รายงานผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ :
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 – 9 เมษายน 2564
ณ ห้องประชุม 4202 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
***************************
1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติ คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลั กการ แนว
ทางการพัฒนาทั กษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตามทีส่ ำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และในการพัฒนา
งานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมี
กำลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่ อนที่สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัล และเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้
มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทั ล ของข้าราชการและบุ คลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น โดยได้พั ฒ นาหลั กสู ตรสำหรับ ใช้เป็ น
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลั กสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ 2) หลักสูตรการพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
สำหรั บ การดำเนิ น การพั ฒ นา รุ่น ที่ 6 ระหว่ างวัน ที่ 5 – 9 เมษายน 2564 ณ ห้ องประชุ ม
4202 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา โดยใช้ ห ลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ศึกษานิเทศก์
1.2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และสามารถนำ
ผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2) สามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
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1.3 โครงสร้างหลักสูตร
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สำหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและศึ ก ษานิ เทศก์ สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล ในการ
จั ด การเรี ย นรู้ ได้ อ ย่ า งปลอดภั ย สามารถใช้ เครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล ในการบริห ารจั ด การในสถานศึ ก ษาให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และสามารถส่ ง เสริ ม การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ใ นสถานศึ ก ษา
ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 30 ชั่วโมง ดังนี้
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
ส่ว นที่ 1 ระยะเวลาเข้ ารั บ การพั ฒ นา ผู้ เข้ ารับ การพั ฒ นาต้ อ งมี ระยะเวลาเข้ ารับ การพั ฒ นา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส่ ว นที่ 2 ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารพั ฒ นา โดยประเมิ น จากการทดสอบหลั งการพั ฒ นา ชิ้ น งาน และ
พฤติกรรมการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน จึงผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตร
2. บทบาทหน้าที่ผู้บริหารโครงการ
ก่อนการพัฒนา
1) ศึกษาและทำความเข้าใจเกีย่ วกับโครงสร้างหลักสูตร คู่มือการพัฒนา และกระบวนการพัฒนา
2) ประสานงานกับส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ การรับสมัครผู้เข้ารับ
การพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร วิทยากร และสื่อประกอบการพัฒนา
3) ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ใน สคบศ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ การเปิดระบบการ
ลงทะเบียนประวัติแบบ online การจัดทำวุฒิบัตร ขอรหัส wifi การเงิน ที่พัก ห้องประชุม อาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
4) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ได้แก่ คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือ
วิทยากรกลุ่ม และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5) ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ เพื่อเตรียมการพัฒนาในโครงการโดยการชี้แจง
หลั ก สู ต ร กระบวนการพั ฒ นา การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ การวั ด และประเมิ น ผล และบทบาทของ
คณะกรรมการต่างๆ ก่อนดำเนินการพัฒนา
6) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามคุณสมบัติทกี่ ำหนดไว้ในหลักสูตร
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7) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติพร้อมจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
8) เชิญประธานพิธีเปิด - ปิด เตรียมคำกล่าวรายงานและคำกล่าว เปิด - ปิด
9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาในรูปแบบ online ได้แก่ ตารางการพัฒนา บัญชีรายชื่อผู้
เข้ารับการพัฒนา รายชื่อแบ่งกลุ่ม สื่อและเอกสารประกอบการพัฒนา
10) จัดเตรียมเอกสารสำหรับดำเนินการพัฒนา ได้แก่ แบบรับลงทะเบียน บัญชีลงเวลาประจำวัน
แผนผังที่นั่ง รายชื่อแบ่งกลุ่ม แบบแนะนำวิทยากร แบบขอบคุณวิทยากร และแบบขออนุ ญาตออกนอก
สถานที่
11) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประกอบการพัฒนา ได้แก่ ป้ายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ป้ายชื่อวิทยากร
แฟ้มเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ระหว่างการพัฒนา
1) รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนาในวันแรกและลงเวลาเข้ารับการพัฒนาทุกวัน
2) ดำเนินการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา และพิธีเปิด
3) ติดตามดำเนินการลงข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาให้ครบถ้วน ทุกคน
4) อำนวยความสะดวกแก่วิท ยากร วิทยากรพี่ เลี้ ยง ผู้ เข้ารับ การพั ฒ นาและผู้ เกี่ยวข้องตลอด
โครงการ
5) กำกับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒ นาของผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากรให้เป็นไปตาม
ตารางการพัฒนา
6) บันทึกข้อความขอจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา เสนอต่อ ผอ. สคบศ. เพื่อมอบให้ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการต่อไป
7) รวบรวมและสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนาส่งมอบให้ คณะกรรมการวัดและประเมินผล หลังเสร็จ
สิ้นการพัฒนา
8) รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลประเมินโครงการ
หลังการพัฒนา
สรุปและรายงานผลการบริหารโครงการเสนอต่อ ผอ. สคบศ.
3. ผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม
3.1 ข้อมูลเบี้องต้น
1.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้เข้ารับการพัฒนาหลั กสู ตรการพั ฒนาทั กษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้ บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 6 จำนวน 47 คน เป็นเพศหญิง จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 65.96 เพศชาย จำนวน 16 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 34.04 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ระหว่ าง 41 – 50 ปี
จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 57.45 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 82.98
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 80.85 มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จำนวน 35 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.47 และสั งกั ด สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 95.74
3.1.2 วิทยากร และวิทยากรประจำกลุม่
วิ ท ยากรโครงการพั ฒ นาทั กษ ะด้ านดิ จิ ทั ลของข้ าราชการและบุ คลาก รของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รุ่ น ที่ 6 เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ มี ค วามสามารถ มี ป ระสบการณ์ และประสบ
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ความสำเร็ จ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในเชิ ง วิ ช าการและทางวิ ช าชี พ จากโรงเรี ย นสยามคอมพิ ว เตอร์ แ ละภาษา
ประกอบด้วย 1) นายอภิชัย ศรีรัตนารุ่งเรือง 2) นายชิโณรส หวังตระกูลสร้าง และ 3) นางสาวพิชชาภรณ์
วงค์อินทร์
สำหรับ วิทยากรประจำกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพั ฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 6 ท่าน คือ 1) นางณัฏธิดา ฤทธาภัย 2) นางสาวเกษร จตุเทน 3) นายกรกช สารโท
4) นางสาวดวงพร เทียนเงิน 5) นางสาวธนัชชา คงเนียม และ 6) นางสาวชญากาญจน์ วงศ์ใหญ่
3.2 การประเมินผลการพัฒนา
3.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา
ผลการประเมิ น ระยะเวลาเข้ า รั บ การพั ฒ นา โครงการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของ
ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 6 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีเวลาเข้ารับ
การพัฒนาสูงสุด ร้อยละ 100 ต่ำสุด ร้อยละ 93.33 และเฉลี่ยร้อยละ 99.46 โดยผู้เข้ารับการพัฒ นา
ทัง้ หมด 47 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านระยะเวลาทุกคน
3.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิ จิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึก ษานิ เทศก์ สั งกั ด กระทรวงศึก ษาธิ ก าร รุ่ น ที่ 6 ด้ านหลั ก สู ตร พบว่ า ผู้ เข้ ารับ การพั ฒ นามี ค ะแนน
ผลสั มฤทธิ์ การพั ฒ นาสู งสุ ด ร้ อยละ 99.00 คะแนนต่ำสุ ด ร้อยละ 80.00 และมี คะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ
85.00 โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 47 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกคน
3.3 การประเมินโครงการ
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจ ความไม่ พึ ง พอใจ และความต้ อ งการในการให้ บ ริ ก ารของ
ผู้เข้ารับ การพั ฒ นา รุ่ น ที่ 6 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (µ=4.89, σ=0.36) คิดเป็ น
ร้อยละ 97.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดย ด้านผู้บริหารโครงการ/
เจ้ าห น้ าที่ ผู้ ให้ บ ริ ก าร มี ค่ าเฉ ลี่ ย สู งสุ ด (µ=4.95, σ=0.21) รอ งล งม า คื อ ด้ าน ห ลั ก สู ต ร
การพัฒนามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.94, σ=0.23) และด้านคุณภาพของการให้บริการ (µ=4.89, σ=0.32)
ตามลำดับ
4. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ (ถ้ามี)
ผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาสละสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ทำให้การจัดทำรายชื่อเป็นไปด้วยความยากลำบาก
5. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการพัฒนาครั้งต่อไป
5.1 วางแผนการรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาลำดับสำรองไว้หลายลำดับ
5.2 ปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วและเสถียรมากยิ่งขึ้น
5.3 จัดอาหารว่างเป็นผลไม้สลับกับขนมไทยในสัดส่วนที่เหมาะสม
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6. ภาพกิจกรรมการพัฒนา
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นางสาวธนัชชา คงเนียม ผู้รายงาน
*********************

