
 
รายงานผลการด าเนินการ 

โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 7 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom    
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน– 2 กรกฎาคม 2564 

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

   

1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
1.1 หลักการและเหตุผล  
 แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย    

“สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัตร บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทัน และก าลังคนที่สามารถปรับตัว และสร้าง
โอกาศจากเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล” โดยมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคนสู่ยุคดิจิทัล เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพก าลังคนดิจิทัล และเพ่ิมความตระหนัก และทักษะด้านดิจิทัลเบื้องต้นผ่านการส่งเสริมการสร้าง
บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐถือเป้นฟันเฟือง
หลักของการพัฒนาประเทศ ที่ต้องปรับเปลี่ยนการท างานปัจจุบันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ท าให้มีอิทธิพลต่อ    
การด ารงชีวิต และการท างานได้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ 

 กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ด้วยการยกระดับ
การศึกษาไทยแบบพลิกโฉมโดยการน านวัตกรรมดิจิทัล และแอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษา (G-Suite for 
Education) มาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เพ่ือให้เกิดการปฎิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ 
เพ่ือลดความลดเหลื่อมล้ าทางดิจิทัล (Digital Divide) ของสังคม เช่น การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ความเหลื่อมล้ า
จากความยากจน การอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล การขาดการศึกษา การขาดทักษะด้านดิจิทัล ข้อจ ากัด 
ความพิการทางร่างกาย ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ และกระบวนการท างาน 
โดยเฉพาะกับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ มีความจ าเป็นจะต้องรู้จักทักษะดิจิทัล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ และ
วิธีการส าคัญในการท างาน ทั้งนี้ถ้าผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะ  
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้การท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับครูผู้สอนในยุคดิจิทัลกระตุ้นความต้องการของ
ผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้อ านวยความสะดวกแก่ครูผู้ สอนในการจัดการเรียนการสอน           
ในยุคดิจิทัล ให้เอ้ือต่อการท างานในยุคปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ 

 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ         
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนากระบวนการท างาน และการให้บริการของหน่วยงาน
อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   

 
1.2.วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

1. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย 
๒. สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๓. สามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 



 2 
  
1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิ เทศก์ สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการพัฒนา รู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล               
ในการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้              
มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย   
๔ รายวิชา จ านวน ๓๐ ชั่วโมง ดังนี้ 

 รายวิชาที่  ๑ กระบวนทัศน์ และการใช้ดิจิทัลในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย            
(๖ ชั่วโมง) 

 รายวิชาที่ ๒ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลบนโลกออนไลน์ (๖ ชั่วโมง) 
 รายวิชาที่ ๓ การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ (๖ ชั่วโมง) 
 รายวิชาที่ ๔ การใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ (๑๒ ชั่วโมง) 

 
๒. ผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม 

๒.1 ข้อมูลเบี้องต้น  
      1. ผู้เข้ารับการพัฒนา 

การพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นที่ ๗ จ านวนทั้งสิ้น 4๙ คน เป็น เพศชาย ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๒ เพศหญิง ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๘.๙๘ อายุต่ าสุด 3๑ ปี สูงสุด 5๗ ปี ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 34 คน       
คิดเป็นร้อยละ ๖๙ .๓๙ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.6๑           
มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 3๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓1 วิทยฐานะช านาญการ จ านวน 1๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๑ และไม่มีวิทยฐานะ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘ ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน 4๓ คน คิดเป็นร้อยละ 8๗.๗6 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ 1๒.๒4 สังกัด สพฐ. จ านวน 4๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 

 2.วิทยากรและวิทยากรประจ ากลุ่ม 
   วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หฤ)

ศลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นที่ ๗ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ
ทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ประกอบด้วย 1. นายประสิทธิ์ พัฒนกิจเจริญชัย  
2. นายนครินทร์ ยิ่งยง 3. นางสาวอรพรรณ เมฆพายัพ และ๔.นายชิโนรส หวังตระกูลสร้าง 
 ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทาง   
การศึกษา จ านวน  3 ท่ าน  คือ 1 . นางสาวภัชราภรณ์  ตาสา 2 . นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต  และ 
๓.นายกิตติพิเชษฐ์   มณีโชติ  
 

๒.2  การประเมินผลการพัฒนา   
 1. ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา  
    ผลการประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และ

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๗ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาจ านวน  4๙ คน ผ่านเกณฑ์ 
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การประเมินด้านระยะเวลาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเวลาเข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 30 ชั่วโมง 
จ านวนสูงสุด 30 ชม. และจ านวนต่ าสุด 24 ชม.  

2. ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร 
  การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๗ ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 4๙ คน โดยผ่านเกณฑ์
การประเมินตามหลักสูตรทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผลสัมฤทธิ์การพัฒนาเฉลี่ยร้อยละ 75.75  
มีคะแนนสูงสุด 99.00 คะแนน และคะแนนต่ าสุด 52.50 คะแนน  
 
๓.ปัญหาอุปสรรค และวิธีแก้ไข  
 ๓.๑ ปัญหาอุปสรรค 
       ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละท่านติดภารกิจ และมีงานซ้ าซ้อนท าให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
อบรมออนไลน์พร้อมกับท างานด่วนที่เข้ามา การพัฒนาจะไม่ครบถ้วน และเต็มเวลาเหมือนกับ การอบรมใน
รูปแบบ on-site  
       ๒. อุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้ารับการพัฒนาบางท่านยังไม่มีความพร้อม 
 ๓.๒ วิธีแกป้ัญหา/อุปสรรค 
   ๑. ควรแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาให้บริหารเวลาในการพัฒนาที่เต็มที่มากกว่านี้  
   ๒. ควรแจ้งวิทยากรประจ ากลุ่มตรวจสอบเวลาการเข้า – ออก ห้อง ZOOM และติดตามงานของผู้เข้า
รับการพัฒนาใหเ้ป็นปัจจุบัน   
   ๒. แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาตรวจสอบอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมก่อนเข้ารับการพัฒนา  
 
๔.ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการพัฒนาครั้งต่อไป 
 ควรมีช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนเป็นระบบ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร/วิทยากรประจ า
กลุ่มเพ่ือช่วยเหลือผู้เข้ารับการพัฒนา 
 
๕. ภาพกิจกรรมการพัฒนา  
 

วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 
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วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 
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วันพุธ ที่ ๓๐ มิถุนายน 2564 

 
 



 6 

 
 

 
 
 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม 2564 
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วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม 2564 
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นางสาวกานดา ค าประเสริฐ  ผู้บริหารโครงการ รุ่น ๗ /รายงาน  
 

************************************* 
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ภาคผนวก 
 

รายละเอียดข้อมูลทั่วไป โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๗ 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพฒันา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ 
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์  

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๗ 
 

รายการ N = 49 คน 

จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 25 51.02 

 หญิง 24 48.98 

2. อายุ 31 - 40 ป ี 15 30.61 

 41 – 50 ป ี 28 57.14 

 51 ปีขึ้นไป 6 12.24 

3. ระดับการศึกษา ปริญญาโท 43 87.76 

 ปริญญาเอก 6 12.24 

4. ประเภทต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 34 69.39 

 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 15 30.61 

5. วิทยฐานะ ช านาญการ 15 30.61 

 ช านาญการพิเศษ 32 65.31 

 ไม่มีวิทยฐานะ 2 4.08 

6. สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 49 100 

 
 
 
 
 
 
 
 


