รายงานผลการดาเนินการ
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ :
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 7
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน– 2 กรกฎาคม 2564
***************************
1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
1.1 หลักการและเหตุผล
แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2564 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
“สู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีพลวัตร บนฐานของสังคมที่รู้คิด รู้เท่าทัน และกาลังคนที่สามารถปรับตัว และสร้าง
โอกาศจากเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ” โดยมียุทธศาสตร์ด้านการพัฒ นากาลังคนสู่ยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกาลั งคนดิจิ ทัล และเพิ่มความตระหนัก และทั กษะด้านดิจิทัล เบื้องต้นผ่ านการส่ งเสริมการสร้าง
บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ถือเป้นฟันเฟือง
หลักของการพัฒนาประเทศ ที่ต้องปรับเปลี่ยนการทางานปัจจุบันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทาให้มีอิทธิพลต่อ
การดารงชีวิต และการทางานได้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณ ภาพ ด้วยการยกระดับ
การศึ ก ษาไทยแบบพลิ ก โฉมโดยการน านวั ต กรรมดิ จิ ทั ล และแอพพลิ เคชั่ น เพื่ อ การศึ ก ษา (G-Suite for
Education) มาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดการปฎิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ
เพื่อลดความลดเหลื่อมล้าทางดิจิทัล (Digital Divide) ของสังคม เช่น การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ความเหลื่อมล้า
จากความยากจน การอาศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ ห่ า งไกล การขาดการศึ ก ษา การขาดทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ข้ อ จ ากั ด
ความพิ ก ารทางร่ างกาย ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ที่ เข้ า มาเปลี่ ย นรูป แบบ และกระบวนการท างาน
โดยเฉพาะกับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศ มีความจาเป็นจะต้องรู้จักทักษะดิจิทัล ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ และ
วิธีการสาคั ญในการทางาน ทั้งนี้ ถ้าผู้ บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะ
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทาให้การทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับครูผู้สอนในยุคดิจิทัลกระตุ้นความต้องการของ
ผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้อานวยความสะดวกแก่ครูผู้ สอนในการจัดการเรียนการสอน
ในยุคดิจิทัล ให้เอื้อต่อการทางานในยุคปัจจุบันอย่างสมบูรณ์
สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ต ระหนักถึงความสาคัญใน
การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนากระบวนการทางาน และการให้บริการของหน่วยงาน
อย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือการพัฒ นา
หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2.วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย
๒. สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๓. สามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
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1.3 โครงสร้างหลักสูตร
หลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และศึ ก ษานิ เทศก์ สั ง กั ด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า รั บ การพั ฒ นา รู้ เท่ า ทั น การเปลี่ ย นแปลงโลกดิ จิ ทั ล
ในการจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งปลอดภั ย สามารถใช้ เครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล ในการบริ ห ารจั ด การในสถานศึ ก ษาให้
มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย
๔ รายวิชา จานวน ๓๐ ชั่วโมง ดังนี้
รายวิ ช าที่ ๑ กระบวนทั ศ น์ และการใช้ ดิ จิ ทั ล ในการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งปลอดภั ย
(๖ ชั่วโมง)
รายวิชาที่ ๒ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลบนโลกออนไลน์ (๖ ชั่วโมง)
รายวิชาที่ ๓ การทางานร่วมกันแบบออนไลน์ (๖ ชั่วโมง)
รายวิชาที่ ๔ การใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ (๑๒ ชั่วโมง)
๒. ผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม
๒.1 ข้อมูลเบี้องต้น
1. ผู้เข้ารับการพัฒนา
การพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้ าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ ๗ จานวนทั้งสิ้น 4๙ คน เป็น เพศชาย ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๒ เพศหญิง ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ
๔๘.๙๘ อายุ ต่าสุ ด 3๑ ปี สู งสุ ด 5๗ ปี ส่ว นใหญ่ ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการสถานศึกษา จานวน 34 คน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๙.๓๙ ต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา จ านวน ๑๕ คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๓๐.6๑
มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 3๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓1 วิทยฐานะชานาญการ จานวน 1๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๑ และไม่มีวิทยฐานะ จานวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๘ ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน 4๓ คน คิดเป็นร้อยละ 8๗.๗6 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ 1๒.๒4 สังกัด สพฐ. จานวน 4๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
2.วิทยากรและวิทยากรประจากลุม่
วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หฤ)
ศลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ ๗ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและ
ทางวิช าชี พ จากโรงเรี ย นสยามคอมพิ ว เตอร์แ ละภาษา ประกอบด้ วย 1. นายประสิ ท ธิ์ พั ฒ นกิ จ เจริญ ชั ย
2. นายนครินทร์ ยิ่งยง 3. นางสาวอรพรรณ เมฆพายัพ และ๔.นายชิโนรส หวังตระกูลสร้าง
ส าหรั บ วิท ยากรประจ ากลุ่ ม เป็ น วิท ยากรจากสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึ ก ษา จ านวน 3 ท่ า น คื อ 1. นางสาวภั ช ราภรณ์ ตาสา 2. นางสาวจตุ ณี ประภาสะวั ต และ
๓.นายกิตติพิเชษฐ์ มณีโชติ
๒.2 การประเมินผลการพัฒนา
1. ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา
ผลการประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ และ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒ นาทักษะด้ านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิ เทศก์ สั งกัดกระทรวงศึ กษาธิการ รุ่น ที่ ๗ พบว่า ผู้ เข้ารับ การพั ฒ นาจานวน 4๙ คน ผ่ านเกณฑ์
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การประเมิน ด้านระยะเวลาทุกคน คิดเป็ น ร้อยละ 100 โดยมี เวลาเข้ารับการพั ฒ นาทั้งหมด 30 ชั่วโมง
จานวนสูงสุด 30 ชม. และจานวนต่าสุด 24 ชม.
2. ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒ นา โครงการพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๗ ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จานวน 4๙ คน โดยผ่านเกณฑ์
การประเมิ น ตามหลั ก สู ต รทุ ก คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 โดยมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ก ารพั ฒ นาเฉลี่ ย ร้อ ยละ 75.75
มีคะแนนสูงสุด 99.00 คะแนน และคะแนนต่าสุด 52.50 คะแนน
๓.ปัญหาอุปสรรค และวิธีแก้ไข
๓.๑ ปัญหาอุปสรรค
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ ละท่านติดภารกิจ และมีงานซ้าซ้อนทาให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจาก
อบรมออนไลน์พร้อมกับทางานด่วนที่เข้ามา การพัฒนาจะไม่ครบถ้วน และเต็มเวลาเหมือนกับ การอบรมใน
รูปแบบ on-site
๒. อุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เข้ารับการพัฒนาบางท่านยังไม่มีความพร้อม
๓.๒ วิธีแก้ปัญหา/อุปสรรค
๑. ควรแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาให้บริหารเวลาในการพัฒนาที่เต็มที่มากกว่านี้
๒. ควรแจ้งวิทยากรประจากลุ่มตรวจสอบเวลาการเข้า – ออก ห้อง ZOOM และติดตามงานของผู้เข้า
รับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน
๒. แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาตรวจสอบอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมก่อนเข้ารับการพัฒนา
๔.ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการพัฒนาครั้งต่อไป
ควรมีช่องทางสื่อสารที่ชัดเจนเป็นระบบ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิ ทยากร/วิทยากรประจา
กลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการพัฒนา
๕. ภาพกิจกรรมการพัฒนา
วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564
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วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564

5

วันพุธ ที่ ๓๐ มิถุนายน 2564

6

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม 2564

7

วันศุกร์ ที่ ๑ กรกฎาคม 2564

8

นางสาวกานดา คาประเสริฐ ผู้บริหารโครงการ รุ่น ๗ /รายงาน
*************************************

9

ภาคผนวก
รายละเอียดข้อมูลทั่วไป โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๗

10
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๗
N = 49 คน

รายการ
1. เพศ
2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

ชาย

จานวน
25

ร้อยละ
51.02

หญิง

24

48.98

31 - 40 ปี

15

30.61

41 – 50 ปี

28

57.14

51 ปีขึ้นไป

6

12.24

ปริญญาโท

43

87.76

ปริญญาเอก

6

12.24

34

69.39

รองผู้อานวยการสถานศึกษา

15

30.61

ชานาญการ

15

30.61

ชานาญการพิเศษ

32

65.31

ไม่มีวิทยฐานะ

2

4.08

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)

49

100

4. ประเภทตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
5. วิทยฐานะ

6. สังกัด

