
รายงานผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี 3 

ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 
ณ  หองประชุม 4103 อาคารอเนกประสงค สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 
*************************** 

   

1. ขอมูลโครงการ/กิจกรรม  
1.1 หลักการและเหตุผล  

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการ  
แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาล
ดิจิทัล ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ เพ่ือใหขาราชการและสวนราชการมีกรอบการดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัล ท่ีจะสงเสริมสนับสนุนการใหเกิดการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน และใน
การพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐใหเปนรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหภาครัฐมีกําลังคนท่ีมีทักษะดานดิจิทัลท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนกลไกขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหเทาทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบท
ของการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักและเห็นความสําคัญดังกลาว ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได
มอบหมายใหสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินโครงการพัฒนาทักษะ 
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ข้ึน โดยไดพัฒนาหลักสูตรสําหรับใชเปน
แนวทางในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล จํานวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
สําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร 

สําหรับการดําเนินการพัฒนา รุน ท่ี  3  ระหวางวัน ท่ี  29 มีนาคม  – 2  เมษายน  2564  
ณ หองประชุม 4103 อาคารอเนกประสงค สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
กลุมเปาหมายเปนผูบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก 

1.2.วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 
1) มีความรู ความเขาใจ และทักษะดานดิจิทัลท่ีเหมาะสม เพ่ือนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษาใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และสามารถนํา
ผลการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน 

2) สามารถใชทักษะดานดิจิทัลไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และสงเสริม
ขีดความสามารถในการแขงขันดานการศึกษาของประเทศ 
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1.3 โครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล ในการจัด 
การเรียนรู ไดอยางปลอดภัย สามารถใช เครื่องมือดิจิ ทัลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให มี
ประสิทธิภาพ และสามารถสงเสริมการใช เทคโนโลยีดิจิ ทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู ในสถานศึกษา 
ประกอบดวย 4 รายวิชา จํานวน 30 ชั่วโมง ดังนี ้

รายวิชาท่ี 1 กระบวนทัศนและการใชดิจิทัลในการสงเสริมการจัดการเรียนรูอยางปลอดภัย (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาท่ี 2 สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลบนโลกออนไลน (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาท่ี 3 การทํางานรวมกันแบบออนไลน (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาท่ี 4 การใชดิจิทัลในการจัดการเรียนรู (12 ชั่วโมง) 

1.4 วิธีการพัฒนา 
 1) บรรยาย 

2) สาธิตและยกตัวอยาง 
3) ฝกปฏิบัติ  
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู 
5) เรียนรูดวยตนเอง  

1.5 การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการพัฒนา แบงการประเมินออกเปน 2 สวน ดังนี้  
สวนท่ี 1 ระยะเวลาเขารับการพัฒนา ผูเขารับการพัฒนาตองมีระยะเวลาเขารับการพัฒนา  

ไมนอยกวารอยละ 80  
สวนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โดยประเมินจากการทดสอบหลังการพัฒนา ชิ้นงาน และ

พฤติกรรมการปฏิบัติ ผูเขารับการพัฒนาตองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 80  
ท้ังนี้ผูเขารับการพัฒนาตองมีผลการประเมินผานเกณฑรอยละ 80 ท้ัง 2 สวน จึงผานการพัฒนา

ตามหลักสูตร 

2. บทบาทหนาท่ีผูบริหารโครงการ 
    กอนการพัฒนา 
 1) ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางหลักสูตร คูมือการพัฒนา และกระบวนการพัฒนา 
 2) ประสานงานกับสวนราชการและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา ไดแก การรับสมัครผูเขารับ
การพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร วิทยากร และสื่อประกอบการพัฒนา  
 3) ประสานงานกับกลุมงานตางๆ ใน สคบศ. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา ไดแก การเปดระบบการ
ลงทะเบียนประวัติแบบ online  การจัดทําวุฒิบัตร ขอรหัส wifi การเงิน ท่ีพัก หองประชุม อาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม 
 4) แตงตั้งคณะทํางานโครงการและวิทยากร ไดแก คําสั่งคณะทํางานวิชาการ ผูบริหารโครงการ 
วิทยากรหรือวิทยากรกลุม และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 5) ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ เพ่ือเตรียมการพัฒนาในโครงการโดยการชี้แจง
หลักสูตร กระบวนการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู การวัดและประเมินผล และบทบาทของ
คณะกรรมการตางๆ กอนดําเนินการพัฒนา 
 6) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผูเขารับการพัฒนาตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  
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 7) ตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติพรอมจัดทํารายชื่อผูเขารับการพัฒนา 
 8) เชิญประธานพิธีเปด - ปด เตรียมคํากลาวรายงานและคํากลาว เปด - ปด 
 9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาในรูปแบบ online ไดแก ตารางการพัฒนา บัญชีรายชื่อ 
ผูเขารับการพัฒนา รายชื่อแบงกลุม สื่อและเอกสารประกอบการพัฒนา 
 10) จัดเตรียมเอกสารสําหรับดําเนินการพัฒนา ไดแก แบบรับลงทะเบียน บัญชีลงเวลาประจําวัน 
แผนผังท่ีนั่ง รายชื่อแบงกลุม แบบแนะนําวิทยากร แบบขอบคุณวิทยากร และแบบขออนุญาตออกนอก
สถานท่ี  
 11) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณประกอบการพัฒนา ไดแก ปายชื่อผูเขารับการพัฒนา ปายชื่อวิทยากร 
แฟมเอกสาร และวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน  
    ระหวางการพัฒนา 
 1) รับลงทะเบียนผูเขารับการพัฒนาในวันแรกและลงเวลาเขารับการพัฒนาทุกวัน 
 2) ดําเนินการปฐมนิเทศผูเขารับการพัฒนา และพิธีเปด 
 3) ติดตามดําเนินการลงขอมูลในทะเบียนประวัติผูเขารับการพัฒนาใหครบถวน ทุกคน 
 4) อํานวยความสะดวกแกวิทยากร วิทยากรพ่ีเลี้ยง ผูเขารับการพัฒนาและผูเก่ียวของตลอด
โครงการ 
 5) กํากับและควบคุมเวลาการเขารับการพัฒนาของผูเขารับการพัฒนาและวิทยากรใหเปนไปตาม
ตารางการพัฒนา 
 6) บันทึกขอความขอจัดทําวุฒิบัตรผูผานการพัฒนา เสนอตอ ผอ. สคบศ. เพ่ือมอบใหผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตอไป  
 7) รวบรวมและสรุปเวลาเขารับการพัฒนาสงมอบให คณะกรรมการวัดและประเมินผล หลังเสร็จ
สิ้นการพัฒนา 
 8) รวบรวม วิเคราะห และสรุปผลประเมินโครงการ 
    หลังการพัฒนา 
 สรุปและรายงานผลการบรหิารโครงการเสนอตอ ผอ. สคบศ. 
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3. ผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม  
3.1 ขอมูลเบ้ีองตน  
      3.1.1 ผูเขารับการพัฒนา 

      การพัฒ นาโครงการพัฒ นาทั กษะด านดิ จิ ทั ลของข าราชการและบุ คลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี 3 จํานวนท้ังสิ้น 47 คน เปน เพศชาย 21 คน คิดเปนรอยละ 44.68  
เพศหญิง 26 คน คิดเปนรอยละ 55.32 อายุต่ําสุด 34 ป สูงสุด 59 ป สวนใหญดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 72.34 ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 27.66 มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 
70.21 วิทยฐานะชํานาญการ จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 27.33 และไมมีวิทยฐานะ จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 2.13 สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 89.36 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10.64 สังกัด สพฐ. จํานวน 45 คน  
คิดเปนรอยละ 95.74 และสังกัด สอศ. จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4.26 

3.1.2 วิทยากร และวิทยากรประจาํกลุม 
        วิ ท ยากรโครงการพั ฒ นาทั กษะด าน ดิ จิ ทั ลของข าราชการและบุ คลากรของ

กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี 3 เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ มีประสบการณ และประสบความสําเร็จ
เปนท่ียอมรับในวงวิชาการและทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอรและภาษา ประกอบดวย  
1) ดร.ดวงกมล แกวแดง 2) นายชิโณรส  หวังตระกูลสราง และ 3) นางสาวธีรดา  โคตรสมบัติ 
  สําหรับวิทยากรประจํากลุมเปนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 5 ทาน คือ 1) นางสาวกานดา  คําประเสริฐ 2) นายกิตติพิเชษฐ  มณีโชติ  
3) นางสาวสุภาภรณ ประพันธ 4) นางสาวสุรีรัตน  ขอพ่ึงกลาง และ 5) นายณัฐวิญญ  สิรเดชธราทิพย 

3.2 การประเมินผลการพัฒนา   
3.2.1 ดานระยะเวลาเขารับพัฒนา  
 ผลการประเมินระยะเวลาเขารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิ ทัลของ

ขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี 3 พบวา เวลาเขารับการพัฒนาท้ังหมด 30 
ชั่วโมง ผู เขารับการพัฒนามีเวลาเขารับการพัฒนาเฉลี่ย 29.56 ชม. สูงสุด 30 ชม. ต่ําสุด 24 ชม.  
โดยผูเขารับการพัฒนาท้ังหมด  47 คน ผานเกณฑการประเมินดานระยะเวลาทุกคน (รอยละ 100) 

3.2.2 ดานผลสมัฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร 
    การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี 3 ดานหลักสูตร พบวา ผูเขารับการพัฒนา จํานวน 47 คน 
มีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเฉลี่ยรอยละ 89.82 มีคะแนนสูงสุด 93.00 คะแนน คะแนนต่ําสุด 84.50 
คะแนน โดยผูเขารับการพัฒนาผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรทุกคน (รอยละ 100)  
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3.3  การประเมินโครงการ  
       ผลการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความตองการในการใหบริการของผูเขารับ

การพัฒนา รุนท่ี 3 .ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (µ=4.76,  σ=0.63) คิดเปนรอยละ 
95.2 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดเกือบทุกดาน ยกเวน ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยูในระดับมาก โดยดานผูบริหารโครงการ/ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.88,  

σ=0.33) รองลงมา คือ ดานคุณภาพของการใหบริการ (µ=485,  σ=0.36) และดานกระบวนการ/

ข้ันตอนการใหบริการ (µ=4.81,  σ=0.39) ตามลําดับ  
4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ (ถามี) 
    4.1 เครื่องคอมพิวเตอรไมทันสมัย  
    4.2 ระบบอินเตอรเน็ตมีความไมเสถียรทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 
    4.3 เอกสารประกอบการพัฒนาควรสงใหผูเขารับการพัฒนาหลังจากจบในแตละรายวิชา 

5. ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการพัฒนาครั้งตอไป 
    5.1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย โดยมีฟงกชั่นและรุนท่ีเหมือนกันเพ่ืองายตอการบริหาร 
จัดการ 
    5.2  ควรหาเจาหนาท่ี ท่ี เชี่ยวชาญและสามารถแกปญหาดานสัญญาณอินเตอรเน็ตมาประจํา
หองฝกอบรมเพ่ือสามารถแกปญหาดานสัญญาณอินเตอรเน็ตไดทันตอความตองการ 
    5.3 ขอเอกสารประกอบการพัฒนาจากทานวิทยากรกอนเริ่มการพัฒนาในทุก ๆ ครั้ง 
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6. ภาพกิจกรรมการพัฒนา 
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  นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต  ผูบริหารโครงการ /รายงาน  
 

********************* 
 


