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รายงานผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม  
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 25 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 

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

 
1. ข้อมูลโครงการ 
    1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการ แนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่
ส านักงานก.พ. เสนอ เพ่ือให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่
จะส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และในการพัฒนางานภาครัฐ และ
สนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะ
ด้านดิจิทัลเหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และเพ่ือให้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความส าคัญดังกล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงได้
มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยได้พัฒนาหลักสูตรส าหรับใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล จ านวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิ เทศก์  2)  หลักสูตรการ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากรสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และ 3) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้ านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

ส าหรับการด าเนินการพัฒนา รุ่นที่  25 ระหว่างวันที่  21 – 25 มิถุนายน 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม 4103 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    1.2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ และสามารถน าผลการ
พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) สามารถน าทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ 
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    1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นคงและ 
ปลอดภัย 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 ชัว่โมง) 
รายวิชาที่ 5 การใช้งานการประชุมออนไลน์ (6 ชั่วโมง) 

2. ผลการด าเนินโครงการ  
     2.1 ข้อมูลเบื้องต้น 
    2.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา 
      การพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รุ่นที่  25 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom จ านวนทั้งสิ้น 42 คน จ าแนกเป็นเพศหญิง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.05 และเพศชาย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.95 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.24  มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90 ส่วน
ใหญ่ด ารงต าแหน่งเป็นนักวิชาการศึกษา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 มีระดับช านาญการ จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.24 และปฏิบัติงาน ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.81 

    2.1.2 วิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 
   วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ:

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่  25 ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความส าเร็จ
เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ และทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ประกอบด้วย  
1) นายประสิทธิ์ พัฒนกิจเจริญชัย 2) นายนครินทร์  ยิ่งยง และ 3) นางสาวอรพรรณ เมฆพายัพ  

   ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม เป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา ประกอบด้วย 1) นายณัฐวิญญ์  สิทธิเดชธราทิพย์  2) นางสาวดวงกมล  ศรีจรูญสิทธิ์   
3) นายอนันตศักดิ์  สร้างค า และ 4) นางสาวมลฤดี  นราพงษ์ 

 

         2.2 การประเมินผลการพัฒนา 
             2.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา                  
            ผลการประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  ส าหรับบุคลากร สังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 25 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom พบว่า เวลาการพัฒนาทั้งหมด 
30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนา มีเวลาเข้ารับการพัฒนาสูงสุด 30 ชั่วโมง ต่ าสุด 24.11 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับ
การพัฒนาทั้งหมด จ านวน 42 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านระยะเวลาทุกคน 
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   2.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร         
   การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร 

ของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 25  
ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น 42 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา สูงสุด 97.75 
คะแนน  คะแนนต่ าสุด 81 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 93.21 คะแนน ผู้เข้ารับการพัฒนา มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตรทุกคน และมีผลการประเมินการพัฒนา ทั้ง 2 
ส่วน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร ทุกคน 
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  
        3.1 สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้ารับการพัฒนา เกิดการขัดข้องบ่อยท าให้ตาม
บทเรียนที่วิทยากรบรรยายไม่ทัน 

        3.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาบางท่านติดราชการ เช่น ประชุม ท าให้มีระยะเวลาในการอบรมไม่ต่อเนื่อง 

        3.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่เปิดกล้องท าให้ไม่ทราบว่าเข้ารับการพัฒนาอยู่จริงหรือไม่ 

        3.4 เนื่องจากเป็นการพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม  ZOOM จึงท าให้วิทยากรและ
คณะท างานไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับผู้เข้ารับการพัฒนา ในระหว่างพัฒนาได้ทันท่วงที 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการพัฒนาครั้งต่อไป 
        4.1 คณะท างานควรแจ้งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้าน
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จะต้องใช้ในการพัฒนา 
        4.2 วิทยากรผู้ช่วยและวิทยากรกลุ่มควรเข้าไปช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตน 
เมื่อติดราชการ หรือมีเหตุจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาด าเนินการติดตามบทเรียนในแต่ละรายวิชาให้ทัน 
        4.3 ผู้บริหารโครงการและคณะท างาน ควรเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้เข้ารับการพัฒนาที่เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการเปิดกลล้องขณะเข้ารับการพัฒนา 
        4.4 ผู้บริหารโครงการและคณะท างาน ควรปรึกษาหารือในการหาข้อตกลงและหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา ก่อนที่จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ เพ่ือจะได้มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นไปในแนวเดียวกัน 
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5. ภาพกิจกรรมการพัฒนา  
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นางดรรชนี  สมิง   ผู้บริหารโครงการ/รายงาน 
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