างสิ่งแวดล้อม 

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของแหล่งการเรียนรู้ 

เพ่ือการเรียนรู ้ที่กว้างขวางหลากหลายส�าหรับ 

คนทุกเพศ ทุกวัยให้ได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผู้เรียนในวัยเรียน

 ผู ้ เ รียนในวัยเรียน คือ ผู ้ เรียน 

ตั้ งแต ่ระดับประถมศึกษา ระดับ 

มัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ 

ระ ดับอุดมศึกษา  ป ั จจุบันผู ้ เ รี ยน 

ตั้ งแต ่ระดับประถมศึกษาถึงระดับ 

อุดมศึกษาเป็นผู ้เรียนในเจเนอเรชั่นซี (generation Z) และเจเนอเรชั่นอัลฟ่า  

(generation Alpha) ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2537 - 2554 (National  

Master, 2010) หรือมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 8 - 25 ปี เกิดมาพร้อมกับการมีเทคโนโลย ี

ทีไ่ด้รบัการพัฒนาแล้วอย่างจรงิจงั โดยการเปลีย่นผ่านจากระบบอนาลอ็ก (Analog)  

ไปสู่ระบบดิจิทัล (Digital) จนถูกเรียกว่าเป็นเด็กยุคดิจิทัล

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน
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อายุระหว่าง 18 - 22 ปี

ช่วงอายุ

 อายุระหว่าง  6 - 11 ปี

ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษำ

ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
อายุระหว่าง 15 - 17 ปี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
อายุระหว่าง 18 - 20 ปี

ช่วงอายุผู้เรียนในระดับอำชีวศึกษำ

ระดับการศึกษา

ช่วงอายุ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 12 - 14 ปี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 15 - 17 ปี

ช่วงอายุ

ผู้เรียนในระดับประถมศึกษำ

ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำ

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน 
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แหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของผู้เรียนในวัยเรียน

 

 แหล่งข้อมลูข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ 

ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหา 

ความรู ้ และ เ รี ยนรู ้ ด ้ วยตนเองตามอั ธยาศัย  

เพ่ือเสริมสร้างให้ผู ้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ้ ประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู ้  

8 แหล่ง ตามมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก่  

ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์  

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ

 แหล่งข้อมูล สารสนเทศ ประสบการณ์ในรูปแบบของ

 (ก) แหล่งการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ เนื้อหาการเรียนรู้รูปแบบดิจิทัล ซอฟต์แวร์ 

สถานการณ์จ�าลองที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในเนื้อวิชาการ 

 (ข) ฐานข้อมูลออนไลน์และแหล่งเอกสารชั้นปฐมภูมิ 

 (ค) ข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนบุคคล 

 (ง) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความร่วมมือและการสื่อสารระหว่าง 

ผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียนรู้

 (จ) การเรียนรู้แบบผสมผสานที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาหรือท่ีบ้านผ่านการสอน

ออนไลน์ ซึ่งผู้เรียนควบคุมเวลา สถานท่ี ช่องทางการเรียน หรือจังหวะการเรียนรู ้

ด้วยตนเอง 

 (ฉ) รายวิชาที่เปิดออนไลน์

	 แหล่งกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ

	 แหล่งกำรเรียนรู้ดิจิทัล

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน
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	 แหล่งกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ

การใช้งานแหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียนในวัยเรียน

ระดับอำชีวศึกษำ

1.	ห้องสมุด
2.	สวนสำธำรณะ	
3.	ศูนย์กำรกีฬำและ 
	 นันทนำกำร

ระดับประถมศึกษำ
1.	ห้องสมุด	
2.	สวนสัตว์
3.	สวนสำธำรณะ

ระดับมัธยมศึกษำ
1.	สวนสำธำรณะ	
2.	ห้องสมุด
3.	ศูนย์กำรกีฬำและ 
	 นันทนำกำร

 ผู้เรียนในวัยเรียนในแต่ละระดับการศึกษา มีการใช้งานแหล่งการเรียนรู้โดยเรียง 

ตามล�าดับความนิิยมใน 3 อันดับแรก ดังนี้

ระดับอุดมศึกษำ
1.	ห้องสมุด	
2.	สวนสำธำรณะ	
3.	ศูนย์กำรกีฬำและ 
	 นันทนำกำร

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน 
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	 แหล่งกำรเรียนรู้ดิจิทัล

1.	เกมส์ออนไลน์และออฟไลน์	
2. Application Google Street View 
3. Application MinecraftEDU

ระดับประถมศึกษำ

1. facebook
2. LINE
3. Youtube

ระดับอำชีวศึกษำ

1. LINE
2. facebook
3. Youtube
 

ระดับอุดมศึกษำ

1. LINE 
2. facebook  
3. twitter 

ระดับมัธยมศึกษำ

10:10

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน
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แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน 

7

เครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล 
ของผู้เรียนในวัยเรียน

ระดับประถมศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ
โทรศัพท์มือถือ	

คอมพิวเตอร์พกพำ	
(โน้ตบุ๊ก/แล็ปท็อป)

ระดับอำชีวศึกษำ
โทรศัพท์มือถือ	

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	(PC)
RELOAD HOME

โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	(PC)	

สมำร์ททีวี

ระดับมัธยมศึกษำ โทรศัพท์มือถือ9 AM

10 AM

11 AM

12 PM

M eeting 9AM -11AM

Lunch Break 12PM-1PM

4
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6 - 15  M AYLorem ipsum dolor sit amet,
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ทิศทาง แนวโน้มของการใช้และพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้
ในยุคดิจิทัลของผู้เรียนในวัยเรียน

 ทิศทาง แนวโน้มของการใช้แหล่งการเรยีนรู้ในยุคดิจิทัลของผู้เรียนในวัยเรียน
 การใช ้งานแหล ่งการเรียนรู ้ ของผู ้ เ รียน 

ในวัยเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ 

อุดมศึกษา มีทิศทาง แนวโน้ม 

ไปในทางเดียวกัน คือ  แหล ่ง 

การเรียนรู้ทางกายภาพ และแหล่ง 

การเรียนรู ้ดิจิทัล ยังมีความจ�าเป็น 

และเหมาะสมในการใช ้ งานของผู ้ เ รียน 

ในวัยเรียน และมีแนวโน้มที่จะใช้แหล่งการเรียนรู้ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น 

 ทิิศทาง แนวโน้มของการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของผู้เรียนในวัยเรียน
 ทิศทาง แนวโน้มของการพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ 

ในยุคดิจิทัล คือ การผสมผสานแหล่งการเรียนรู ้

ทางกายภาพและแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล 

ไว ้ด ้วยกัน ผู ้ เ รียนสามารถเรียนรู  ้

ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ เข้าถึง 

การใช้งานได้ง่าย สะดวก ผู้เรียนและ 

ผู ้สอนสามารถพูดคุย โต้ตอบอธิบาย  

แนะน�าได้ทันที จัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่  

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน
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มีข้อมูลครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยในการใช้งานท้ังในด้านข้อมูล 

และความเป็นส่วนตัว ออกแบบแหล่งการเรียนรู ้ให้มีลักษณะแบบเครือข่ายสังคม 

ออนไลน์  เช่น  Facebook, LINE เป็นต้น และน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพ่ือ 

สร้างความสนใจและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช ้

หุ่นยนต์ (AI) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR) และ 

ความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality (VR) เพ่ือให้ผู ้เรียนได้ทดลองเผชิญกับ 

สถานการณ์เสมือนจริง สามารถน�าความรู้ไปใช้ได้จริง ตอบโจทย์ต่อความต้องการ 

และความถนัดของผู้เรียน

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน 
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ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ประเทศ และสามารถน�าไปใช้ประกอบ

วิชาชีพได้จริง 

 เนือ้หาตรงตามหลกัสตูร มคีวามน่าเชือ่ถือ  

ถูกต้อง ปลอดภัย เหมาะส�าหรบัผูเ้รยีนในแต่ละ 

ระดบัการศกึษา สอดแทรกคณุธรรม วัฒนธรรม 

ทีด่งีามของประเทศ รวมถงึเนือ้หาท่ีเสรมิทักษะ 

ต่างๆ ท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้เรียน สอดคล้องกับ 

 ด้ำนวิชำกำร

 เน้นการเรียนรู ้แบบปฏิบัติ ความคิด 

สร้างสรรค์ เรียนรู้ตามความสนใจส่วนบุคคล  

พร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู ้ร่วมกัน ระหว่าง

เพื่อน ชุมชน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

รูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลของผู้เรียนในวัยเรียน

ด้ำนเนื้อหำ

 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล 

ของผู้เรียนในวัยเรียน มี 4 ด้าน ดังนี้

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน
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 การให้ความส�าคัญกับความแตกต่าง 

แ ล ะ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ร ะ ห ว ่ า ง บุ ค ค ล  

ประกอบด้วย ความแตกต่างทางเพศ 

ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงความแตกต่าง 

ในด้านบริบททางสังคม 

 ด้ำนสังคม

 แห ล ่ งการ เ รี ยน รู ้ ท างกายภาพ  

มีความเหมาะสมตามช่วงวัย ทันสมัย 

ดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน มคีวามปลอดภัย 

ในการใช ้งาน การน�าเทคโนโลยีมาใช ้ 

ในการน�าเสนอรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ  

สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที  

มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล

และใช้งาน

 ด้ำนลักษณะทำงกำยภำพและเทคโนโลยี

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน 
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แนวทางการพฒันาแหล่งการเรยีนรู้ในยคุดจิทิลัของผู้เรยีนในวยัเรยีน

 แหล่งกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ

  พัฒนาแหล่งการเรยีนรูใ้ห้มคีวามทันสมยั  

บรรยากาศดึงดูดน่าสนใจ เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรียนในวัยเรียน

  การน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาใช ้
ในด้านการบริหารจัดการ ตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กที่มีความแตกต่างกัน

   การจดักิจกรรมให้ผูเ้รยีนได้มโีอกาสรบัประสบการณ์โดยตรง เช่น ชมุชน หรอื

สถานประกอบการ และจากวัสดุอุปกรณ์จริง 

 แหล่งกำรเรียนรู้ดิจิทัล

  ออกแบบและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัล บนพ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎี 

ทางการศกึษา จติวิทยาพัฒนาการ และการเรยีนรู้ตามช่วงวยัของแต่ละระดับการศกึษา

  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดิจิทัลให้ผู ้เรียนได้ทดลองเผชิญกับสถานการณ ์

เสมือนจริง เช่น การใช้หุ่นยนต์ (AI) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม Augmented  

Reality (AR) และความเป็นจรงิเสมอืน Virtual Reality (VR) 

  การเพ่ิมศักยภาพในการสร้างและใช้แหล่ง 

การเรียนรู้ดิจิทัลให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือให้สามารถผลิตเน้ือหาได้ด้วยตนเอง และตรง 

ความต้องการ เน้ือหาเหมาะสม สร้างจินตนาการและ 

ความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน
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	 แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล 
ของผู้เรียนในวัยเรียนต้องค�านึงถึงลักษณะเฉพาะและ 
บริบทการจัดการศึกษาในระดับต่าง	ๆ 	โดยเน้นการสร้าง 
ประสบการณ์หรือสถานการณจ์ริงทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รียน 
ในวยัเรยีนตามความสนใจหรอืความต้องการเฉพาะด้าน	 
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู ้ ในยุคดิจิทัลของผู้เรียน 
ในวัยเรียน	 ต้องอาศัยความร่วมมือ	 ท้ังภาครัฐและ 
เอกชน	 ในการวางแผน	 ก�าหนดเป้าหมาย	 แนวทาง 
การท�างานร่วมกัน	 เพื่อให้ ได้แหล่งการเรียนรู ้ ในยุค 
ดิจิทัลของผู้เรียนในวัยเรียนท่ีเป็นระบบ	 และรูปแบบ 
ที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน 
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ที่ปรึกษา

 ดร.สุภัทร จ�าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา

 ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 นายส�าเนา เนื้อทอง ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐาน   

  การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

คณะผู้วิจัย

 รองศาสตราจารย์ ดร.จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้พิจารณารายงาน

 ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อ�านวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

บรรณาธิการและเรียบเรียงเอกสาร

 ดร.วิภาดา วานิช นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 นางสาวสุชาดา กลางสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางสาวภควดี เกิดบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

คณะผู้จัดท�ำเอกสำร

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

 ดร.ประวีณา อัสโย ผู้อ�านวยการกลุ่มมาตรฐานการศึกษา

 นางสาวกรกมล จึงส�าราญ นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

 นางสุวรรณา สุวรรณประภาพร นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

 ดร.วิภาดา วานิช นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 นางสาวอุบล ตรีรัตน์วิชชา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางสาวนูรียา วาจิ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางสาวสุชาดา กลางสอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 นางสาวภควดี เกิดบัณฑิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

 ส�านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้

 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 โทรศัพท์ 0 2668 7123

 โทรสาร 0 2243 1129

 Website : www.onec.go.th

 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

 โทร. 02 668 7123 ต่อ 2513, 2528 โทรสาร 02 243 1129

แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน 
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ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2668 7123 โทรสาร 0 2243 1129






