
รายงานผลการบริหารโครงการ 
โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี ๔ 

ระหวางวันท่ี 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 
ณ  หองประชุม 4๒0๒ อาคารอเนกประสงค สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

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

   

1. ขอมูลโครงการ  

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  ๔  ระหวางวัน ท่ี  29 มีนาคม  – 2  เมษายน  2564  
ณ หองประชุม 4๒๐๒ 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) 

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  
 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 



 3 

 5) กํากับและควบคุมเวลาการเขารับการพัฒนาของผูเขารับการพัฒนาและวิทยากรใหเปนไปตาม
ตารางการพัฒนา 
 6) บันทึกขอความขอจัดทําวุฒิบัตรผูผานการพัฒนา เสนอตอ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย และบุคลกรทางการศึกษา เพ่ือมอบใหผูรับผิดชอบดําเนินการตอไป  
 7) รวบรวมและสรุปเวลาเขารับการพัฒนาสงมอบให คณะกรรมการวัดและประเมินผล หลังเสร็จ
สิ้นการพัฒนา 
 8) รวบรวม วิเคราะห และสรุปผลประเมินโครงการ 
    หลังการพัฒนา 
 สรุปและรายงานผลการบริหารโครงการเสนอตอ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย           
และบุคลกรทางการศึกษา 
 

3. ผลการบริหารโครงการ  
3.1 ขอมูลเบ้ีองตน  
      3.1.1 ผูเขารับการพัฒนา 

      การพัฒ นาโครงการพัฒ นาทั กษะด านดิ จิ ทั ลของข าราชการและบุ คลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี ๔ จํานวนท้ังสิ้น ๔๖ คน เปน เพศชาย ๒๙ คน    
คิดเปนรอยละ ๖๓.๐๔ เพศหญิง ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๓๖.๙๖ อายุต่ําสุด 3๔ ป สูงสุด 5๘ ป สวนใหญ
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน ๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๑.๓๐ ตําแหนงรองผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน ๔ คน คิดเปนรอยละ ๘.๗๐ มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 3๗ คน  
คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  ๘ ๐ .๔ ๓  วิ ท ย ฐ าน ะชํ าน าญ การ  จํ าน วน  ๙  คน  คิ ด เป น ร อ ย ล ะ  ๑ ๙ .๕ ๗  
สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน ๔๒ คน คิดเปนรอยละ ๙๑.๓๐ สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ ๖.๕๓ และ ปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ ๒.๑๗ 
สังกัด สพฐ. จํานวน ๔๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐  
 3.1.2 วิทยากร และวิทยากรกลุม 

         วิ ท ยากรโครงการพั ฒ นาทั กษะด านดิ จิ ทั ลของข าราชการและบุ คลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี ๔ เปนผู ท่ี มีความรูมีความสามารถ มีประสบการณ  และประสบ
ความสําเร็จเปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการและทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอรและภาษา 
ประกอบดวย 1) นายอภิชัย  ศรีรัตนารุงเรือง 2) นายสมศักดิ์  ไกรสมุทร และ 3) นางสาวพิชชาภรณ         
วงคอินทร 

        สําหรับวิทยากรกลุมเปนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบดวย 1) นางสุพรรณี  สมิท  2) นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแกว  3 ) นางสาวกันยรัตน  เสริมชื่อ     
4 ) นางสาวชูจุฑา  ทองนอก และ 5 ) นางสาวพรรัตน  แสนศรีแกว  

3.2 การประเมินผลการพัฒนา   
3.2.1 ดานระยะเวลาเขารับพัฒนา  
 ผลการประเมินระยะเวลาเขารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี ๔ พบวา เวลาเขารับการพัฒนาท้ังหมด  
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30 ชั่วโมง ผูเขารับการพัฒนามีเวลาเขารับการพัฒนาเฉลี่ย ๒๖.๘๐ ชม. สูงสุด 30 ชม. ต่ําสุด 2๗ ชม.  
โดยผูเขารับการพัฒนาท้ังหมด  ๔๖ คน ผานเกณฑการประเมินดานระยะเวลาทุกคน คิดเปนรอยละ 100 
 3.2.2 ดานผลสัมฤทธิก์ารพัฒนาตามหลักสูตร 

     การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับผูบริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุนท่ี ๔ ดานหลักสูตร พบวา ผูเขารับการพัฒนา จํานวน ๔๖ คน 
มีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเฉลี่ยรอยละ ๗๙.๔๑ มีคะแนนสูงสุด ๙๑.๕๐ คะแนน คะแนนต่ําสุด ๘๒.๕๐ 
คะแนน โดยผูเขารับการพัฒนาผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรทุกคน คิดเปนรอยละ 10๐ 

 3.3 การประเมินโครงการ  
      ผลการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และความตองการในการใหบริการของผูเขารับการ

พัฒนา รุนท่ี ๔ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (µ=4.7๘,  σ=0.๔๙) คิดเปนรอยละ 95.๖๐          
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน โดยดานผูบริหารโครงการ/ดานเจาหนาท่ี        
ผูใหบริการมีคาเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.8๗,  σ=0.3๘) รองลงมา คือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (µ=4.๘๖,  
σ=0.3๙) และดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ (µ=4.8๔,  σ=0.3๘) ตามลําดับ (รายละเอียดใน
ภาคผนวก หนา 9 – 1๓) 

4. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ  
    4.1 ระบบอินเตอรเน็ตมีความไมเสถียรทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียนรู 
    4.2 เอกสารประกอบการพัฒนาสงใหผูเขารับการพัฒนาหลงัจากจบในแตละรายวิชา 

5. ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการพัฒนาครั้งตอไป 
    5.1 ควรมีเจาหนาท่ีท่ีเชี่ยวชาญและสามารถแกปญหาดานสัญญาณอินเตอรเน็ตมาประจําหองฝกอบรม
เพ่ือสามารถแกปญหาดานสัญญาณอินเตอรเน็ตไดทันตอความตองการ 
    5.2 ผูบริหารโครงการควรขอเอกสารประกอบการพัฒนาจากวิทยากรกอนเริ่มการพัฒนาและจัดทํา
เอกสาร ฯ ใหผูเขารับการพัฒนากอนการพัฒนาแตละรายวิชา 
 ๕.๓ ควรสรางหรือพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 
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6. ภาพกิจกรรมการพัฒนา 
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 นางสาวจุฑามาศ  คุมเณร ผูบริหารโครงการ /รายงาน  
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