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รายงานการบริหารโครงการ
โครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563
ห้องประชุมอาคม จันทสุนทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
.........................................................
ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ดาเนินโครงการพัฒนาเตรียม
นั ก บริ ห ารระดั บ กลาง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ ผู้ เ ข้ า รั บ
การฝึกอบรมเป็นนักบริหารระดับกลางที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการหน่วยงาน
โดยใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 2) เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสามารถพั ฒ นางานโดยใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อเปลี่ยนผ่านหน่วยงานภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม
อาคม จันทสุนทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้อานวยการกลุ่มสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ทั้งสิ้น 40 คน เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 4 รายวิชา 27 ชั่วโมง ประกอบด้วย รายวิชาที่ 1 การคิด
แบบเติบโต (Growth Mindset) (3 ชั่วโมง) รายวิชาที่ 2 การบริหารจัดการยุคใหม่ (9 ชั่วโมง) รายวิชาที่ 3
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทางาน (6 ชั่วโมง) รายวิชาที่ 4 การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (9 ชั่วโมง)
ก่อนพิธีเปิดฝึกอบรมได้มีการชี้แจงหลักสูตรโดย อาจารย์ณัฏธิดา ฤทธาภัย หัวหน้าผู้บริหาร
โครงการ ประธานพิธีเปิ ดการฝึ กอบรมโดย ดร.สั มนาการณ์ บุญเรือง ผู้ อานวยการสถาบันพัฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และ ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเ ศษ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน และ
หลังจากพิธีเปิด ได้ดาเนินการฝึกอบรมตามตารางการฝึกอบรม โดยมีวิทยากรกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้คาปรึกษาแนะนา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อ.ณัฏธิดา ฤทธาภัย
อ.จตุณี ประภาสะวัต อ.อนันต์ศักดิ์ สร้างคา
กลุ่มที่ 2 อ.สุพรรณี สมิท
อ.เกษร จตุเทน
กลุ่มที่ 3 อ.เต็มจิต จันทคา
อ.จุฑามาศ คุ้มเณร
กลุ่มที่ 4 อ.สุนทรี ไกรกาบแก้ว
อ.กรกช สารโท
การฝึกอบรมได้ดาเนินการดังนี้
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชากรอบการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) โดยการบรรยาย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การคิดแบบ
เติ บ โต (Growth Mindset) สามารถวิ เ คราะห์ ก ระบวนการคิ ด แบบเติ บ โต (Growth Mindset) และ
พัฒนาการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทดสอบคุณลักษณะของตนเองว่ามี
กรอบความคิดแบบใด ผลการทดสอบ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกรอบความคิดแบบมองออกนอก
(Outward Mindset) อยู่ในระดับมาก จานวน 6 คน ระดับปานกลาง จานวน 19 คน ระดับน้อย จานวน
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13 คน และมีความคิดแบบมองเข้า (Inward Mindset) อยู่ในระดับน้อย จานวน 1 คน จากนั้นได้เรียนรู้
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของกรอบความคิดแบบเติบโต และการพัฒนาการคิดแบบเติบโต
(Growth Mindset)
เวลา 13.00 – 16.00 น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน วิทยากรอาวุโส บริษัท มีดี เอ็นเตอร์เทรนนิ่ง
จากัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยการฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อการเปลี่ยนผ่านหน่วยงานภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล โดยการนาเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาปรับใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรกับผลลัพธ์ให้ไปในทิศทางเดียวกับ เทคนิคการบริหารงาน
อย่างสร้างสรรค์ การสร้างคุณภาพเพิ่มให้กับองค์กร และการสร้างความร่วมมือของทีม
หลังจากนั้น เวลา 19.00 – 20.00 น. มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยวิทยากรกลุ่มจาก
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทาความรู้จักกัน นอกจากนี้ยังเป็น
การสร้างเครือข่ายที่ดีต่อกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากรกลุ่ม โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ ในการแนะนาและขอบคุณวิทยากร การรวบรวมชิ้นงานส่งวิทยากร
เป็นต้น
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อานวยการโครงการ
ภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการบริหารจัดการหน่วยงาน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน
และเรียนรู้การทางานร่วมกันแบบออนไลน์ด้วย Microsoft office 365 รวมทั้งการจัดประชุมออนไลน์
ด้วย Microsoft team
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์พงศธร ปาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคริ
นทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทางาน โดยการฝึกปฏิบัติในการนาเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทบเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์
มาใช้ในการสื่อสารและการปฏิบัติงาน รวมถึงการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย นอกจากนั้นยังเน้น
การฝึกการใช้งานพื้นที่เพื่อการทางานร่วมกันแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาความรู้และ
ทักษะไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน ด้วยโปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัลต่าง ๆ เช่น Google form, Google meet,
Google Docs, Google Slides, Google Jamboard เป็นต้น
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ดร.พรอัญชลี พุกชาญค้า และ ดร.อรพินธ์
สอนสลับ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยยึดเป้าหมายของหน่วยงาน และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ มีทักษะในการจัดทาและนาเสนอกิจกรรมพัฒนางาน และสามารถนา
ความรู้ และประสบการณ์ไปประยุ กต์ใช้ในการพัฒ นางานในหน่ว ยงาน โดยแบ่งผู้ เข้ารับการฝึ กอบรม
ออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10-11 คน ฝึกปฏิบัติการจัดทากิจกรรมพัฒนางานรายบุคคลให้สอดคล้องกับ
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ของส่วนราชการและหน่วยงาน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาเทคโนโลยี ดิจิทัล
ต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนตลอดหลักสูตรจัดทาเป็นกิจกรรมพัฒนางาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม
นาเสนอกิจกรรมพัฒนางานต่อวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา และปรับปรุง
แก้ไขกิจกรรมการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ ณ หน่วยงาน และ
รายงานผลการพัฒนางานการขับเคลื่ อนกิจกรรมสู่ ก ารปฏิบัติไปยัง สคบศ. ภายในเดือนตุลาคม 2563
วิทยากรกลุ่มประเมินชิ้นงานและการนาเสนอ
การดาเนินการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการประเมินผลการฝึกอบรม 2 ส่วน คือ 1) เวลาเข้ารับการ
ฝึกอบรม และ 2) ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจานวนทั้งสิ้น
40 คน ผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่หลักสูตรกาหนดทุกคน โดยมีเวลาการฝึกอบรม สูงสุด 27 ชั่วโมง
ต่าสุด 25 ชั่วโมง และมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ย 26.95 ชั่วโมง และมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมสูงสุด
100 คะแนน ต่าสุ ด 80 คะแนน และมีคะแนนผลสั มฤทธิ์ เฉลี่ ย 89.60 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100
คะแนน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 2
มีความพึงพอใจต่อการดาเนินการฝึกอบรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.50, σ =0.71) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านสิ่งอานวยความสะดวก โดยมี
ความพึงพอใจด้านผู้บริหารโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.64,σ=0.58) รองลงมามีความพึงพอใจ ด้าน
หลักสูตรการฝึกอบรม (µ=4.63,σ=0.58) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (µ=4.62,σ=0.58)
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (µ=4.60,σ=0.59) ด้านคุณภาพของการให้บริการ (µ=4.55,σ=0.62) และความ
พึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (µ=4.25, σ=0.87)
ข้อเสนอแนะการบริหารโครงการ
1. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถเข้าถึงแอฟลิเคชั่นที่ ใช้ในการฝึก
ปฏิบัติได้ ทาให้เสียเวลา ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ ดังนั้น สคบศ. ควรปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มี
ความเร็วสูงขึ้นกว่านี้
2. ควรจั ด สรรงบประมาณส าหรั บ ด าเนิ น โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารระดั บ กลาง
กระทรวงศึกษาธิการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. หลั กสู ตรเตรี ย มนั กบริ ห ารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลั กสู ตรระยะสั้ น ที่
ดาเนิ น การฝึ กอบรมเพีย ง 5 วัน ยั งไม่ส ามารถฝึ กอบรมเตรียมผู้ เข้ารับการฝึ กอบรมให้ เป็นนักบริ ห าร
ระดับกลางได้ ควรปรับชื่อหลักสูตรเป็น หลักสูตรการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ควรปรับรูปแบบการฝึกอบรมจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีความสนใจหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
5. ควรคัดเลือกบุคคลที่พร้อมจะเข้ารับการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สามารถ
นาไปปฏิบัติในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
อนันต์ศักดิ์ สร้างคา รายงาน

4
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1
วันที่ 17 สิงหาคม 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

5
ภาพกิจกรรม
รายวิชาที่ 1 การคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
วันที่ 17 สิงหาคม 2563

6
ภาพกิจกรรม
รายวิชาที่ 2 การบริหารจัดการยุคใหม่
วันที่ 17 สิงหาคม 2563

7
ภาพกิจกรรม
รายวิชาที่ 3 การบริหารจัดการหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ 18 สิงหาคม 2563

8
ภาพกิจกรรม
รายวิชาที่ 4 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทางาน
วันที่ 19 สิงหาคม 2563

9
ภาพกิจกรรม
รายวิชาที่ 5 การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ 20 สิงหาคม 2563

10
ภาพกิจกรรมการนาเสนอผลงาน
วันที่ 21 สิงหาคม 2563

