
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 15 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

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

   

1. ข้อมูลโครงการ  

1.1 หลักการและเหตุผล  
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการแนว

ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ตามท่ีส านักงาน ก.พ. เสนอ เพ่ือให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และในการพัฒนา
งานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมี
ก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้
มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะ  
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จ านวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ 2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส าหรับการด าเนินการพัฒนา รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 17 -21 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม 4๒๐๒ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และสามารถน า
ผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) สามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ 
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1.3 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ            มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมั่นคงและปลอดภัย และสามารถใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบออนไลน์ ประกอบด้วย        
5 รายวิชา จ านวน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1 กระบวนทัศน์และการออกแบบการปฏิบัติงานสู่องค์กรดิจิทัล (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางค านวณ (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 3 การน าเสนองานผ่านสื่อดิจิทัล (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 4 การใช้ Google G Suite  (6 ชั่วโมง) 

   รายวิชาที่ 5 การประชุมออนไลน์ (6 ชั่วโมง) 
2. บทบาทหน้าที่ผู้บริหารโครงการ 
 ตามค าสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ 73/2564 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2564 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารโครงการรุ่นที่ 15 เนื่องจากการพัฒนาในหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัดระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 15 นี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้อนุมัติให้ด าเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ดังนั้นบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารโครงการ มีดังนี้      

2.1 ก่อนการพัฒนา 
    1) ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร คู่มือการพัฒนา และกระบวนการพัฒนา 
    2) ประสานงานกับส่วนราชการและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ การรับสมัคร      ผู้
เข้ารับการพัฒนา วิทยากร และวิทยากรกลุ่ม  
    3) ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ใน สคบศ. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ การเปิดระบบ   
การลงทะเบียนประวัติแบบ online  การจัดท าวุฒิบัตร การเงิน ที่พัก ห้องประชุม อาหาร อาหารว่าง         และ
เครื่องดื่ม 
    4) แต่งตั้งคณะท างานโครงการและวิทยากร ได้แก่ ค าสั่งคณะท างานวิชาการ ผู้บริหารโครงการ 
วิทยากรหรือวิทยากรกลุ่ม และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
    5) ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ เพ่ือเตรียมการพัฒนาในโครงการโดยการชี้แจง
หลักสูตร กระบวนการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบทบาท             ของ
คณะกรรมการต่างๆ ก่อนด าเนินการพัฒนา 
    6) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
    7) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติพร้อมจัดท ารายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
    8) ทดลองการใช้งาน โปรแกรม Zoom เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนา 
    9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาในรูปแบบ online ได้แก่ ตารางการพัฒนา บัญชีรายชื่อ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา บัญชีสรุปเวลา เข้า-ออก โปรแกรม Zoomประจ าวัน รายชื่อแบ่งกลุ่ม และเอกสาร
ประกอบการพัฒนา 
    10) จัดท าสื่อการน าเสนอ (Power Point) เพ่ือใช้ประกอบการชี้แจงหลักสูตร 
    11) ประสานงานกับวิทยากรเพื่อขอรหัสเข้าห้องประชุม Zoom 

   12) ชี้แจงหลักสูตรให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาและแนะน าวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom 
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2.2 ระหว่างการพัฒนา 

    1) ส่งรหัสเข้าห้องประชุม Zoom ทุกวัน 
    2) บันทึกเวลา เข้า-ออก การเข้ารับการพัฒนาจากโปรแกรม Zoom ทุกวัน 
    2) ติดตามการลงข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกคน 
    3) อ านวยความสะดวกแก่วิทยากร วิทยากรกลุ่ม ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอด
โครงการ 
    4) ก ากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากรให้เป็นไป
ตามตารางการพัฒนา 
    5) ตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้ารับการพัฒนาให้ตรงตามกับทะเบียนประวัติ 

   6) รวบรวมและสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนาส่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนา 

   7) ตรวจสอบผลสัมฤทธิข์องผู้เข้ารับการพัฒนาว่ามีผู้เข้ารับการพัฒนาท่านใดที่ผ่าน/ไม่ผ่าน         การ
พัฒนาเพ่ือด าเนินการขอวุฒิบัตรให้ส าหรับผู้ที่ผ่านการพัฒนา 
    8) บันทึกข้อความขอจัดท าวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา เสนอต่อ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา เพ่ือมอบให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการต่อไป  
    9) รวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้กับฝ่ายการเงินเพ่ือขอส่งคืนเงินยืม 

 2.3 หลังการพัฒนา 
    สรุปและรายงานผลการบริหารโครงการเสนอต่อผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์    
และบุคลกรทางการศึกษา 

3. ผลการด าเนินโครงการ  
3.1 ข้อมูลเบี้องต้น  
      3.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา 

  ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นที่ 15 จ านวน  31 คน เป็นเพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 เพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.97 ทมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 อายุ ๓1 - ๔0 ปี จ านวน 12 คน      
คิดเป็นร้อยละ 38.71 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 อายุ 5๑ ปีขึ้นไป จ านวน  4  คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.90 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 ระดับปริญญาโท   
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 ระดับประกาศวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส. )  จ านวน 1 คน                       
คิดเป็นร้อยละ 3.23 เป็นนักวิชาการศึกษา 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48 พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา       
1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 นักจัดการงานทั่วไป 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 นักทรัพยากรบุคคล 4 คน    
คิดเป็นร้อยละ 12.90 เจ้าพนักงานธุรการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน   
คิดเป็นร้อยละ 3.23 นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 นักจัดการพัสดุ 1 คน   
คิดเป็นร้อยละ 3.23 ครูผู้ช่วย 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 ครูช านาญการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23  
มีระดับช านาญการพิเศษ    จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 ระดับช านาญการ จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ  35.46  
ระดับช านาญงาน จ านวน   2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ระดับปฏิบัติการ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48       
ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.45 ไม่ระบุระดับ จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 
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 3.1.2 วิทยากร และวิทยากรกลุ่ม 

         วิ ทยากร โครงการ พัฒนาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลของข้ าร าชการและบุ คลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
รุ่นที่ 15 เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับ            ใน
เชิงวิชาการและทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ประกอบด้วย                              นาย
ประสิทธิ์ พัฒนกิจเจริญชัย 2) นางสาวมัญณัฎฐ์  อุ่นเสรีหิรัญ และ 3) นายชิโณรส  หวังตระกูลสร้าง        
          ส าหรับวิทยากรกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากร 
ทางการศึกษา  ประกอบด้ วย  1) นางสาวภัชราภรณ์   ตาสา ๒) นางสาวจตุณี   ประภาสะวัต  
3) นางสาวกานดา  ค าประเสริฐ 

3.2 การประเมินผลการพัฒนา   
3.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา  
       การประเมินผลระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 15 พบว่า เวลาเข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนา  
มีเวลาเข้ารับการพัฒนาเฉลี่ย ๒9.๘7 ชม. สูงสุด 30 ชม. ต่ าสุด 28 ชม. โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด  31 คน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านระยะเวลาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 3.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร 
          การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 15 ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 31 คน มีผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.85 มีคะแนนสูงสุด 98.50  คะแนน คะแนนต่ าสุด 91.75  คะแนน โดยผู้เข้ารับ 
การพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกคน คิดเป็นร้อยละ 10๐ 
4. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
    4.1 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมของผู้รับการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นเก่า ท าให้เครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม 
ไม่ตรงกับวิทยากร 
    4.2 สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้ารับการพัฒนา เกิดการขัดข้องบ่อยท าให้ตาม
ไม่ทันวิทยากร 

5. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการพัฒนาครั้งต่อไป 
    5.1 ผู้บริหารโครงการแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาให้อัพเดทโปรแกรมก่อนการพัฒนา  
    5.2 วิทยากรกลุ่มเข้าไปช่วยเหลือให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตามทันวิทยากร 
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6. ภาพกิจกรรมการพัฒนา 
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