รายงานผลการบริหารกิจกรรม
สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล”
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ หองประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
*******************
1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนา
ทั กษะด านดิ จิ ทัลของข าราชการและบุ คลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สํานักงาน
ก.พ. เสนอ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ภ าครั ฐ มี กํ า ลั ง คนที่ มี ทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสมที่ จ ะเป น กลไก
ขับเคลื่อนที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล และใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถ
ปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรม
ที่ ค าดหวั ง ในบริ บ ทของการปรั บ เปลี่ ย นเป น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล และสามารถนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนสูงสุด และครอบคลุม ขาราชการพลเรือนสามัญและผูปฏิบัติงานในกระทรวง กรม และเจาหนาที่
หนวยงานของรัฐ ขาราชการ ฝายพลเรือน ตลอดจนขาราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมด
สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดใหสวนราชการมีการขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล
ซึ่งเปนทักษะพื้น ฐานที่จําเปนสํ าหรับผูปฏิบัติงานในองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในการปรั บเปลี่ยนภาครัฐ
เป น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล และให ข าราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ สามารถปรั บ ตั ว ให เ ท า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ดานเทคโนโลยี มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เปนรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลได
กํา หนดวิสั ย ทัศนเ ชิ งนโยบายเรื่องไทยแลนด 4.0 ตองอาศัย ทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ในการขับ เคลื่อน
เศรษฐกิ จ ของประเทศ ดั ง นั้ น การเตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงองค ก รจึ ง จํ า เป น ต อ งให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานการรูดิจิทัล กลาวคือ สามารถนําเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีอยู
หลากหลายในปจจุบันมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดทั้งในดานการสื่อสาร การทํางานรวมกัน และการ
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการทํางานภายในองคกร สําหรับบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ทักษะความเขาใจ
และใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนทักษะพื้นฐานที่จะชวยใหการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคล
หรือหนวยงานอื่นมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแลว ยังสงผลในการสรางคุณคา และความคุมคาในการดําเนินงาน
ของสวนราชการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. : การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกร
ดิจิทัล” เพื่อสรางความเขาใจใหแกบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ความสามารถ ในการนําเทคโนโลยีดาน
ดิจิทัลมาประยุกตใชการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2.วัตถุประสงค

1. เพื่อใหบุคลากร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ
ในภาพรวมของแนวคิดการทํางานแบบดิจิทัล (Digital Mindset)
2. เพื่อใหบุคลากร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความรูและ
ความสามารถในการทํางานปจจุบันโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือ และเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับ
การทํางานในอนาคต
3. ใหบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําความรู
ทักษะ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูเขารับการพัฒนา
บุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 79 คน
บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จํานวน 3 คน
บุคลากรสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวน 5 คน
4. วิทยากร

1. นายเอก โอฐนอย
2. นางสาวศิริพร พงศวิญู
3. นางสาวทิพยศริน ภัคธนกุล

ผูจัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
นักวิเคราะหอาวุโส
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ สพร.
เจาหนาที่พัฒนาทักษะความรูดานดิจิทัลอาวุโส
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ สพร.

5. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมคณะทํางานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. : การพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล”
2. ประสานงานและจั ด เตรี ย มความพร อ มในการพั ฒ นา ได แก การขอนุ มัติ กิจ กรรม
การแตงตั้งคณะทํางาน การเชิญประธานพิธีเปด การเชิญวิทยากร การแจงบุคลากร สคบศ. เขารับการพัฒนา
3. ประสานงานหองประชุม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
4. ดําเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม
B5101 อาคารเฉลิมพรเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
5. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
6. งบประมาณ

ใช งบประมาณโครงการพั ฒนาคุ ณภาพการบริ หารจั ดการเพื่ อการพั ฒนาครู และบุ คลากร
ทางการ ศึกษา กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562
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7. ผูบริหารโครงการ
1. นางณัฏฐสิตา ศิริรัตน
2. นางณัฐชากานต เดวิส
3. นายวรพจน รุงอรุณ
4. นายตอสกุล ผดุงญาติ
5. นางสาวสุทัศสา สิทธิวิภัทร
6. นางสาวมาลินี กําชัย
7. นางสาวจุไรรัตน โพธิลักษณ
8. นายสวัสดิ์ แหวนเงิน

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาคอมพิวเตอร

8. ระยะเวลาดําเนินการ
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม B5101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
9. ผลการดําเนินงาน
ตอนที่ 1 ผลการประเมินขอมูลทั่วไปของผูเขารวมกิจกรรม
ตารางที่ 1 ขอมูลเพศของผูเขารวมกิจกรรม
เพศ
จํานวน
รอยละ
ชาย
9
23.68
หญิง
29
76.32
รวม
38
100
จากตารางที่ 1 แสดงขอมูลเพศของผูเขารวมกิจกรรม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 76.32 และเพศชาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 23.86
ตารางที่ 2 ขอมูลอายุของผูเขารวมกิจกรรม
อายุ
20 - 30 ป
31 - 40 ป
41 - 50 ป
50 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
2
12
5
19
38

รอยละ
5.26
31.58
13.16
50.00
100

จากตารางที่ 2 แสดงขอมูลอายุของผูเขารวมกิจกรรม พบวาอายุ 50 ปขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 19 คน
คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอายุ 31 – 40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 31.58 และอายุ 20 – 30 ป
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.26
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการดานตางๆ ตอการจัดกิจกรรม
ความคิดเห็นที่มีตอบริหารกิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.
การพั ฒ นาทั ก ษะด า นดิ จิ ทั ล “การปรั บ เปลี่ ย นองค ก รสู ก ารเป น องค ก รดิ จิ ทัล ”โดยใช แบบสอบถามแบบ
มาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีรายละเอียดระดับความคิดเห็น ดังนี้
5
4
3
2
1

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย ซึ่งมีเกณฑในการแปลผลดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 = มากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 = มาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 = ปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 = นอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 = นอยที่สุด
ตารางที่ 3 ขอมูลความรูความเขาใจ การนําไปใช ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม
คาเฉลี่ย
(X̅ )

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

คิดเปน
รอยละ

ระดับ

4.39

0.75

87.80

มาก

4.43

0.78

88.60

มาก

1.3 การเปดโอกาสใหซักถามและแสดง
ความคิดเห็น
1.4 การตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและ
ชัดเจน
1.5 การใชเวลา/บริหารจัดการเวลาไดเหมาะสม

4.39

0.79

87.80

มาก

4.34

0.85

86.80

มาก

4.42

0.72

88.40

มาก

1.6 มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงเนื้อหา
ที่สอนใชอุปกรณสื่อการสอนที่เหมาะสม
1.7 ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการ
ในการจัดกิจกรรม
รวมดานวิทยากร

4.45

0.69

89.00

มาก

4.42

0.72

88.40

มาก

4.39

0.75

87.80

มาก

รายการ
1. วิทยากร
1.1 ความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ให
ความเขาใจ
1.2 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม
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รายการ
2. คุณภาพของกิจกรรม
2.1 ความรูความเขาใจในเรื่องนี้กอนเขารวมกิจกรรม
2.2 ความรูความเขาใจในเรื่องนี้หลังเขารวมกิจกรรม
2.3 กิจกรรมนี้เอื้อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา
ความสามารถของทาน
2.4 ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณ ใหม ๆ จากการเขารวมกิจกรรม
2.5 ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน
2.6 ทานพรอมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อ
สนับสนุนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล
2.7 ประโยชนที่ทานไดรับจากการเขารวมกิจกรรม
รวมดานคุณภาพของกิจกรรม
3. กระบวนการ ขั้นตอน การใหบริการ
3.1 การประชาสัมพันธกิจกรรมตอเนื่องและเหมาะสม
3.2 ความเหมาะสมของสถานที่
3.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา
3.4 การจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรม
3.5 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเหมาะสมกับหัวขอ
การสอนหรือกิจกรรมที่ใช
3.6 โสตทัศนูปกรณและเจาหนาที่สนับสนุน
3.7 เอกสาร/สื่อ ประกอบการพัฒนา
รวมดานกระบวนการ ขั้นตอน การใหบริการ
4. ความพึงพอใจในภาพรวมของการเขารวม
กิจกรรม

คาเฉลี่ย
(X̅ )

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D)

คิดเปน
รอยละ

ระดับ

3.21
4.03
4.03

1.21
0.82
0.64

64.20
80.60
80.60

ปานกลาง
มาก
มาก

4.05

0.66

81.00

มาก

3.97

0.72

79.40

มาก

4.18

0.73

83.60

มาก

4.11
3.94

0.65
0.84

82.20
78.80

มาก
มาก

4.00
4.18
3.92
4.05
4.05

0.81
0.73
0.85
0.80
0.73

80.00
83.60
78.40
81.00
81.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.97
3.87
4.01

0.88
0.74
0.79

79.40
77.40
80.20

มาก
มาก
มาก

4.24

0.68

84.80

มาก

จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในดานตางๆ ไดดังนี้
1. ดานวิทยากร พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย X̅ = 4.39
2. ดานคุณภาพของกิจกรรม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก X̅ = 3.94
3. ดานกระบวนการ ขั้นตอน การใหบริการพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก X̅ = 4.01
4. ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการเขารวมกิจกรรม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
X̅ = 4.24
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ตอนที่ 3 ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับจัดกิจกรรม
3.1 ขอเสนอแนะ ติ ชม ในการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมดีมาก ไดทั้งความรู และความสนุก ไมนาเบื่อ
2. กิจกรรมมีประโยชนมาก มีการฝกปฏิบัติจริง ใชเทคโนโลยีและทักษะที่จําเปนสามารถ
นํามาในการปฏิบัติงานได
3. ควรจัดกิจกรรมที่ตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการปฏิบัติจริง
4. การพัฒนาดิจิทัลสอดคลองกับการพัฒนาบุคลากร
5. การพัฒนาดิจิตัลไมใชปจจัยเดียวที่จะทําใหองคกรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยง
การบูรณาการ การประยุกตใช ความสอดคลองกับบริบท วัฒนธรรมในการงาน ก็ มีสวนสําคัญในการพัฒนา
องคกรไดเหมือนกันซึ่งตองคํานึงถึงดวยเหมือนกัน
6. ถาจะใหองคกรเปนดิจิทัลที่เกิดประโยชนจริง ควรมีการพัฒนาระบบใหสนับสนุนการทํางาน
ดานดิจิทัลดวยเพราะไมใชปรับหรือพัฒนาคนอยางเดียว
7. ควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใช เนื่องจากการพัฒนาหนวยงานใหเปนดิจิตอล
ควรมีเครื่องมือที่เอื้อตอการดําเนินการ
8. Notebook ที่นํามาใหใชในกิจกรรมกลุมควรมีการตรวจสอบกอน เพราะวาใชไมไดหากไมมี
ควรแจงใหนํา notebook มาเองจะดีกวา
3.2 หัวขอที่ทานอยากใหจัดอบรมครั้งตอไป
1. Workshop ที่เปนระยะที่ 2 ตอเนื่องจากครั้งนี้
2. ถามีเอกสารประกอบการพัฒนา นําขึ้นบน website ก็จะดียิ่งขึ้น
3. การพัฒนาองคกร การสรางความสามัคคี การพัฒนาวัฒธรรมองคกร
4. การพัฒนางานดวยระบบการใชงานพื้นฐานดานดิจิทัล
5. การประยุกตใชโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นในการทํางาน เชน MS onenote , Google
sheet/ google form , office 365 ฯลฯ
10. สรุปผลการดําเนินงาน
จากผลการสํ า รวจความพึ งพอใจของผูเขารว มกิ จ กรรมในดานตาง ๆ ในการดําเนิน กิจ กรรม
สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยน
องคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล” สามารถสรุปเปนรายดาน ดังนี้
1. ดานวิทยากร
ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในดานวิทยากรมีความรูความสามารถในการถายทอด
และสื่อสารเนื้อหาที่ใชสอนอยูในระดับมาก
2. ดานคุณภาพของกิจกรรม
ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจดานคุณภาพของกิจกรรมที่สามารถนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก
3. ดานกระบวนการ ขั้นตอน การใหบริการ
ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในดานกระบวนการ ขั้นตอน การใหบริการของการ
จัดกิจกรรมอยูในระดับมาก
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4. ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการเขารวมกิจกรรม
ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในของการเขารวมกิจกรรมที่ใชในการจัดอบรม
อยูในระดับมากที่สุด
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล” ทําใหบุคลากรของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มี ความรูความเขาใจแนวคิด การทํางานแบบดิ จิทัล
และเกิดประสบการณจากการรวมทํากิจกรรมในการพัฒนาเพิ่มขึ้นสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานสูการเปนองคกรดิจิทัลไดอยางมาก
11. ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีกิจกรรมการฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีที่สามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานได เพื่อกระตุนใหเกิดแนวคิดในการนําไปปฏิบัติจริง
2. ควรพัฒนาบุคลากร โดยการบูรณาการใหเกิดความเชื่อมโยงใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
ในการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
3. ควรพัฒนาระบบสนับสนุนใหสามารถทํางานแบบดิจิทัล เชน เครื่องคอมพิวเตอร
4. ควรเผยแพรเอกสารประกอบการพัฒนาบน website
5. ควรจัดใหมีการพัฒนาองคกรเพื่อสรางความสามัคคีและพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
6. ควรจัดใหมีการพัฒนางานดวยระบบการใชงานพื้นฐานดานดิจิทัล
7. ควรจัดใหมีการพัฒนาการนําโปรแกรมสําเร็จรูปหรือแอพลิเคชั่นไปใชในการปฏิบัติงาน
เชน MS onenote , Google sheet/ google form , office 365

8
ภาพถายกิจกรรม
สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. : การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล”
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ณ หองประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
กลาวเปดการอบรม
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วิทยากร : สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)

นายเอก โอฐนอย
ผูจัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ

นางสาวทิพยศริน ภัคธนกุล
เจาหนาที่พัฒนาความรูดานดิจิทัลอาวุโส

นางสาวศิริพร พงศวิญู
นักวิเคราะหอาวุโส
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ผูเขารับการอบรมรับฟงบรรยายและเขารวมกิจกรรมกลุม
ตามทีว่ ิทยากรมอบหมาย

