
 
รายงานผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม 

ชื่อโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รุ่นที ่5 ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 

ณ  ห้องประชุม 4103 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
*************************** 

   

1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
1.1 หลักการและเหตุผล  

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่  26 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการ        
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพ่ือให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการดำเนินงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และ      
ในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้
มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ      
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ 2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

สำหรับการดำเนินการพัฒนา รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 
4103 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก ์

1.2 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

1) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพ่ือนำไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และสามารถนำ
ผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) สามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ 
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1.3 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล ในการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ การจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 30 ชั่วโมง ดงันี้ 

รายวิชาที่ 1 กระบวนทัศน์และการใช้ดิจิทัลในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 2 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลบนโลกออนไลน์ (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 3 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 4 การใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ (12 ชั่วโมง) 

1.4 วิธีการพัฒนา 
 1) บรรยาย 

2) สาธิตและยกตัวอย่าง 
3) ฝึกปฏิบัติ  
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5) เรียนรู้ด้วยตนเอง  

1.5 การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการพัฒนา แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ผู้ เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โดยประเมินจากการทดสอบหลังการพัฒนา ชิ้นงาน และ

พฤติกรรมการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน จึงผ่านการพัฒนา

ตามหลักสูตร 

2. บทบาทหน้าที่ผู้บริหารโครงการ 
    ก่อนการพัฒนา 
 1) ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร คู่มือการพัฒนา และกระบวนการพัฒนา 
 2) ประสานงานกับส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับ
การพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร วิทยากร และสื่อประกอบการพัฒนา  
 3) ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ใน สคบศ. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ การเปิดระบบการ
ลงทะเบียนประวัติแบบ online  การจัดทำวุฒิบัตร ขอรหัส wifi การเงิน ที่พัก ห้องประชุม อาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม 
 4) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือ
วิทยากรกลุ่ม และอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 5) ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ เพ่ือเตรียมการพัฒนาในโครงการโดยการชี้แจง
หลักสูตร กระบวนการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบทบาทของ
คณะกรรมการต่างๆ ก่อนดำเนินการพัฒนา 
 6) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
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 7) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติพร้อมจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
 8) เชิญประธานพิธีเปิด - ปิด เตรียมคำกล่าวรายงานและคำกล่าว เปิด - ปิด 
 9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาในรูปแบบ online ได้แก่ ตารางการพัฒนา บัญชีรายชื่อผู้
เข้ารับการพฒันา รายชื่อแบ่งกลุ่ม สื่อและเอกสารประกอบการพัฒนา 
 10) จัดเตรียมเอกสารสำหรับดำเนินการพัฒนา ได้แก่ แบบรับลงทะเบียน บัญชีลงเวลาประจำวัน 
แผนผังที่นั่ง รายชื่อแบ่งกลุ่ม แบบแนะนำวิทยากร แบบขอบคุณวิทยากร และแบบขออนุญาตออกนอก
สถานที่  
 11)  จดัเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการพัฒนา ได้แก่ ป้ายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ป้ายชื่อวิทยากร 
แฟ้มเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็น  
    ระหว่างการพัฒนา 
 1) รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนาในวันแรกและลงเวลาเข้ารับการพัฒนาทุกวัน 
 2) ดำเนินการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา และพิธีเปิด 
 3) ติดตามดำเนินการลงข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาให้ครบถ้วน ทุกคน 
 4) อำนวยความสะดวกแก่วิทยากร วิทยากรพ่ีเลี้ยง ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอด
โครงการ 
 5) กำกับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากรให้เป็นไปตาม
ตารางการพัฒนา 
 6) บันทึกข้อความขอจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา เสนอต่อ ผอ. สคบศ. เพื่อมอบให้ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการต่อไป  
 7) รวบรวมและสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนาส่งมอบให้ คณะกรรมการวัดและประเมินผล หลังเสร็จ
สิ้นการพัฒนา 
 8) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลประเมินโครงการ 
    หลังการพัฒนา 
 สรุปและรายงานผลการบริหารโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
3. ผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม  

3.1 ข้อมูลเบี้องต้น  
      1.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา 

     ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5 จำนวน 45 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.78  เพศชาย จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 42.22 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี   
จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 68.89 มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 57.78 และสั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน ฐาน  
จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89  

 3.1.2 วิทยากร และวิทยากรประจำกลุ่ม 
         วิ ท ยากรโครงการพั ฒ นาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลของข้ าราชการและบุ คลากรขอ ง

กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ 
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สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่  5 เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถ มีประสบการณ์  และประสบ
ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา 
ประกอบด้วย 1) ดร.ดวงกมล แก้วแดง 2) นายประสิทธิ์  พัฒนกิจเจริญชัย และ 3) นางสาวธีรดา โคตรสมบัติ 

        สำหรับวิทยากรประจำกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 6 ท่าน คือ 1) นายณั ฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์  2) นางสาวมลฤดี  นราพงษ์                 
3) นางบัวศรี  อุบลศิลป์ 4) นางสาวดวงกมล ศรีจรูญสิทธิ์ 5) นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคำ และ 6) นางดรรชนี  สมิง 

3.2 การประเมินผลการพัฒนา   
3.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา  
  การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ

และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
และศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีเวลาเข้ารับการพัฒนา
สูงสุด ร้อยละ 100 ต่ำสุด ร้อยละ 87 และเฉลี่ยร้อยละ 99.02 โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด  45 คน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านระยะเวลาทุกคน  

3.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร 
         การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 5 ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสูงสุดร้อยละ 92.50 คะแนนต่ำสุดร้อยละ 83.50 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
89.66 โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 45 คน ผ่านเกณฑ์การประเมนิตามหลักสูตรทุกคน  

3.3  การประเมินโครงการ  
    ผลการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความต้องการในการให้บริการของ 

ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 5 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.77,  σ=0.58) คิดเป็น 
ร้อยละ 95.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย ด้านผู้บริหารโครงการ/
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (µ=4.91, σ=0.28) รองลงมา คือ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (µ=4.89, 
σ=0.35) และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (µ=4.84, σ=0.41) ตามลำดับ 

4. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี) 
    4.1 ผู้สมัครเขา้รับการพัฒนาสละสิทธิ์เป็นจำนวนมากทำให้ไม่ครบจำนวนตามเป้าหมาย 
    4.2 เครือ่งคอมพิวเตอร์บางเครื่องช้า เชื่อมต่อกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ได้ 
    4.3 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ทำใหส้ัญญาณหลุดในขณะที่วิทยากรกำลังฝึกปฏิบัติในรูปแบบออน์ไลน์ 

5. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการพัฒนาครั้งต่อไป 
    5.1 วางแผนการรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาลำดับสำรองไว้หลายลำดับ 
    5.2 ตรวจเช็คเตรียมความพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
    5.3 ตรวจเช็ค การเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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6. ภาพกิจกรรมการพัฒนา 
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นางสาวมลฤดี  นราพงษ์  ผู้รายงาน   
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