รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 15
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
***************************
1. ข้อมูลโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรั ฐ มนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็ นชอบในหลั กการแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และในการพัฒนา
งานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมี
กาลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สาคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ เป็น
รัฐบาลดิจิทัล และเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสาคัญดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้
มอบหมายให้ ส ถาบั น พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินโครงการพัฒ นาทั ก ษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรสาหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จานวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ 2) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ 3 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
ส าหรั บ การด าเนิ น การพั ฒ นา รุ่ น ที่ 15 ระหว่ า งวั น ที่ 17 -21 พฤษภาคม 2564 ผ่ า นสื่ อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ด้ว ยโปรแกรม Zoom ณ ห้ องประชุม 4๒๐๒ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร สังกัดกระทรวงศึก ษาธิการ โดยใช้
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และสามารถนา
ผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2) สามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
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1.3 โครงสร้างหลักสูตร
หลั กสู ตรการพัฒ นาทักษะด้า นดิจิทัล สาหรับบุ คลากร สั งกัดกระทรวงศึก ษาธิก าร
มี
วัต ถุป ระสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่ างมั่น คงและปลอดภัย และสามารถใช้ดิจิทัล ในการปฏิบัติงานร่ว มกันแบบออนไลน์ ประกอบด้ว ย
5 รายวิชา จานวน 30 ชั่วโมง ดังนี้
รายวิชาที่ 1 กระบวนทัศน์และการออกแบบการปฏิบัติงานสู่องค์กรดิจิทัล (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคานวณ (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 3 การนาเสนองานผ่านสื่อดิจิทัล (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 4 การใช้ Google G Suite (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 5 การประชุมออนไลน์ (6 ชั่วโมง)
2. บทบาทหน้าที่ผู้บริหารโครงการ
ตามคาสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ 73/2564 ลงวันที่ 11
พฤษภาคม 2564 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารโครงการรุ่นที่ 15 เนื่องจากการพัฒนาในหลักสูตรการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากร สังกัดระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 15 นี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ได้อนุมัติให้ดาเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ดังนั้นบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารโครงการ มีดังนี้
2.1 ก่อนการพัฒนา
1) ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร คู่มือการพัฒนา และกระบวนการพัฒนา
2) ประสานงานกับส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ การรับสมัคร ผู้
เข้ารับการพัฒนา วิทยากร และวิทยากรกลุ่ม
3) ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ ใน สคบศ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ การเปิดระบบ
การลงทะเบียนประวัติแบบ online การจัดทาวุฒิบัตร การเงิน ที่พัก ห้องประชุม อาหาร อาหารว่าง
และ
เครื่องดื่ม
4) แต่งตั้งคณะทางานโครงการและวิทยากร ได้แก่ คาสั่งคณะทางานวิชาการ ผู้บริหารโครงการ
วิทยากรหรือวิทยากรกลุ่ม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
5) ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานต่างๆ เพื่อเตรียมการพัฒนาในโครงการโดยการชี้แจง
หลักสูตร กระบวนการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบทบาท
ของ
คณะกรรมการต่างๆ ก่อนดาเนินการพัฒนา
6) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
7) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติพร้อมจัดทารายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
8) ทดลองการใช้งาน โปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนา
9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาในรูปแบบ online ได้แก่ ตารางการพัฒนา บัญชีรายชื่อ
ผู้เข้ารับการพัฒนา บัญชีสรุปเวลา เข้า -ออก โปรแกรม Zoomประจาวัน รายชื่อแบ่งกลุ่ม และเอกสาร
ประกอบการพัฒนา
10) จัดทาสื่อการนาเสนอ (Power Point) เพื่อใช้ประกอบการชี้แจงหลักสูตร
11) ประสานงานกับวิทยากรเพื่อขอรหัสเข้าห้องประชุม Zoom
12) ชี้แจงหลักสูตรให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาและแนะนาวิธีการใช้งานโปรแกรม Zoom
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2.2 ระหว่างการพัฒนา
1) ส่งรหัสเข้าห้องประชุม Zoom ทุกวัน
2) บันทึกเวลา เข้า-ออก การเข้ารับการพัฒนาจากโปรแกรม Zoom ทุกวัน
2) ติดตามการลงข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกคน
3) อานวยความสะดวกแก่วิทยากร วิทยากรกลุ่ ม ผู้ เข้ารับการพัฒ นาและผู้ เกี่ยวข้องตลอด
โครงการ
4) กากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากรให้เป็นไป
ตามตารางการพัฒนา
5) ตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้ารับการพัฒนาให้ตรงตามกับทะเบียนประวัติ
6) รวบรวมและสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนาส่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนา
7) ตรวจสอบผลสัมฤทธิข์ องผู้เข้ารับการพัฒนาว่ามีผู้เข้ารับการพัฒนาท่านใดที่ผ่าน/ไม่ผ่าน
การ
พัฒนาเพื่อดาเนินการขอวุฒิบัตรให้สาหรับผู้ที่ผ่านการพัฒนา
8) บันทึกข้อความขอจัดทาวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา เสนอต่อ ผู้อานวยการสถาบันพัฒ นาครู
คณาจารย์ และบุคลกรทางการศึกษา เพื่อมอบให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการต่อไป
9) รวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้กับฝ่ายการเงินเพื่อขอส่งคืนเงินยืม
2.3 หลังการพัฒนา
สรุปและรายงานผลการบริหารโครงการเสนอต่อผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลกรทางการศึกษา
3. ผลการดาเนินโครงการ
3.1 ข้อมูลเบี้องต้น
3.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 15 จานวน 31 คน เป็นเพศชาย จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 เพศหญิง จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
70.97 ทมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35 อายุ ๓1 - ๔0 ปี จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.71 อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 อายุ 5๑ ปีขึ้นไป จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 12.90 มีการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี 20 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 ระดับปริญญาโท
จ านวน 10 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.26 ระดั บ ประกาศวิ ช าชี พ ชั้ น สู 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 ครูชานาญการ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23
มีระดับชานาญการพิเศษ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.23 ระดับชานาญการ จานวน 11 คิดเป็นร้อยละ 35.46
ระดับชานาญงาน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ระดับปฏิบัติการ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 35.48
ระดับปฏิบัติงาน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ไม่ระบุระดับ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90
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3.1.2 วิทยากร และวิทยากรกลุ่ม
วิ ท ยากรโครงการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับ บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 15 เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับ
ใน
เชิงวิชาการและทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ประกอบด้วย
นาย
ประสิทธิ์ พัฒนกิจเจริญชัย 2) นางสาวมัญณัฎฐ์ อุ่นเสรีหิรัญ และ 3) นายชิโณรส หวังตระกูลสร้าง
ส าหรั บ วิ ท ยากรกลุ่ ม เป็ น วิ ท ยากรจากสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย 1) นางสาวภั ช ราภรณ์ ตาสา ๒) นางสาวจตุ ณี ประภาสะวั ต
3) นางสาวกานดา คาประเสริฐ
3.2 การประเมินผลการพัฒนา
3.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา
การประเมิ น ผลระยะเวลาเข้ า รั บ การพั ฒ นา โครงการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของ
ข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับ บุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 15 พบว่า เวลาเข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนา
มีเวลาเข้ารับการพัฒนาเฉลี่ย ๒9.๘7 ชม. สูงสุด 30 ชม. ต่าสุด 28 ชม. โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 31 คน
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านระยะเวลาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
3.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุ ค ลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร : หลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ส าหรั บ บุ ค ลากร สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 15 ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จานวน 31 คน มีผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.85 มีคะแนนสูงสุด 98.50 คะแนน คะแนนต่าสุด 91.75 คะแนน โดยผู้เข้ารับ
การพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกคน คิดเป็นร้อยละ 10๐
4. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการ
4.1 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมของผู้รับการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นเก่า ทาให้เครื่องมือต่าง ๆ ของโปรแกรม
ไม่ตรงกับวิทยากร
4.2 สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้ารับการพัฒนา เกิดการขัดข้องบ่อยทาให้ตาม
ไม่ทันวิทยากร
5. ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการพัฒนาครั้งต่อไป
5.1 ผู้บริหารโครงการแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาให้อัพเดทโปรแกรมก่อนการพัฒนา
5.2 วิทยากรกลุ่มเข้าไปช่วยเหลือให้คาปรึกษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตามทันวิทยากร
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6. ภาพกิจกรรมการพัฒนา
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