
 

  



 

 

หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียน
การสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบรุี เขต 1 ก 

 บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา สพป.ชลบุรี เขต 1         
ที ่ วันที ่ ๑5 กันยายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง รายงานการอบรมหลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียน

การสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 

 ด้วย นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบา้นสวนอุดมวิทยา ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชา 
วิทยาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าอบรมหลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal 
Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ สาระการอบรมในหลักสูตรที่ 1 ซ่ึง
ประกอบไปด้วย 1. มองอนาคตภาพของสถานศึกษา ๒. ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาในยุค NEXT Normal 
Education Reimagined ๓.นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการบริหารสถานศึกษา ๔.ประสบการณ์จากผู้บริหารสถาณศึกษา
ที่ประสบผลส าเร็จในการบริหารสถานศึกษา ๕.การบริหารการเรียนการสอนโดยใช้ดิจิทัลเป็นฐานพร้อม
ประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา เวลา 13.00 – 16.00 น.นั้น 
 บัดนี้ การอบรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการอบรม ดังเอกสารแนบท้าย 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

       
 ลงชื่อ........................................................... 
             (นางสาวจินตนา  จา่มีเคน) 
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ค าน า 
 

 เนื่องด้วยส าน ักเทคโนโลยีเพื ่อการเร ียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มีการจัดอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตร
สมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator จ านวนทั้งหมด 7 หลักสูตรซึ่งประกอบได้ด้วย 
    หลักสูตรที่ 1 : NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 
    หลักสูตรที่ 2 : กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพใน
ยุค NEXT Normal (Virtual Classroom and  Meeting Guide, Steps and Best Practices in NEXT Normal) 
    หลักสูตรที่ 3 : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็น
พล เมื องยุ คดิ จิ ทั ลของ โลกแห่ งศตวรรษที่  21 "Reimagined  Education & Learner for Global Digital 
Citizenship in 21st Century" 
     หลักสูตรที่ 4 : การสร้าง Blended Learning Platform for NEXT Normal Education 
Reimagined ด้วย Microsoft 365  
    หลักสูตรที่  5 : การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย 
Microsoft Windows  
    หลักสูตรที่ 6 : การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการประสบการณ์การ
เรียนรู้ Microsoft 365 (Interactive Knowledge Media Development on Learning Experience Platform)  
    หลักสูตรที่ 7 : การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย 
(Secure Digital Assessment for Hybrid Learning)          
 ข้าพเจ้าขอขอบคุณส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วม
ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้น าแนวทางไปต่อยอดและเป็นวิธีปฎิบัติเพ่ือ เพ่ือให้เกิดผล
การจัดการเรียนรู้ที่ลงสู่ผู้เรียนอย่างสูงสุด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)  
  

 
       นางสาวจินตนา  จ่ามีเคน 
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   การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับการศึกษาในยุค NEXT Normal 
Education Reimagined ที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้พร้อมกับการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
Hybrid Learning เป็นแนวที่น่าสนใจส าหรับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเน้นการบูรณาการรูปแบบ
การสอน สื่อความรู้ และกิจกรรมการที่หลากหลายDigital citizen identity: ความสามารถในการสร้างและ
จัดการในการระบุตัวตนด้วยความซื่อสัตย์ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ 
8 Digital Citizenship: 8 คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดิจิทัล 

Screen time management: ความสามารถในการจัดการเวลาในโลกออนไลน์ การจัดการเวลาเพื่อ
ภารกิจที่หลากหลาย และการจัดการเวลาและก ากับตัวเองในการท ากิจกรรมในสื่อสังคมออนไลน์ 

Cyberbullying management: ความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบน
อินเทอร์เน็ตและจัดการกับสถานการณ์อย่างชาญฉลาด 

Cybersecurity management: ความสามารถในการปกป้องข้อมูลโดยการสร้างความปลอดภัยของ
รหัสผ่านและการจัดการการคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความหลากหลาย 

Privacy management: ความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคลที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณเพ่ือปกป้องความเป็นส่วนตัวของทั้งของตนเองและของผู้อื่น 

Critical thinking: ความสามารถในการจ าแนกข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จ เนื้อหาที่ดีและ
เนื้อหาที่เป็นอันตราย และการติดต่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและน่าสงสัย 

Digital footprints: ความสามารถในการท าความเข้าใจธรรมชาติของร่องรอยทางดิจิทัล ผลกระทบ
ของร่องรอยทางดิจิทัลที่มีต่อชีวิตจริง และจัดการร่องรอยทางดิจิทัลด้วยความรับผิดชอบ 

Digital empathy: ความสามารถในการแสดงออกถึงความใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการในโลก
ออนไลน์ทั้งของตนเองและของผู้อื่น 
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ภาคผนวก ก 
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบ 
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เกียรติบัตร 
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