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รายงานผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 21 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
*************************** 

 
1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
    1.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic 
จึงทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน ข้าราชการซึ ่งเป็นแกนหลักของการ 
พัฒนาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี ่ยนแปลง โดยเฉพาะการปรับเปลี ่ยน 
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่าง 
สมบูรณ์ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อน 
ภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากร 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialists) 
เม ื ่อพ ิจารณาผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิ งานด ้านเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัลของข ้าราชการพลเร ือน ตำแหน่งน ักว ิชาการ  
คอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่ามีจำนวน ร้อยละ 0.58 ของจำนวนตำแหน่ง 
ข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ทางด้านศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ ยังขาด 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนข้าราชการและบุคลากร 
ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชน โดยได้กำหนดให้ 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานด้านดิจิทัลเป็นทักษะที่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดต้องมีความรู้ 
และความสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประเมินความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการรู้ด้าน 
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า บุคลากรสำนักงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      
ยัง มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานด้านดิจิทัลอยู่ในระดับน้อย มีความต้องการในการพัฒนางานด้าน 
ดิจิทัลในระดับมาก 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนากระบวนการทำงาน และการให้บ ริการของ 
หน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดำเนินการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใช้ในการพัฒนา 
บุคลากร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 13 รุ่น (รุ่นที่ 14 – รุ่นที่ 26) 

สำหรับการดำเนินการพัฒนา รุ ่นที ่ 21 ระหว่างวันที ่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 เป็นช่วงเวลาที่ 
เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 (Covid – 19) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ 
บุคลากรทางการศึกษาจึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 
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    1.2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 1) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย 
 2) สามารถใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงานร่วมกันแบบออนไลน์ 

     1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นคงและ 
ปลอดภัย และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
ร่วมกันแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 5 รายวิชา จำนวน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 

รายวิชาที่ 1 กระบวนทัศน์และการออกแบบการปฏิบัติงานสู่องค์กรดิจิทัล (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 2 การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางคำนวณ (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 3 การนำเสนองานผ่านสื่อดิจิทัลด้วย Microsoft PowerPoint และ Canva (6 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 4 การใช้ Google G Suite (6 ชัว่โมง) 
รายวิชาที่ 5 การประชุมออนไลน์ (6 ชั่วโมง) 

    1.4 วิธีการพัฒนา 
1) บรรยาย 
2) สาธิตและยกตัวอย่าง 
3) ฝึกปฏิบัติ 
4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5) เรียนรู้ด้วยตนเอง 

    1.5 การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการพัฒนา แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที ่ 1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ผู ้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา            

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ส่วนที ่ 2 ผลสัมฤทธิ ์การพัฒนา โดยประเมินจากการทดสอบหลังการพัฒนา ชิ ้นงาน และ 

พฤติกรรมการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน จึงผ่านการพัฒนา 

ตามหลักสูตร 
 

2. บทบาทหน้าที่ผู้บริหารโครงการ 
ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ 91/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 

2564 ได ้แต ่งต ั ้งให ้ข ้าพเจ ้าเป ็นผ ู ้บร ิหารโครงการร ุ ่นที ่  21 เน ื ่องจากการพัฒนาในหลักส ูตรการ 
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 21 นี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา ได้อนุมัติให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ดังนั้นบทบาท 
หน้าที่ของผู้บริหารโครงการมีดังนี้ 
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2.1 ก่อนการพัฒนา 
     1) ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร คู่มือการพัฒนาและกระบวนการพัฒนา 
     2) ประสานงานกับส่วนราชการและบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่ การรับสมัคร      

ผู้เข้ารับการพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร วิทยากร และสื่อประกอบการพัฒนา 
     3) ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ใน สคบศ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ การเปิดระบบการ 

ลงทะเบียนประวัติแบบ online การจัดทำวุฒิบัตร การเงิน ห้องประชุม อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     4) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการและวิทยากร ได้แก่ คำสั่งคณะทำงานวิชาการ ผู้บริหารโครงการ 

วิทยากรหรือวิทยากรกลุ่ม และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
     5) ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ เพื ่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาในโครงการ 

โดยการชี้แจงหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบทบาท 
ของคณะกรรมการต่างๆ ก่อนดำเนินการพัฒนา 

     6) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
     7) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติพร้อมจัดทำรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
     8) ทดลองการใช้งานโปรแกรม Zoom เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนา 
     9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาในรูปแบบ online ได้แก่ ตารางการพัฒนา บัญชีรายชื่อ 

ผู้เข้ารับการพัฒนา รายชื่อแบ่งกลุ่ม สื่อและเอกสารประกอบการพัฒนา 
  10) จัดเตรียมเอกสารสำหรับดำเนินการพัฒนา ได้แก่ บัญชีสรุปเวลา เข้า-ออก โปรแกรม Zoom 

ประจำวัน และรายชื่อแบ่งกลุ่ม 
  11) ประสานงานผู้เข้ารับการพัฒนาเพ่ือชี้แจ้งกำหนดการและช้ีแจงรายระเอียดการเข้ารับการพัฒนา 
  12) ดำเนินการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนาช้ีแจงหลักสูตรผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 

   2.2 ระหว่างการพัฒนา 
1) ส่งรหัสเข้าห้องประชุม Zoom ทุกวัน 
2) บันทึกเวลา เข้า-ออก การเข้ารับการพัฒนาจากโปรแกรม Zoom ทุกวัน 
3) ติดตามการลงข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกคน 
4) อำนวยความสะดวกแก่ วิทยากร วิทยากรกลุ่ม ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เก่ียวข้องตลอดโครงการ 
5) กำกับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู ้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากรให้เป็นไป 

ตามตารางการพัฒนา 
6) ตรวจสอบรายชื่อของผู้เข้ารับการพัฒนาให้ตรงตามกับทะเบียนประวัติ 
7) รวบรวมและสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนาส่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลหลังเสร็จส้ินการพัฒนา 
8)  ตรวจสอบผลสัมฤทธิ ์ของผู ้เข้ารับการพัฒนาว่ามีผู ้เข้ารับการพัฒนาท่านใดที ่ผ ่าน/ไม่ผ่าน 

การพัฒนาเพ่ือดำเนินการขอวุฒิบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านการพัฒนา 
9) บันทึกข้อความขอจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือมอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป 
        10) รวบรวมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้กับฝ่ายการเงินเพ่ือขอส่งคืนเงินยืม 
    2.3 หลังการพัฒนา 

สรุปและรายงานผลการบริหารโครงการเสนอต่อ ผู ้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลกรทางการศึกษา 
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3. ผลการบริหารโครงการ 
  การบริหารโครงการ การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจ ิท ัลสำหรับบ ุคลากร ส ังกัด
กระทรวงศกึษาธิการ รุ่นที่ 21 แบ่งการรายงานผลการบริหารโครงการดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลเบื้องต้น 
  3.2 การประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา  
   
    3.1 ข้อมูลเบ ื้องต้น 
 3.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา 

         ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธ ิการ : หล ักส ูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจ ิท ัลสำหร ับบุคลากร ส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ ่นที ่ 21 ผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 38 คน ซึ ่งเป็น
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกเป็นเพศหญิง จำนวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.79  และเพศชาย จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25.58 ตามลำดับ 
           ข้อมูลด้านอายุพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 20 คน   
คิดเป็นร้อยละ 46.51 รองลงมา รองลงมามีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26  
อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 และมีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 2 คน  
คิดเป็นร้อยละ 4.65 ตามลำดับ 
           ข้อมูลด้านการศึกษาพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จำนวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.19 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.86 และมีการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามลำดับ 
           ข้อมูลด้านตำแหน่งพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่มีตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีจำนวนเท่ากัน จำนวนตำแหน่งละ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 18.60 รองลงมาคือ     
เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.28  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.95 นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98 นิติกร จำนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.56 
และตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ พนักงานจัดการงาน
ทั่วไป ซึ่งมีจำนวนเทา่กัน จำนวนตำแหน่งอย่างละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามลำดับ 
           ข้อมูลระดับตำแหน่งดำรงตำแหน่ง พบว่า ผู ้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่มีระดับชำนาญการ      
มากที่สุด จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91 รองลงมาคือ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.58 ระดับชำนาญการพิเศษ  ระดับปฏิบัติงาน มีจำนวนเท่ากัน จำนวนระดับตำแหน่งละ 6 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 13.95 ระดับชำนาญงาน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 และไม่มีระดับตำแหน่ง จำนวน 2 คน      
คิดเป็นร้อยละ 4.65 ตามลำดับ 

         ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงาน พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสำนักอำนวยการ  
มากที่สุด จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20.93 รองลงมาคือปฏิบัติงานในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95  ปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน      
5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63  ปฏิบัติงานในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักการลูกเสือยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ มีจำนวนเท่ากันหน่วยงานละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 
และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักรัฐมนตรี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต จำนวนเท่ากันหน่วยงานละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามลำดับ 
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          3.1.2 วิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 
        วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวง ศึกษาธิการ 

: หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ ่นที ่ 21 ผ่านสื่อ 
อิเล ็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom เป็นผู ้ท ี ่ม ีความรู ้ม ีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบ 
ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ประกอบด้วย 
1) ดร.ดวงกมล  แก้วแดง 2) นายประสิทธิ์ พัฒนกิจเจริญชัย 3) นายนครินทร์  ยิ่งยง และ 4) นางสาวอรพรรณ 
เมฆพายัพ สำหรับวิทยากรกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) นางบัวศรี อุบลศิลป์  2) นางสาวดวงกมล  ศรีจรูญสิทธิ์ 3) นางดรรชนี สมิง 
 
    3.2 การประเมินผลการพัฒนา 
          3.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา                  
                   การประเมินผลระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 21 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom  
ผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวนทั้งหมด 38 คน มีผลการประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน 
จำนวน 35 คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 3 คน โดยมีเวลาการพัฒนาสูงสุด 30 ชั่วโมง (ร้อยละ 
100) ต่ำสุด 8.17 ชั่วโมง (ร้อยละ 27.23) 

3.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร         
         การประเมินผลสัมฤทธิ ์การพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ  

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นที่ 21  พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวนทั้งหมด 38 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามหลักสูตร จำนวน 35 คน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร จำนวน 3 คน โดยมีคะแนน
สูงสุด 100 คะแนน คะแนนต่ำสุด 0 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 87.38 คะแนน 
 3.2.3 สรุปผลการประเมิน 

         สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ 
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นที่ 21 พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวนทั้งหมด 38 คน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตรทั้ง 2 ส่วน จำนวน 35 คน และไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 ส่วน จำนวน 3 คน  โดยส่วนที่ 1 ระยะเวลาเข้า
รับการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนามีเวลาเข้ารับการพัฒนาสูงสุดร้อยละ 100 ต่ำสุดร้อยละ 27.23 ส่วนที่ 2 
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนามีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสูงสุดร้อยละ 100  คะแนนต่ำสุด   
ร้อยละ 0  และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.38 ตามลำดับ 
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4. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
  4.1  ผู้เข้ารับการพัฒนามีภาระงานในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานมากทำให้ต้องสละสิทธิ์ในการเข้ารับการพัฒนา  
  4.2  สัญญาญอินเตอร์เน็ตของผู้เข้ารับการพัฒนาในบางรายมีสัญญาอินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำขณะที่เข้ารับ
การพัฒนาสัญญาณขาดหาย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในเนื้อหา 
  4.3  เนื้อหาในการเรียนผ่านสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Zoom มีจำนวนมากเกินไป 
  4.4  เวลาใช้ในแต่ละวิชาไม่สอดคล้องกับเนื้อหา บางเนื้อหาต้องใช้เวลานานฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน 
     4.5  ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่สะดวกในการสลับย่อหน้าจอเพ่ือฝึกปฏิบัติในแต่ละโปรแกรมไปพร้อมกับการฟัง
บรรยาย 
 
5. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการพัฒนาครั้งต่อไป 
    5.1   ควรจัดการพัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
    5.2   ควรแจ้งรายละเอียดในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่ต้องใช้ใน
การเข้ารับการพัฒนา 
    5.3   ควรปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับการใช้งานในหน่วยงาน  
    5.4   ควรให้เวลาในการฝกึปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหา 
    5.5   ควรเสนอเทคนิคการแบ่งหน้าจอ หรือ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่อง ในการพัฒนา   
 
 



6. ภาพกิจกรรมการพัฒนา 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
นายณัฐวิญญ์  สิรเดชธราทิพย์ ผู้รายงาน 


