รายงานผลการดำเนินการ
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ :
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๒๓
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ มิถุนายน 2564
------------------------------ -----1. ข้อมูลโครงการ
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามมติค ณะรั ฐ มนตรี ในการประชุม เมื่ อวั นที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลั กการแนวทาง
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จ ิ ท ั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ เพื ่ อ การปรั บ เปลี ่ ย นเป็ น รั ฐ บาลดิ จ ิ ทั ล
ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ เพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และในการพัฒนางานภาครัฐ
และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีกำลังคนที่มีทักษะ
ด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อให้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติง านตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและสามารถ
นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้มอบหมายให้
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทั ล จำนวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้ านดิ จิ ทั ล สำหรั บผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา
และศึ ก ษานิ เ ทศก์ 2) หลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จ ิ ท ั ล สำหรั บ บุ ค ลากร สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิการ
และ 3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำหรับการดำเนินการพัฒนา รุ่นที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ 1๔ - ๑๘ มิถุนายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม 4๑๐๓ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑.๒.๑ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และสามารถนำผลการพัฒนา
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๑.๒.๒ สามารถใช้ทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ

1.3 โครงสร้างหลักสูตร
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาทัก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สำหรั บ บุ ค ลากร สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
และสามารถใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 5 รายวิชา จำนวน 30 ชั่วโมง ดังนี้
รายวิชาที่ 1 กระบวนทัศน์และการออกแบบการปฏิบัติงานสู่องค์กรดิจิทัล (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 3 การนำเสนองานผ่านสื่อดิจิทัล (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 4 การใช้ Google G Suite (6 ชั่วโมง)
รายวิชาที่ 5 การประชุมออนไลน์ (6 ชั่วโมง)
๒. ผลการดำเนินการ
๒.1 ข้อมูลเบี้องต้น
๒.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา
การพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ บุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๒๓
จำนวนทั้งสิ้น 39 คน เป็น เพศชาย จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ เพศหญิง จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒
อายุ ๒๑ - ๓๐ ปี จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖ อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๙๐
อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๗
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๙ ปริญญาโท จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๙
กำลังศึกษาปริญญาโท จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ ปริญ ญาเอก จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖
ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน ๗ คน
คิดเป็นร้อยละ 1๗.๙๖ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ 1๐.๒๖ ตำแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน ๒ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕.๑๓ ตำแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ จำนวน ๒ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕.๑๓
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ ระดับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ ระดับตำแหน่งลูกจ้าง จำนวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.13 ระดับตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0๔ ระดับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 ระดับตำแหน่งชำนาญงาน จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.1.2 วิทยากร และวิทยากรกลุ่ม
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ บุคลากร สัง กัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๒๓ เป็นผู้ที่มีความรู้
มี ค วามสามารถ มี ป ระสบการณ์ และประสบความสำเร็ จ เป็ น ที ่ ย อมรั บ ในเชิ ง วิ ช าการและทางวิ ช าชี พ
จากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ประกอบด้วย 1) นายประสิทธิ์ พัฒนกิจเจริญชัย 2) นางดวงกมล แก้วแดง
3) นายอภิชัย ศรีรัตนารุ่งเรือง ๔) นายนครินทร์ ยิ่งยง และ ๕) นางสาวอรพรรณ เมฆพายัพ
สำหรับวิทยากรกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย 1) นางสาวกานดา คำประเสริฐ 2) นางสาวสุรีรัตน์ ขอพึ่งกลาง และ 3) นายกิตติพิเชษฐ์ มณีโชติ
๒.2 การประเมินผลการพัฒนา
๒.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา
ผลการประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุ ค ลากรของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จ ิ ท ั ล สำหรั บ บุ ค ลากร
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๒๓ พบว่า เวลาเข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนามีเวลา
เข้ารับการพัฒนาสูงสุด 30 ชั่วโมง ต่ำสุด 24 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 39 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านระยะเวลาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
๒.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๒๓
ด้ า นหลั ก สู ต ร พบว่ า ผู ้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา จำนวน 39 คน มี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ก ารพั ฒ นาเฉลี ่ ย ๙๓.๖๘ คะแนน
มีคะแนนสูงสุด ๙๘.๐๐ คะแนน คะแนนต่ำสุด ๘๗.๗๕ คะแนน โดยผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามหลักสูตรทุกคน คิดเป็นร้อยละ 10๐
๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
๓.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาบางท่านไม่เปิดกล้องระหว่างการเข้ารับการพัฒนา
๓.2 อุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้ารับการพัฒนาบางส่วนยังไม่มีความพร้อม
๓.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาบางท่านไม่ใช้รหัสเลขที่ประจำตัว ชื่อ – นามสกุล ในการเข้าใช้โปรแกรม Zoom
๓.4 การสื่อสารและการแก้ไขปัญหาของผู้เข้ารับการพัฒนาล่าช้าเนื่องจากเป็นการแก้ปัญหาโดยที่ผู้เข้ารับการพัฒนา
กับวิทยากรอยู่คนละสถานที่กัน
๔. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการพัฒนาครั้งต่อไป
๔.1 ก่อนการพัฒนาควรแจ้งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเปิดกล้องตลอดระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา
๔.2 แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาตรวจสอบอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้ารับการพัฒนาให้พร้อมก่อน
การเข้ารับการพัฒนา
๔.3 แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาเรื่องการตรวจสอบรหัส เลขที่ประจำตัว ชื่อ – นามสกุล ก่อนการเข้าใช้โปรแกรม
Zoom และการเปลี่ยนรหัสเลขที่ประจำตัว ชื่อ – นามสกุล เมื่อเข้าใช้โปรแกรม Zoom แล้ว 4.5 แจ้งผู้เข้ารับ
การพัฒนาให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนการเข้ารับพัฒนา
๔.๔ ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นระบบมากขึ้น มอบหมายวิทยากร วิทยากรกลุ่มติดตามช่วยเหลือผู้เข้ารับ
การพัฒนาที่เกิดปัญหา

๕. ภาพกิจกรรมการพัฒนา
วันจันทร์ ที่ 1๔ มิถุนายน 2564

วันอังคาร ที่ 1๕ มิถุนายน 2564

วันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน 2564

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน 2564

วันศุกร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน 2564

นางสาวภัชราภรณ์ ตาสา ผู้บริหารโครงการ/รายงาน

