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ค ำน ำ

กำรพัฒนำศักยภำพ สมรรถนะ และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นภำรกิจหลักที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชุมพร เขต 1 เป็นผู้พัฒนำและก ำกับดูแล โดยมีเจตนำรมณ์ที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ    
มีทักษะที่เข้ำถึงกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือมุ่งสู่กำรจัดกำรศึกษำในยุคดิจิทัล
ไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบกับกำรจัดกำรศึกษำในสภำวะที่เศรษฐกิจและกำรเมือง       
ทั้งภำยในและภำยนอกมีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำงรวดเร็ว มีกำรแข่งขันสูงในหลำยมิติ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในเรื่องกำรเสริมสร้ำงพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้บริหำรกำรศึกษำและ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ถือเป็นหัวใจหลักที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพสูงขึ้น

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำศักยภำพ สมรรถนะ และทักษะกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ พ .ศ.2565 
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ผู้จัดท ำ
หวังเป็นอย่ำงยิ่ งว่ำจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงำนและผู้ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทำง                
ในกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยเหลือ สนับสนุน 
ผู้รับผิดชอบ ทุกท่ำน ทุกฝ่ำย ที่ร่วมด ำเนินงำนจนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้และส ำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1
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ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ

บทท่ี 1 

บทน ำ

หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบันกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยใน
กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ โดยมีเจตนำรมณ์
ที่จะยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำผู้เรียนให้
เป็นคนดี คนเก่ง สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุขมีทักษะ ที่ เข้ำถึงกำรใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อมุ่งสู่กำรจัดกำรศึกษำในยุค
ดิจิทัลไปใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ประกอบกับกำรจัด
กำรศึกษำในสภำวะที่ เศรษฐกิจและกำรเมืองทั้ง
ภำยในและภำยนอก มีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำง
รวดเร็ว มีกำรแข่งขันสูงในหลำยมิติ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในเรื่องกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำถือ
เป็นหัวใจหลักที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์อันเป็นรำกฐำนของกำรปฏิรูป
กำรศึกษำโดยมุ่งสู่กำรจัดกำรศึกษำในอนำคตจึงมี
ควำมจ ำ เป็นอย่ำงยิ่ งที่ จะต้องพัฒนำผู้บริหำร
กำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำให้สำมำรถ  
จั ดก ำร เ รี ยนกำรสอนและปรับตั ว ให้ เ ท่ ำ ทั น           
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ซึ่ง เป็นปัจจัยส ำคัญหลักแห่งควำมส ำเร็จ        
ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำเป็นผู้น ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติ รวมทั้งกำรบริหำรงำนตำมภำรกิจ
ครอบคลุมทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงำน
บุคคล กำรบริหำรทั่วไปในยุคชี วิตวิถีใหม่ 
(New Normal) ดังนั้นกำรพัฒนำศักยภำพ 
สมรรถนะ และท ักษะกำรใช ้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศ ึกษำ  จ ึง ม ีค วำมส ำ ค ัญ เ ร ่ง ด ่ว น        
เป็นอย่ำงยิ่ง

ส ำ นั ก ง ำ น เ ข ต พื้ น ที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1 จึ ง ได้จัดท ำ
โครงกำรพัฒนำศักยภำพสมรรถนะและทักษะ
กำรใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับ
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
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วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับควำมรู้        
ควำมเข้ำใจ มีทักษะ มีกำรพัฒนำกำรใช้ดิจิทัลสูงขึ้น และน ำควำมรู้ทักษะที่ได้รับ        
น ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับบุคลำกรในสถำนศึกษำของตนเองได้อย่ำงถูกต้องและ      
มีประสิทธิภำพ เป็นรูปธรรม เพ่ือปรับใช้ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

เพื่อให้ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย เกิดทักษะควำมเข้ำใจ
กำรใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล สำมำรถใช้ดิจิทัลให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรท ำงำนและ              
กำรใช้ชี วิตประจ ำวันอย่ำงมีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงควำมมั่นใจ ควำมสำมำรถ           
ในกำรพัฒนำตนเองในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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เป้ำหมำย

เชิงปริมำณ จ ำนวน 120 คน  (แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ รุ่นละ 60 คน)
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน วิทยำกร และผู้ด ำเนินโครงกำร
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1

เชิงคุณภำพ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ในสังกัดร้อยละ 90 พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำได้สูงขึ้น

ขอบเขตกำรด ำเนินกำร
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กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร

ประชุมวำงแผน
- เขียนโครงกำร  ขอตั้งงบประมำณ  เสนอขออนุมัติโครงกำร กิจกรรมที่ 2
- ก ำหนดหน้ำที่คณะกรรมกำร ฯ / ผู้รับผิดชอบ
- จัดประชุมเตรียมควำมพร้อมก่อนด ำเนินกำร

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

งบประมำณ 

โครงกำร พัฒนำศักยภำพ สมรรถนะ และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหำรกำรศึกษำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เป็นเงินจ ำนวน 59,400 บำท
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วัน เวลำ และสถำนที่ 

ประโยชน์ที่ได้รับ

รุ่นที่ 1    ระหว่ำงวันที่ 8-9 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1

รุ่นที่ 2    ระหว่ำงวันที่ 10-11 มีนำคม พ.ศ. 2565 เวลำ 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1

เข้ำร่วมโครงกำรมีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และน ำควำมรู้ทักษะที่ได้รับไป
ปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำได้สะดวก
รวดเร็วตำมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำของตนเอง
สู่สำธำรณะ
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บทท่ี 2

หลักสูตร
และ

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
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บทท่ี 2 

หลักสูตร และเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้ศึกษำหลักสูตรและที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กำรประเมินโครงกำร
2. หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. วิธีกำรและกระบวนกำรพัฒนำ
4. กำรประเมินผล

กำรประเมินโครงกำร

ควำมหมำยของกำรประเมินโครงกำร
ประชุม รอดประเสริฐ (2545 : 73) กล่ำวว่ำ กำรประเมินโครงกำร หมำยถึง กระบวนกำร 

ในกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลของกำรด ำเนินโครงกำร และพิจำรณำบ่งชี้ให้ทรำบถึงจุดเด่น 
หรือจุดด้อยของโครงกำรนั้น ๆ อย่ำงมีระบบ แล้วตัดสินใจว่ำจะปรับปรุงแก้ไขโครงกำร นี้           
เพื่อกำรด ำเนินกำรต่อไป หรือยุติกำรด ำเนินกำรโครงกำรนั้น

สุณี หงส์วิเศษ (2546 : 28) กล่ำวว่ำ กำรประเมินผลโครงกำรหมำยถึง วิธีกำร            
หรือกระบวนกำรในกำรเก็บและรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล ตรวจสอบคุณค่ำของสิ่งที่ต้องกำร      
จัดเพื่อพิจำรณำจุดเด่นจุดด้อยของโครงกำรนั้นอย่ำงมีระบบแล้วน ำมำตัดสินคุณค่ำ โดยเปรียบเทียบ    
ตำมโครงกำรเพ่ือน ำผลเหล่ำนั้นมำตอบค ำถำมต่ำง ๆ ให้ผู้บริหำรทรำบ
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กำรประเมินก่อนด ำเนินโครงกำร หมำยถึง 
กร ะบวนกำรตั ดสิ นคุณค่ ำ ของ โคร งกำ ร         
โ ด ยน ำ ส ำ ร ส น เทศ  ห รื อ ผ ลขอ ง ก ำ ร วั ด           
มำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ ก ำหนดไว้ เพื่อ
ตัดสินใจจัดท ำโครงกำร ทดลองหรือน ำร่อง 
ปรับเปลี่ยน หรือระงับโครงกำร

กำรประเมินระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำร 
หมำยถึง กระบวนกำรตัดสินคุณค่ำของโครงกำร  
โ ด ย น ำ ส ำ ร ส น เ ท ศ  ห รื อ ผ ล ข อ ง ก ำ ร วั ด               
มำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อปรับปรุง
โครงกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ

กำรประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงกำร หมำยถึง 
กระบวนกำรตั ดสิ นคุณค่ ำของ โครงกำร         
โ ด ย น ำ ส ำ ร สน เ ท ศ ห รื อ ผ ล ข อ ง ก ำ ร วั ด            
มำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อขยำยผล
ปรับเปลี่ยนก่อนจะด ำเนินกำรต่อไป หรือยกเลิก
โครงกำร

จำกที่กล่ำวมำสรุปควำมหมำยของกำรประเมินโครงกำรโดยรวมแล้ว สรุปได้ ว่ำ              
เป็นกระบวนกำรตัดสินคุณค่ำของโครงกำรระยะหนึ่งระยะใด หรือทุกระยะ โดยกำรน ำสำรสนเทศ
จำกกำรวัดมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดท ำโครงกำรทดลอง หรือ น ำร่อง 
ปรับเปลี่ยน ระงับ ปรับปรุง ขยำยผล หรือยกเลิกโครงกำรนั่นเอง

พิสณุ ฟองศรี   (2549 : 68) ได้กล่ำวถึงควำมหมำยของกำรประเมินโครงกำรว่ำ เป็นกระบวนกำร
ตัดสินคุณค่ำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยน ำสำรสนเทศ หรือผลของกำรวัดมำเปรียบเทียบกับเกณฑ์       
ที่ก ำหนดไว้นั้น ควำมหมำยดังกล่ำวน ำมำใช้กับกำรประเมินโครงกำรในควำมหมำยทั่วไป           
ก็จะหมำยถึงกระบวนกำรตัดสินคุณค่ำของโครงกำรโดยใช้สำรสนเทศ หรือผลของกำรวัด         
มำเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ 
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หลักสูตรกำรกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (กำรสร้ำงสื่อวิดีโอส ำหรับผู้บริหำร)

โครงกำรพัฒนำศกัยภำพ สมรรถนะ และทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจทิัล 
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

--------------------

1. ควำมส ำคัญของสื่อวิดีโอส ำหรับผู้บริหำร
1.1 เรำจะใช้สื่อวิดีโอในกำรบริหำรได้อยำ่งไร ?

- จัดท ำสื่อเพ่ือชี้แจงข้อมูลต่ำง ๆ กับครูหรือผู้ปกครองฯ
- จัดท ำสื่อเพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรใช้ในกำรประเมินเพื่อมีหรือเลื่อน
วิทยะฐำนะ

2. ควำมรู้เบื้องต้นในกำรถ่ำยคลิปวิดีโอเพื่อจัดท ำสื่อ
2.1 กำรเลือกควำมละเอียดและเฟรมเรทของกำรถ่ำยวิดีโอมีผลต่อสื่ออย่ำงไร
2.2 กำรตั้งค่ำกำรถ่ำยวิดีโออย่ำงไรให้เหมำะสม
2.3 กำรจัดกำรแสง

3. อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรถ่ำยคลิปวิดีโอ
3.1 อุปกรณ์ส ำหรับบนัทึกเสียง
3.2 อุปกรณ์ส ำหรับบนัทึกภำพ

4. กำรน ำคลิปวิดีโอเข้ำคอมพิวเตอร์
กำรน ำเข้ำคลิปวิดีโออย่ำงไรไม่ให้เสียคุณภำพของวิดีโอ

5. ควำมรู้เบื้องต้นในกำรใช้โปรแกรมตัดต่อคลิปวิดีโอ
กำรใช้โปรแกรมประเภทใดในกำรตัดต่อวิดีโอ

6. กำรใช้งำน Filmora ในกำรตัดต่อคลิบวิดีโอ
6.1 รู้จักโปรแกรม Filmora
6.2 กำรใช้งำนโปรแกรม
6.3 กำร Export
6.4 กำรน ำสื่อวิดีโอลง Youtube
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รำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ประกอบด้วย

1.1 Youtube คืออะไร
1.2 Vedio ทำงกำรศึกษำบน Youtube
1.3 ประโยชน์และโทษที่ได้จำกกำรดู Youtube
1.4 กำรใช้ Youtube กับกำรเรียนกำรสอนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
5. เทคนิคกำรใช้ Youtube เพื่อกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21
1.6 กำรอัพโหลดคลิปวีดิโอขึ้น Youtube ผ่ำนสมำร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์

4. Youtube

6. ตัวอย่ำงกำรเขียน Storyboard

http://192.168.116.201/
http://192.168.116.201/download.html

link download Sound
https://studio.youtube.com/channel/UC1_UB1J441gxQoVVfRR8hCg/music

5. ลิ้งดำวโหลดโปรแกรม

7. โปรแกรมตัดต่อ  Filmora.zip

2. ควำมส ำคัญจ ำเป็นในกำรเรียนรู้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อประโยชน์ในเชิงบริหำร

3. ควำมปลอดภัย กฎหมำย กำรใช้เทคโนโลยี DIGITAL

1. กำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

-------------------

8. น ำเสนอผลงำน
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วิธีกำรและกระบวนกำรพัฒนำ

วิทยำกร
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1

สื่อนวัตกรรมกำรพัฒนำ
1. คู่มือและเอกสำรประกอบกำรพัฒนำ
2. รูปแบบ ตัวอย่ำง ใบงำน
3. สื่อเทคโนโลยี
4. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
5. สถำนที่แหล่งเรียนรู้จำกสภำพจริง

วิธีกำรพัฒนำ
1. กำรศึกษำด้วยตนเองจำกเอกสำรและแหล่งเรียนรู้
2. กำรศึกษำจำกวิทยำกรและผู้ทรงคุณวุฒิ
3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนกำรกลุ่ม
4. กำรฝึกประสบกำรณ์ในสภำพจริง
5. กำรสังเครำะห์ควำมรู้จำกกิจกรรมปฏิบตัิจริง
6. กำรน ำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

12



กำรประเมินผลกำรพัฒนำ  

กำรประเมินผลกำรพัฒนำเป็นกระบวนกำรเพื่ อปรับปรุง  พัฒนำ โดยก ำหนด                 
ให้มีกำรประเมินก่อนกำรพัฒนำ และสิ้นสุดกำรพัฒนำ มุ่นเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง        
ด้วยวิธีที่หลำกหลำย โดยยึดวัตถุประสงค์ของโครงกำร

1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำเอกสำรและค้นคว้ำจำกกำรสแกน QR Code และด ำเนินกำร
จัดท ำคู่มือที่ก ำหนดน ำมำในวันเข้ำรับกำรพัฒนำ

2. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องประเมินควำมรู้ก่อน - หลังกำรพัฒนำด้วยแบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง
โดยกำรสแกน QR Code ใส่รหัสผ่ำนตำมที่คณะวิทยำกรก ำหนด 

- ก่อนกำรพัฒนำ (20 คะแนน)
- หลังกำรพัฒนำ (20 คะแนน)

3. ประเมินจำกกำรจัดท ำชิ้นงำนน ำเสนอ

[รหัส : 5555]
แบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ 

[รหัส : 6666]
แบบทดสอบ

หลังกำรพัฒนำ
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บทบำทวิทยำกร  
1. ศึกษำหลักสูตร และท ำควำมเข้ำใจสำระของหลักสูตรที่ก ำหนด
2. ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมตำมขอบข่ำยสำระ และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมตำมที่ก ำหนด
3. วำงแผนกำรจัดกิจกรรมร่วมกันกับทีมคณะวิทยำกร
4. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และร่วมลงมือกำรปฏิบัติจริงให้แก่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
5. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและให้ขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้

แก่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ

บทบำทผู้บริหำรโครงกำร  

6. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ และแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
7. ก ำกับและควบคุมเวลำกำรเข้ำรับกำรพัฒนำของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
8. รำยงำนผลกำรพัฒนำให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 ทรำบ

1. ประสำนประธำนกำรพัฒนำ วิทยำกร และผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ เพื่อเตรียมด ำเนินกำร
พัฒนำ เช่น รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  ก ำหนดระยะเวลำกำรพัฒนำ  งบประมำณ อำคำรสถำนที่ 
อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม อำหำรกลำงวัน ฯลฯ

2. ประชุมคณะวิทยำกร เพื่อร่ำงและก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำ ก ำหนดระยะเวลำ        
กำรพัฒนำ

3. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
4. ด ำเนินกำรพัฒนำตำมกระบวนกำรและขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบให้บรรลุจุดประสงค์     

ของกำรพัฒนำในครั้งนี้
5. อ ำนวยควำมสะดวกแก่วิทยำกร ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำและผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงกำรพัฒนำ

บทบำทของบุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
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ระหว่ำงกำรพัฒนำ 
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำกับวิทยำกร 

และระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำด้วยกัน ใช้กระบวนกำรกลุ่มในกำรด ำเนินกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมตำมใบงำน และกิจกรรมปฏิบัติจริงพร้อมน ำเสนอผลงำนกำรปฏิบัติจริง

หลังกำรพัฒนำ
ผู้ผ่ำนกำรพัฒนำเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีสมรรถนะ มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล สำมำรถน ำผลกำรเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง และสำมำรถถ่ำยทอดขยำยผลไปสู่ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ในสถำนศึกษำของตนเองและ
ประชำสัมพันธ์สถำนศึกษำของตนเองสู่สำธำรณะได้

กระบวนกำรพัฒนำ

ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำ ค้นคว้ำ ด้วยตนเองจำกเอกสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ก ำหนด

ก่อนกำรพัฒนำ
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บทท่ี 3
วิธีด ำเนินกำร
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บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้ศึกษำหลักสูตรและที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. กลุ่มเป้ำหมำย
2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. กิจกรรมด ำเนินกำร
4. กำรรวบรวมข้อมูล
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1 จ ำนวน 120 คน 
แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 60 คน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชุมพร เขต 1

รุ่นที่ 1 ด ำเนินกำรพัฒนำระหว่ำงวันที่ 8-9 มีนำคม 2565
รุ่นที่ 2 ด ำเนินกำรพัฒนำระหว่ำงวันที่ 10-11 มีนำคม 2565

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
แบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน  แบบประเมินควำมพึงพอใจ  
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3. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร
กิจกรรมด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำร

กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ผู้บริหำรกำรศึกษำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รักษำกำรผู้บริหำร
สถำนศึกษำ แบ่งเป็น 2 รุ่น พัฒนำรุ่นละ 2 วัน

วันที่ 1
08.30-09.30 น. รำยงำนตัวและลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ เร่ือง กำรพัฒนำทักษะ 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

09.30-10.30 น. บรรยำย เรื่อง ควำมส ำคัญจ ำเป็นในกำรเรียนรู้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในเชิงบริหำร

10.30-12.00 น. บรรยำย เรื่อง ควำมปลอดภัย กฎหมำย กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.30 น. บรรยำย เรื่อง องค์ประกอบ ทฤษฎี อุปกรณ์พื้นฐำน

และข้อมูลเบื้องต้นในกำรจัดท ำคลิปวิดีโอ
14.30-16.30 น. แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม 5 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติกำรใช้

โปรแกรมจัดท ำคลิป กำรอัดเสียง และกำรถ่ำยท ำวีดีโอ
วันที่ 2

08.30-12.00 น. แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม 5 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติ กำรใช้
โปรแกรมจัดท ำคลิป กำรอัดเสียง และกำรถ่ำยท ำวิดีโอ 
กำรน ำเสนอวิดีโอ และกำรอัปโหลดขึ้น You Tube 

12.00-13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.30 น. แบ่งกลุ่มผู้เข้ำรับกำรอบรม 5 กลุ่ม ฝึกปฏิบัติและน ำเสนอ

ผลงำนกำรจัดท ำคลิปวิดีโอจำกสภำพจริง ณ สถำนที่ฝึกอบรม
15.30-16.00 น. ถำม-ตอบ ข้อสงสัย
16.00-16.30 น. สรุป มอบเกียรติบัตร ปิดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ
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5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
4.1 ด้ำนระยะเวลำ 

- มีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด
- ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องมีระยะเวลำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90

4.2 ด้ำนกำรประเมินผลก่อนกำรพัฒนำและเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ
- ประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ แบบทดสอบ 20 ข้อ 20 คะแนน
- ประเมินผลหลังสิ้นสุดกำรพัฒนำ แบบทดสอบ 20 ข้อ 20 คะแนน
มีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 (ตอบถูกไม่ต่ ำกว่ำ 12 ข้อ)

4. กำรรวบรวมข้อมูล
3.1 กำรประเมินก่อนกำรพัฒนำ (20 คะแนน)

ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ก่อนรับกำรพัฒนำด้วยกำรทดสอบ
ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 20 ข้อ

3.2 กำรประเมินเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ (20 คะแนน)
ผลกำรประเมินจะต้ องผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมิน เมื่ อสิ้ นสุดกำรพัฒนำโดย                

ท ำแบบทดสอบควำมรู้เม่ือสิ้นสุดกำรพัฒนำ จ ำนวน 20 ข้อ มีผลกำรประเมินไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 60
3.3 กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ

6. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ഥ𝒙 = แทน ค่ำเฉลี่ย (Mean)

S.D. = แทน ส่วนเบี่ยงแบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
t   = ค่ำกำรทดสอบที (t-test)
N  = จ ำนวนผู้ประเมินทั้งหมด
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บทท่ี 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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บทท่ี 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมล ำดับขั้นตอน ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลรำยงำนผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ รุ่นที่ 1- 2 โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส ำเร็จรูป เสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในรูปกรำฟวงกลม กรำฟแผนภูมิคอลัมน์ ข้อมูลตำรำง และกำรวิเครำะห์
ข้อมูล แบ่งเป็น  ดังนี้

แบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ - หลังกำรพัฒนำ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป น ำเสนอในรูปข้อมูลตำรำง กรำฟวงกลม และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 2  ผลกำรทดสอบก่อนกำรพัฒนำ น ำเสนอในรูปข้อมูลตำรำง กรำฟแผนภูมิคอลัมน์

และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 3  ผลกำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ น ำเสนอในรูปข้อมูลตำรำง กรำฟแผนภูมิคอลัมน์

และกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 4 ผลกำรแสดงควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิกำร ฯ 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลตำรำง
2. กรำฟวงกลม
3. กรำฟแผนภูมิคอลัมน์
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ഥ𝒙 = แทนค่ำเฉลี่ย (Mean)
S.D. = แทนส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation)
t     = ค่ำกำรทดสอบที (t-test)
P     = ค่ำระดับนัยส ำคัญ (P-Value)
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ      

เพศ
จ ำนวน (คน)

(N)
ร้อยละของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ

ชำย 46 42.2

หญิง 63 57.8

ข้อมูลที่น ำมำวิเครำะห์ เป็นรำยละเอียดเกี่ยวกับเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำและต ำแหน่ง  

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล แบบทดสอบก่อนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้เข้ำตอบ
แบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำ จ ำแนกเป็นเพศชำย จ ำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 เพศหญิง จ ำนวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.8

ตำรำงท่ี 1   แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ
จ ำแนกตำมเพศ

กรำฟวงกลม แสดงจ ำนวนของเพศ

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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อำยุ จ ำนวน (คน)
(N)

ร้อยละของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ

21-30 ปี 2 1.8

31-40 27 24.8

41-50 42 38.5

51 ปี ขึ้นไป 38 34.9

ตำรำงท่ี 2  แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ
จ ำแนกตำมช่วงอำยุ

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล แบบทดสอบก่อนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้เข้ำ
ตอบแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผู้บริหำร
กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซึ่งเป็น
กลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ จ ำแนกเป็นช่วงอำยุ 21-30 ปี จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.6 ช่วงอำยุ 31-40 ปี จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ช่วงอำยุ 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 34.5 ช่วงอำยุ 51 ปีขึ้นไป จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2

กรำฟวงกลม แสดงจ ำนวนของช่วงอำยุ
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วุฒิ
จ ำนวน (คน)

(N)
ร้อยละของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ

ปริญญำตรี 17 15.6

ปริญญำโท 91 83.5

ปริญญำเอก 1 0.9

ตำรำงท่ี 3  แสดงจ ำนวนและรอ้ยละของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล แบบทดสอบก่อนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้เข้ำตอบแบบทดสอบ
ก่อนกำรพัฒนำ จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ 
จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 ระดับปริญญำโท 
จ ำนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 83.5 ระดับปริญญำเอก คิดเป็นร้อยละ 0.9

กรำฟวงกลม แสดงจ ำนวนของวุฒิกำรศึกษำ
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ต ำแหน่ง
จ ำนวน (คน)

(N)
ร้อยละของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ

ผู้บริหำรกำรศึกษำ 2 1.8

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 90 82.6

รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

17 15.6

ตำรำงท่ี 4   แสดงจ ำนวนและร้อยละของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ จ ำแนกตำมต ำแหน่ง

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล  กำรทดสอบก่อนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้เข้ำตอบแบบทดสอบ
ก่อนกำรพัฒนำ จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ 
จ ำแนกเป็นต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  แหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 82.6 ต ำแหน่งรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน  จ ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6

กรำฟวงกลม แสดงจ ำนวนของต ำแหน่ง
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แบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ
ตอบถูกต้อง(คน)

(t)
ร้อยละ

1. ข้อใดเป็นอันตรายของการทิ้งรอยเท้าดิจิทัล 60 55.00

2. ข้อใดเป็นการทิ้งรอยเท้าดิจทิัล 92 84.40

3. ข้อใดไม่จัดเป็นนมัลวรร (Malware) 29 26.60

4. การกระท าใดจัดเป็นมารยาทเน็ต (netiquette) 3 2.80

5. เมื่อมีการติดต่อกับผู้อืน่ทางออนไลน  เราครรตั้งครามคิดไร้อย่างไร 99 90.80

6. เมื่อเอาโทรศัพท ไปซ่อม เราจะเสี่ยงต่อสิ่งใด 105 96.30

7. เราจะทราบได้อย่างไรเร็บไซต ที่เราก าลงัใช้งานมีการเข้ารหัสข้อมูล
เพื่อครามปลอดภัย ก่อนส่ง

36 33.00

8. เมื่อใช้ไรไฟสาธารณะจะมีครามเสี่ยงอย่างไร 84 77.10

9. รหัสผ่าน (Password) วบบไหนที่เราครรตั้ง 84 77.10

10. เมื่อนั่งท างานผิดท่าทางเป็นเรลานาน จะท าให้เกิดปัญหาอะไร 102 93.60

11. ข้อใดต่อไปนี้ล าดับเนื้อหารีดีโอได้ถกูต้อง 68 62.40

12. ข้อใด ครรท าเป็นขั้นตอนวรกของการตัดต่อรีดีโอ 43 39.40

13. ไฟล รีดีโอประเภท HD มีครามละเอียด ตรงกับข้อใด 29 26.60

14. โปรวกรมคอมพิรเตอร ในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยรข้องในการตัดต่อรีดีโอ 16 14.70

15. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทไฟล รีดีดโอ 68 62.40

16. การสร้างช่องยูทูปขั้นวรกต้องท าอยา่งไร 94 86.20

17. ข้อใดกล่ารถูกต้องเกี่ยรกับ effffect รีดีโอ 73 67.00

18. ผู้ที่สร้างรายไดจ้าก Youtube เรียกร่าอะไร 102 93.60

19. Multimedia มีประโยชน อย่างไร 101 92.70

20. ครามหมายของ สตอรี่บอร ด ๖ 96 88.10

ตอนที่ 2  ผลกำรทดสอบก่อนกำรพัฒนำ 

ตำรำงท่ี 5   ผลกำรทดสอบของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ
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กรำฟแผนภูมิคอลัมน์ แสดงผลกำรทดสอบของผู้ท ำแบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรทดสอบก่อนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้เข้ำตอบ
แบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำ แสดงผลคะแนนกำรทดสอบก่อนกำรพัฒนำจำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ตอบได้ถูกต้อง
สูงสุด คือ ข้อ 6 เมื่อเอำโทรศัพท์ไปซ่อมเรำจะเสี่ยงต่อสิ่งใด จ ำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.30 รองลงมำตอบได้ถูกต้อง คือ ข้อ 10 เมื่อนั่งท ำงำนผิดท่ำทำงเป็นเวลำนำน จะท ำให้เกิด
ปัญหำอะไร และ ข้อ 18  ผู้ที่สร้ำงรำยได้จำก Youtube เรียกว่ำอะไร จ ำนวน 102 คน        
คิดเป็นร้อยละ 93.60 ตอบได้ถูกต้องต่ ำสุด คือ ข้อ 4 กำรกระท ำใดจัดเป็นมำรยำทเน็ต 
(netiquette) จ ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.80

สรุปได้ว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมก่อนกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พื้นฐำนเฉลี่ย
ร้อยละ 64.86
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แบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ
ตอบถูกต้อง
(คน) (t)

ร้อยละ

1. ข้อใดเป็นการทิ้งรอยเท้าดิจทิัล 105 96..30

2. ข้อใดเป็นอันตรายของการทิ้งรอยเท้าดิจิทัล 98 89.90

3. ข้อใดไม่จัดเป็นนมัลวรร (Malware) 95 87.20

4. เมื่อมีการติดต่อกับผู้อืน่ทางออนไลน  เราครรตั้งครามคิดไร้อย่างไร 104 95.40

5. การกระท าใดจัดเป็นมารยาทเน็ต (netiquette) 27 24.80

6. เมื่อเอาโทรศัพท ไปซ่อม เราจะเสี่ยงต่อสิ่งใด 109 100

7. เราจะทราบได้อย่างไรเร็บไซต ที่เราก าลงัใช้งานมีการเข้ารหัสข้อมูล
เพื่อครามปลอดภัย ก่อนส่ง

85 78.00

8. เมื่อนั่งท างานผิดท่าทางเป็นเรลานาน จะท าให้เกิดปัญหาอะไร 107 98.20

9. Digitel literacy คืออะไร 87 79.80

10. Digital literacy ครอบคลุมครามสามารถด้านใดบ้าง 93 85.30

11. ข้อใด ครรท าเป็นขั้นตอนวรกของการตัดต่อรีดีโอ 102 93.60

12. ข้อใดต่อไปนี้ล าดับเนื้อหารีดีโอได้ถกูต้อง 99 90.80

13. . ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทไฟล รีดีดโอ 98 89.90

14. ไฟล รีดีโอประเภท HD มีครามละเอียด ตรงกับข้อใด 70 64.20

15. โปรวกรมคอมพิรเตอร ในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยรข้องในการตัดต่อรีดีโอ 52 47.70

16. การสร้างช่องยูทูปขั้นวรกต้องท าอยา่งไร 103 94.50

17. ผู้ที่สร้างรายไดจ้าก Youtube เรียกร่าอะไร 108 99.10

18. ข้อใดกล่ารถูกต้องเกี่ยรกับ effffect รีดีโอ 105 96.30

19. ครามหมายของ สตอรี่บอร ด (Story Board) ข้อใดถูกต้องที่สุด 109 100

20. Multimedia มีประโยชน อย่างไร 108 99.10

ตอนที่ 3  ผลกำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 

ตำรำงท่ี 6   ผลกำรทดสอบของผู้ท ำแบบทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรทดสอบหลังกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้เข้ำตอบ
แบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของ
กำรพัฒนำ แสดงผลคะแนนกำรทดสอบก่อนกำรพัฒนำจำกคะแนนเต็ม 20 คะแนน ตอบได้
ถูกต้องสูงสุด คือ ข้อ 6 เมื่อเอำโทรศัพท์ไปซ่อมเรำจะเสี่ยงต่อสิ่งใด และข้อ 19 ควำมหมำย
ของสตอรี่บอร์ด (Story Board) จ ำนวน 109 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมำตอบได้ถูกต้อง 
คือ ข้อ 17 ผู้ที่สร้ำงรำยได้จำก Youtube เรียกว่ำอะไร และ ข้อ 20 Multimedia                 
มีประโยชน์อย่ำงไร จ ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 99.10 ตอบได้ถูกต้องต่ ำสุด คือ ข้อ 5 
กำรกระท ำใดจัดเป็นมำรยำทเน็ต (netiquette) จ ำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80

สรุปได้ว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมหลังกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ พื้นฐำนเกี่ยวกับ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เฉลี่ยร้อยละ 85.51 เพิ่มขึ้นกว่ำก่อนกำรพัฒนำร้อยละ 20.65

กรำฟแผนภูมิคอลัมน์ แสดงผลกำรทดสอบของผู้ท ำแบบทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลรำยงำนผลกำรกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมส ำเร็จรูป เสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลใน
รูปกรำฟวงกลม และข้อมูลตำรำง แบ่งเป็น  ดังนี้

แบบประเมินเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม (ตำรำงที่ 1-4)

- เพศ  
- อำยุ
- ระดับกำรศึกษำ
- ต ำแหน่ง

ตอนที่ 2 - ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน/กำรให้บริกำร (ตำรำงที่ 7-12)
- ด้ำนวิทยำกร
- ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
- ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่
- ด้ำนหลักสูตรกำรอบรม
- ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้

ตอนที่ 3  แบบสอบถำมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

ตอนที่ 4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำ
ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
รุ่นที่ 1-2 ระหว่ำงวันที่ 8-11 มีนำคม 2565

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยระดับควำมพึงพอใจ
คะแนน 4.51-5.00 อยู่ในระดับ มำกที่สุด
คะแนน 3.51-4.50 อยู่ในระดับ มำก
คะแนน 2.51-3.50 อยู่ในระดับ ปำนกลำง
คะแนน 1.51-2.50 อยู่ในระดับ น้อย
คะแนน 1.00-1.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรงุ
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ตอนที่ 4  แบบสอบถำมระดับควำมพึงพอใจ ของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ด้ำนกระบวนกำร/ขั้นตอน/กำรให้บริกำร

ผลกำรแสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ตำรำงท่ี 7  ด้ำนกระบวนกำร  ขั้นตอน  กำรให้บริกำร

ประเด็นกำรประเมิน ഥ𝒙 S.D. แปลผล

1. กำรประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำร
2. ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน
3. กำรท ำงำนเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน
4. รูปแบบกำรด ำเนินกำรมีควำมเหมำะสม
5. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร

4.58
4.75
4.65
4.63
4.52

0.29
0.40
0.33
0.32
0.26

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

รวม 4.63 0.32 มำกที่สุด

จำกตำรำงที่ 7 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นแสดงระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ ในด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน กำรให้บริกำร พบว่ำ           
ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด (𝒙=4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า 
ประเด็น ที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด คือ ครามสะดรกในการลงทะเบียน (𝒙=4.75) ประเด็นรองลงมา
คือ การท างานเป็นระบบวละมีขั้นตอนที่ชัดเจน (𝒙=4.65) วละประเด็นที่มีค่า เฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ครามเหมาะสมของระยะเรลาในการด าเนินการ (𝒙= 4.52) 

31



ตำรำงท่ี 8  ด้ำนวิทยำกร

ประเด็นกำรประเมิน ഥ𝑿 S.D. แปลผล

1. กำรแต่งกำยและบุคลิกภำพของวิทยำกร
2. กำรถ่ำยทอดควำมรู้
3. อธิบำยเน้ือหำได้ชัดเจนตรงประเด็น
4. ใช้ภำษำสื่อสำรที่เหมำะสมเข้ำใจงำ่ย
5. กำรตอบค ำถำมของวิทยำกร

4.80
4.67
4.64
4.66
4.65

0.40
0.53
0.55
0.53
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม 4.68 0.50 มากที่สุด

จำกตำรำงที่ 8 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นแสดงระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ ในด้ำนวิทยำกร พบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดับ  มำกที่สุด 
(𝒙=4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด คือ การวต่งกาย
วละบุคลิกภาพของริทยากร  (𝒙=4.80) ประเด็นรองลงมา คือ การถ่ายทอดครามรู้ (𝒙=4.67) วละ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนตรงประเด็น (𝒙= 4.64) 

ตำรำงท่ี 9  ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก

ประเด็นกำรประเมิน ഥ𝑿 S.D. แปลผล

1. ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดอบรม
2. ควำมเหมำะสมของสื่อและอุปกรณ์
3. ปริมำณอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันเพียงพอ

4.61
4.51
4.61

0.54
0.57
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม 4.58 0.56 มากที่สุด

จำกตำรำงที่  9 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นแสดงระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ ในด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวม
อยู่ในระดับ มำกที่สุด (𝒙=4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มีผลการประเมิน
เฉลี่ยสูงสุด คือ ครามเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม ปริมาณอาหารร่างวละอาหารกลางรันเพียงพอ 
(𝒙=4.61) ประเด็นรองลงมาวละเป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ครามเหมาะสมของสื่อวละ
อุปกรณ   (𝒙=4.51)
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ตำรำงท่ี 10  ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่

ประเด็นกำรประเมิน ഥ𝑿 S.D. แปลผล

1. กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
2. กำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่
3. กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่
4. กำรใช้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมของเจ้ำหน้ำที่

4.68
4.71
4.71
4.63

0.52
0.46
0.46
0.54

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม 4.68 0.50 มากที่สุด

จำกตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นแสดงระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ ในด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำ ควำมคิดเห็นใน
ภำพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด (𝒙=4.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยสูงสุด คือ การประสานงานวละการอ านรยครามสะดรกของเจ้าหน้าที่ (𝒙=4.71) 
ประเด็นรองลงมา คือการบริการของเจ้าหน้าที่  (𝒙=4.68) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การให้
ค าวนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหนาที่ (𝒙=4.63)

ประเด็นกำรประเมิน ഥ𝑿 S.D. แปลผล

1. ควำมส ำคัญจ ำเป็นในกำรเรียนรู้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อ
ประโยชน์ในเชิงบริหำร
2. ควำมปลอดภัย กฎหมำย กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. องค์ประกอบ ทฤษฎี อุปกรณ์พื้นฐำน และข้อมูล
เบื้องต้นในกำรจัดท ำคลิปวีดีโอ
4. กำรใช้โปรแกรมจัดท ำคลิป กำรอัดเสียง และกำรถ่ำย
ท ำวีดีโอ กำรอัปขึ้น Youtube

4.69

4.63
4.59

4.59

0.50

0.54
0.56

0.55

มากที่สุด

มากที่สุด
มากที่สุด

มากที่สุด

รวม 4.62 0.54 มากที่สุด

ตำรำงท่ี 11  ด้ำนหลักสูตรกำรอบรม
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จำกตำรำงที่ 11  ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นแสดงระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ ในด้ำนหลักสูตรกำรอบรม พบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่
ในระดับ มำกที่สุด  (𝒙 =4.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มีผลการประเมิน
เฉลี่ยสูงสุด คือ ครามส าคัญจ าเป็นในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน ในเชิงบริหาร 
(𝑥=4.69) ประเด็นรองลงมา คือ ครามปลอดภัย กฎหมาย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (𝑥=4.63)
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  องค ประกอบ ทฤษฎี อุปกรณ พื้นฐาน วละข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท า
คลิปรีดีโอ การใช้โปรวกรมจัดท าคลิป อัดเสียง วละการถ่ายท ารีดี โอ การอั ปขึ้น Youtube
(𝑥= 4.59)

ประเด็นกำรประเมิน ഥ𝑿 S.D. แปลผล

1. น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรบรหิำรสถำนศึกษำได้
2. ถ่ำยทอดควำมรู้ไปขยำยผลแก่เพื่อนร่วมงำนได้
3. ควำมรู้ที่ได้รับช่วยเหลือครูและนักเรียนได้

4.59
4.54
4.63

0.56
0.57
0.57

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

รวม 4.59 0.57 มากที่สุด

ตำรำงท่ี 12  ด้ำนน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้

จำกตำรำงที่ 12  ผลกำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นแสดงระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ ในด้ำนน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่ำ ควำมคิดเห็น      
ในภำพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด (𝒙 =4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มี
ผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด คือ น าครามรู้ที่ได้รับช่รยเหลือครูวละนักเรียนได้ (𝑥=4.63) ประเด็น
รองลงมา คือ น าครามรู้ไปประยุกต ใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้ (𝑥=4.59) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ถ่ายทอดครามรู้ไปขยายผลวก่เพื่อนร่รมงานได้ (𝑥= 4.54)
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บทท่ี 5
สรุปผล อภิปรำยผล 
และข้อเสนอแนะ
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บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ

36

สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ

ผลการริเคราะห ข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาโดยหาค่าครามถี่วละค่าร้อยละของผู้เข้ารับ
การพัฒนา จ านรน 109 คน จ าวนกตามเพศ พบร่า เป็นเพศชาย จ านรน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.20  เป็นเพศหญิง จ านรน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 จ าวนกตามช่รงอายุ พบร่า         
อายุระหร่าง 21-30 ปี จ านรน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80  อายุระหร่าง 31-40 ปี จ านรน       
27 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 อายุระหร่าง 41-50 ปี จ านรน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50    
อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านรน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 จ าวนกตามระดับการศึกษา พบร่า        
จบการศึกษาปริญญาตรี จ านรน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60 จบปริญญาโท จ านรน 91 คน     
คิดเป็นร้อยละ 83.50 จบปริญญาเอก จ านรน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.90 จ าวนกตามต าวหน่ง 
พบร่า เป็นต าวหน่งผู้บริหารการศึกษา  จ านรน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 ต าวหน่ง            
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านรน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 82.60 รักษาการในต าวหน่งผู้อ านรยการ
โรงเรียน จ านรน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60

ตอนที่ 2  ผลกำรทดสอบก่อนกำรพัฒนำ

ผลการริเคราะห ข้อมูลการทดสอบก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ         
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พบร่า ตอบได้ถูกต้องสูงสุด    
ข้อ 6 เมื่อเอาโทรศัพท ไปซ่อม เราจะเสี่ยงต่อสิ่งใด จ านรน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 96.30 
รองลงมาตอบได้ถูกต้อง ข้อ 10 เมื่อนั่งท างานผิดท่าทางเป็นเรลานาน จะท าให้เกิดปัญหาอะไร วละ 
ข้อ 18 ผู้ที่สร้างรายได้จาก Youtube เรียกร่าอะไร จ านรน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 93.60    
ตอบได้ถูกต้องต่ าสุด ข้อ 4 การกระท าใดจัดเป็นมารยาทเน็ต (netiquette) จ านรน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.80 สรุปได้ร่าผู้ตอบวบบสอบถามก่อนการพัฒนามีครามรู้ ครามเข้าใจพื้นฐานเฉลี่ยร้อยละ 
64.86



ตอนที่ 3  ผลกำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรทดสอบหลังกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ    
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ตอบได้ถูกต้องทุก
คน 2 ข้อ จ านรน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาตอบได้ถูกต้องทุกคน 2 ข้อ จ านรน      
108 คน คิดเป็นร้อยละ 99.10 ตอบได้ถูกต้องทุกคนต่ าสุด 1 ข้อ จ านรน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.80

สรุปได้ว่ำ ผู้ตอบวบบสอบถามหลังการพัฒนามีครามรู้ ครามเข้าใจ พื้นฐานเกี่ยรกับ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เฉลี่ยร้อยละ 85.51 มีครามรู้เพิ่มขึ้นมากกร่าก่อนการพัฒนาร้อยละ 
20.65 วละผ่านเกณฑ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหารการศึกษา    
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามที่ก าหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่ต่ ากร่าร้อยละ 60)
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ตอนที่ 4  ผลกำรแสดงควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลระดับควำมพึงพอใจ ของผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน กำรให้บริกำร พบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวม อยู่ในระดับมำกที่สุด
(𝒙=4.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด คือ ครามสะดรก  
ในการลงทะเบียน (𝑥=4.75) ประเด็นรองลงมา คือ การท างานเป็นระบบวละมีขั้นตอนที่ชัดเจน 
(𝑥=4.65) วละประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ครามเหมาะสมของระยะเรลาในการด าเนินการ (𝑥= 4.52) 

ด้ำนวิทยำกร พบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ ในระดับ มำกที่สุด ( 𝒙=4.68)
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด คือ การวต่งกายวละบุคลิกภาพ
ของริทยากร (𝒙=4.80) ประเด็นรองลงมา คือ การถ่ายทอดครามรู้ (𝒙= 4.67) วละประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนตรงประเด็น (𝒙= 4.64)

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก พบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด 
(𝒙=4.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มีผลการประเมิน เฉลี่ ยสู งสุด คือ              
ครามเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม ปริมาณอาหารร่างวละอาหารกลางรันเพียงพอ (𝒙=4.61) ประเด็น
รองลงมาวละเป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ครามเหมาะสมของสื่อวละอุปกรณ   (𝒙=4.51) 

ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ พบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
(𝒙=4.68) เมื่ อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า  ประเด็นที่มีผลการประเมิน เฉลี่ ยสู งสุด คือ                 
การประสานงานวละการอ านรยครามสะดรกของเจ้าหน้าที่ (𝒙=4.71) ประเด็นรองลงมา คือ การบริการ
ของเจ้าหน้าที่  (𝒙=4.68) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การให้ค าวนะน าหรือตอบข้อซักถามของเจา้หนา้ที่ 
(𝒙=4.63) 

ด้ำนหลักสูตรกำรอบรม พบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด (𝒙 =4.62)
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด คือ ครามส าคัญจ าเป็น          
ในการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน ในเชิงบริหาร (𝑥=4.69) ประเด็นรองลงมา คือ ครามปลอดภัย 
กฎหมาย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (𝑥=4.63) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ องค ประกอบ ทฤษฎี       
อุปกรณ พื้นฐาน วละข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท าคลิปรีดีโอ การใช้โปรวกรมจัดท าคลิป อัดเสียง             
วละการถ่ายท ารีดิโอ การอัปขึ้น Youtube (𝑥= 4.59)

ด้ำนน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ พบว่ำ ควำมคิดเห็นในภำพรวมอยู่ในระดับ มำกที่สุด          
(𝒙 =4.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบร่า ประเด็นที่มีผลการประเมิน เฉลี่ยสู งสุด คือ                
การน าครามรู้ที่ได้รับช่รยเหลือครูวละนกัเรียนได้ (𝑥=4.63) ประเด็นรองลงมา คือ น าครามรู้ไปประยุกต ใช้
ในการบริหารสถานศึกษาได้ (𝑥=4.59) ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ถ่ายทอดครามรู้ไปขยายผล         
วก่เพื่อนร่รมงานได้ (𝑥= 4.54) 
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2. จากการประเมินการทดสอบก่อนการพัฒนาวละหลังการพัฒนา พบร่า หลังการพัฒนา  
ในภาพรรมของผู้เข้ารับการพัฒนาส่รนใหญ่มีครามรู้ ครามเข้าใจ มีทักษะ มีการพัฒนาการใช้ดิจิทัลสูงขึ้น 
สามารถน าครามรู้ทักษะที่ได้รับน าไปประยุกต ใช้ให้เหมาะสมกับบุคลากรในสถานศึกษาของตนเองได้
อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน ต่อการท างานวละการใช้
ชีริตประจ ารันอย่างมีประสิทธิภาพ วละเสริมสร้างครามมั่นใจวละครามสามารถในการพัฒนาตนเองใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสูงขึ้น ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนผ่านเกณฑ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน 

1. จากการริเคราะห ข้อมูลทั่รไปของผู้เข้ารับการพัฒนา พบร่า เป็นเพศหญิงมากกร่า      
เพศชาย ส่รนใหญ่มีอายุระหร่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด

อภิปรำยผล

3. จากผลการริเคราะห ข้อมูลครามคิดเห็นจากวบบประเมินครามพึงพอใจในการประชุม   
เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พบร่า 
ผู้เข้าร่รมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฯ ส่รนใหญ่มีครามคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ผู้เข้าร่รมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาฯ มีครามพึงพอใจในการเข้าร่รมตามกระบรนการ ขั้นตอน วละการ
ให้บริการ การถ่ายทอดครามรู้ วละการใช้ภาษามีครามเหมาะสมวละเข้าใจง่าย การอธิบายเนื้อหา    
ด้านหลักสูตรการอบรม ด้านครามรู้ครามเข้าใจก่อนวละหลังการอบรม ด้านการน าครามรู้ไปประยุกต ใช้      
อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านริทยากรการวต่งกายวละบุคลิกภาพของริทยากร ด้านการให้บริการ              
การประสานงาน การอ านรยครามสะดรกของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้เข้าร่รมการประชุม      
เชิงปฏิบัติการพัฒนาฯ ครั้งนี้ได้รับประโยชน วละคุ้มค่ากับระยะเรลาในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ฯ
สามารถน าครามรู้ที่ได้รับไปประยุกต ใช้วละเผยวพร่ในเขตพื้นที่การศึกษา วละสถานศึกษาได้
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ข้อเสนอแนะ

1. ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของผู้บริหารในลักษณะนี้อีก

2. ครรขยายผลอบรมโครงการดีๆวบบนีต้่อไปโดยเปน็การอบรมที่ต่อยอดได้
เช่น สอนเทคนิคการถ่ายภาพ

3. จัดอบรมขยายผลให้กับข้าราชการครู

4. ครรจัดอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นการอบรมที่มีประโยชน มาก สอดคล้องกับสถานการณ ในปจัจุบนั

6. ขอชื่นชมผู้จัดวละคณะริทยากรที่คอยให้ค าวนะน าวละชี้วนะดีมาก ๆ ทุกท่าน

7. เป็นโครงการที่ดีมากๆ /น่าจะจัดทุก 2 ปี

8. ต้องการให้จัดทักษะการพูด ทักษะการบริหาร ทักษะภาษาอังกฤษ 

9. น่าจะท าเป็นคู่มือวจกด้รย

10. เรลาน้อยไปนดิ
11. ให้มีการพัฒนาหลักสูตรลักษณะนี้เพิ่มเติมวละต่อเนื่อง

12. ประทับใจตลอดระยะเรลาการอบรมในทุกด้าน ถ้าเพิ่มเรลาอีกนิด
คงท าภาคปฏิบัติได้ดีขึ้น

13. เป็นการอบรมที่มีประโยชน น าไปใช้ได้จริง
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หลักสูตรกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ฯ (QR Code)
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แบบประเมินความพึงพอใจ : รหัส 7777

แบบทดสอบก่อนเรียน : รหัส 5555

แบบทดสอบหลังเรียน : รหัส 6666
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