แบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน ปีงบประมาณ 2560
คำชี้แจง ให้ศึกษำนิเทศก์/ผู้นิเทศ ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในประเด็นกำร
นิเทศติดตำมผลดังต่อไปนี้ แล้วบันทึกสภำพที่พบและข้อนิเทศ
ชื่อสถำนศึกษำ...............................................................................จังหวัด..........................................................
ประเด็นการนิเทศ
1. สภาพการดาเนินงานของ
จังหวัด /อาเภอ
- ก ระบ ว น ก ำร ส นั บ ส นุ น ก ำร
ดำเนินงำนศูนย์ดิจิทัลเป็น
อย่ ำ งไร มี แ ผนกำรติ ด ตำมกำร
ด ำเนิ น งำนหรื อ ไม่ และปั ญ หำ
อุปสรรคเป็นอย่ำงไร
2. สภาพของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
- ควำมพร้อมในกำรให้บริกำร
เกี่ยวกับ สถำนที่ คอมพิวเตอร์
สัญญำณอินเทอร์เน็ตมีหรือไม่
อย่ำงไร ปัญหำอุปสรรคเป็นอย่ำงไร

ตัวชี้วัด
1. สนับสนุนคอมพิวเตอร์และวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับศูนย์ดิจิทัลอย่ำง
เพียงพอ
2. มีแผนพัฒนำครู กศน.ตำบลให้
สำมำรถดำเนินงำนศูนย์ดิจิทัลได้ตำม
ภำรกิจและมีประสิทธิภำพ
3. มีกำรนิเทศ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง
1. สถำนที่ตั้งมีควำมเหมำะสม
ปลอดภัย และสะดวกสบำย
2. มีคอมพิวเตอร์บริกำรครบทุก
กศน.ตำบล
3. กศน.ตำบล มีกำรติดตั้งสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตครบทุกแห่ง
4. มีสัญญำณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร
ต่อกำรบริกำรเรียนรู้
3. การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล 1. มีแผนกำรบริกำรกำรศึกษำและ
ตามนโยบายปี 2560
กำรเรียนรู้ของประชำชน
- กำรดำเนินงำนตำมบทบำทกำร 2. มีกำรบริกำรข่ำวสำร ข้อมูล
เป็นศูนย์บริกำรทำงอินเทอร์เน็ต
สำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ทำง
กำรบริกำรกำรศึกษำและกำร
อินเทอร์เน็ต
เรียนรู้ของประชำชน กำรเป็นแหล่ง 3. มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เรียนรู้ออนไลน์ และกำรพัฒนำ
และกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ในกำร
เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์มีหรือไม่
เรียนรู้และกำรพัฒนำอำชีพ
อย่ำงไร ปัญหำอุปสรรคเป็นอย่ำงไร (เศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์)
๔. เป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
4. หลักสูตร/โครงการ/กิจกรรม
ที่เปิดสอน
- กระบวนกำรจัดกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร โครงกำร
กิจกรรม ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง

1. จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม/
จำนวนคน
๒. จำนวนกิจกรรมที่ให้ควำมรู้/
จำนวนคน

สภาพที่พบ

ข้อนิเทศ

ประเด็นการนิเทศ
หรือไม่ อย่ำงไร มีหลักสูตร/
โครงกำร/กิจกรรมอะไรบ้ำง ปัญหำ
อุปสรรคเป็นอย่ำงไร
5. การพัฒนาบุคลากร
- บุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจหรือไม่ และสำมำรถนำ
ควำมรู้ไปขยำยผลให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยใดหรือไม่อย่ำงไร
ปัญหำอุปสรรคเป็นอย่ำงไร

ตัวชี้วัด
สภาพที่พบ
ข้อนิเทศ
๓. ชื่อหลักสูตร/กิจกรรมที่เปิดสอน
๔. มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำม
ภำรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
1. ครูผู้ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถเป็น
วิทยำกรในกำรอบรมของศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนได้
(ระบุชื่อหลักสูตร/กิจกรรม)
2. ครูมีนำควำมรู้ไปขยำยผลแก่
กลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำย
(ระบุกลุ่มเป้ำหมำย)
6. เครือข่ายในการดาเนินการ
1. มีกำรจัดเก็บข้อมูลเครือข่ำยอย่ำง
- กำรจัดกำรเครือข่ำยเกี่ยวกับกำร เป็นระบบ /มีทำเนียบเครือข่ำย
จัดระบบข้อมูลเครือข่ำยเทคโนโลยี 2. มีแผนกำรดำเนินงำนร่วมกัน
ดิจิทัล มีหรือไม่อย่ำงไร ได้ทำ
ระหว่ำงเครือข่ำย
MOU กับหน่วยงำนใดบ้ำง มี
3. มีกำรส่งเสริม สนับสนุน
ทำเนียบเครือข่ำยหรือไม่ มีกำร
เทคโนโลยี วิทยำกร วัสดุ อุปกรณ์
ดำเนินงำนสนับสนุนกันอย่ำงไร
ฯลฯ เพื่อร่วมพัฒนำกำรดำเนินงำน
ปัญหำอุปสรรคเป็นอย่ำงไร
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
๔. มีกำรทำข้อตกลงร่วมกับ
หน่วยงำนเครือข่ำย
(ระบุหน่วยงำน)
๗. การนิเทศและติดตามผล
1. มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้ำที่นิเทศ
- สถำนศึกษำมีกำรดำเนินงำนตำม ภำยในสถำนศึกษำ
กระบวนกำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบ 2. มีกำรจัดทำแผนกำรนิเทศตลอดปี
หรือไม่ อย่ำงไร ปัญหำอุปสรรค
3. มีกำรดำเนินกำรตำมแผนนิเทศ
เป็นอย่ำงไร
4. มีกำรปฏิบัติกำรนิเทศ ด้วย
เทคนิค วิธีกำรนิเทศที่เหมำะสม
5. มีกำรรำยงำนผลกำรนิเทศทุกครั้ง
6. มีกำรนำผลกำรนิเทศไปสู่กำร
พัฒนำปรับปรุงกำรดำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
............................................................................................................................. .................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................................ผู้นิเทศ
(........................................................................)
................./................................../....................

***หมายเหตุ เศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์ คือ แนวคิดกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐำนของกำรใช้องค์
ควำมรู้ (Knowledge) กำรศึ ก ษำ กำรสร้ ำ งสรรค์ ง ำน (Creativity) และกำรใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทำงปั ญ ญำ
(Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรำกฐำนทำงวัฒ นธรรม กำรสั่งสมควำมรู้ของสังคมและเทคโนโลยี/
นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อผลิ ตสิ น ค้ำและบริกำรที่ส ร้ำง “มูล ค่ำทำงเศรษฐกิจ ”และ “คุณ ค่ำทำงสั งคม” ซึ่ง
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคในตลำดโลก หรือ “กำรสร้ำงมูลค่ำที่เกิดจำกควำมคิด”นั่นเอง (ที่มำ :
https://www.gotoknow.org/posts/277624)
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 เป็น ๑ ในยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปีที่รัฐบำลจะปฏิรูปโครงสร้ำง
เศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดย
เป็นกำรเปลี่ยนผ่ำนทั้งระบบใน ๔ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ
1. เปลี่ ย นจำกเกษตรกรรมแบบดั้ งเดิ ม (Traditional Farming) ในปั จ จุ บั น ไปสู่ เกษตร
สมั ย ใหม่ ที่ เน้ น กำรรบริ ห ำรจั ด กำรและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้ อ งร่ ำรวยขึ้ น เป็ น
เกษตรกรแบบผู้ประกอบกำร (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ ที่รัฐต้องให้ควำมช่วยเหลือตลอดเวลำ
ไปสู่กำรเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภำพสูง
3. เปลี่ย นจำก Traditional Services ซึ่งมีกำรสร้ำงมูลค่ำที่ค่อนข้ำงต่ำ ไปสู่ High Value
Services
4. เปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ำ ไปสู่แรงงำนที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและทักษะสูง
(ที่มำ : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr.Suvit Maesincee -Facebook)

