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รายงานผลการดําเนิ นโครงการ
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิ จิทลั ของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิ การ :
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิ จิทลั สําหรับผูบ้ ริ หารการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ รุ่นทีI 12 ผ่านสืIออิ เล็กทรอนิ กส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
ระหว่างวันทีI 12 – 14 กรกฎาคม WXYZ
------------------------------ -----\. ข้อมูลโครงการ
\.\ หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื6อวันที6 :; กันยายน :=;> เห็นชอบในหลักการแนวทาง
การพัฒ นาทัก ษะด้า นดิจิท ลั ของข้า ราชการและบุ ค ลากรภาครัฐ เพื6อ การปรับ เปลี6ย นเป็ น รัฐ บาลดิจิท ลั
ตามทีส6 าํ นักงาน ก.พ. เสนอ เพือ6 ให้ขา้ ราชการและส่วนราชการมีกรอบการดําเนินงานเพือ6 พัฒนาทักษะด้าน
ดิจทิ ลั ทีจ6 ะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการปฏิบตั งิ าน และในการพัฒนางาน
ภาครัฐ และสนับสนุ น “การปรับเปลี6ยนภาครัฐให้เป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื6อให้ภาครัฐมี
กําลังคนทีม6 ที กั ษะ ด้านดิจทิ ลั ทีเ6 หมาะสมทีจ6 ะเป็ นกลไกขับเคลือ6 นทีส6 าํ คัญ ในการปรับเปลีย6 นภาครัฐเป็ น
รัฐบาลดิจทิ ลั และเพื6อให้ขา้ ราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลีย6 นแปลงของ
เทคโนโลยี มีความพร้อม
ทีจ6 ะปฏิบตั งิ านตามบทบาทและพฤติกรรมทีค6 าดหวังในบริบทของการ
ปรับเปลีย6 นเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั และสามารถ นําเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสําคัญดังกล่าว ปี งบประมาณ พ.ศ. :=;^ จึงได้
มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินโครงการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิท ลั ของข้า ราชการและบุ ค ลากรของกระทรวงศึก ษาธิก าร ขึ_น โดยได้พ ฒ
ั นาหลัก สูต รสํา หรับ ใช้เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาทักษะ ด้านดิจทิ ลั จํานวน ` หลักสูตร คือ a) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั
สําหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ :) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั สําหรับบุคลากร สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และ
`) หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั สําหรับผูบ้ ริหารการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สําหรับการดําเนินการพัฒนา รุน่ ที6 12 ระหว่างวันที6 12 -14 กรกฎาคม :=;^ ผ่านสือ6 อิเล็กทรอนิกส์
ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม ^๒๐๒ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูบ้ ริหารการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรการพัฒนา
ทักษะด้านดิจทิ ลั สําหรับผูบ้ ริหารการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.2 วัตถุประสงค์ เพือ6 ให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนา
a) รูเ้ ท่าทันโลกดิจทิ ลั ในการบริหารจัดการศึกษา
:) สามารถใช้เครือ6 งมือดิจทิ ลั ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างปลอดภัย
1.3 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั สําหรับผูบ้ ริหารการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาผูบ้ ริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ให้รูเ้ ท่าทันโลกดิจทิ ลั ในการบริหารจัดการศึกษา สามารถ
เลือกใช้เครือ6 งมือดิจทิ ลั ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างปลอดภัย ซึง6 ประกอบด้วย ` รายวิชา จํานวน an ชัวโมง
6
ดังนี_
รายวิชาที6 a กระบวนทัศน์และการใช้ดจิ ทิ ลั ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างปลอดภัย (; ชัวโมง)
6
รายวิชาที6 : สมรรถนะผูบ้ ริหารการศึกษายุคดิจทิ ลั บนโลกออนไลน์ (; ชัวโมง)
6
รายวิชาที6 ` การทํางานร่วมกันแบบออนไลน์ (; ชัวโมง)
6
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2. ผลการดําเนิ นการโครงการ
2.\ ข้อมูลเบีอ` งต้น
2.\.\ ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ท ั ล สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ รุน่ ที6 12 มีจาํ นวนผูเ้ ข้ารับการพัฒนาทัง_ สิน_ 49 คน เป็ นเพศชาย
28 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 เพศหญิง 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.86 อายุต6าํ สุด 38 ปี สูงสุด =8 ปี ส่วนใหญ่
ดํารงตําแหน่ งรองผู้อํานวยการเขตพื_นที6การศึกษา จํานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 และตําแหน่ ง
รองศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.65 มีวทิ ยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 45 คน
คิดเป็ นร้อยละ 91.84 และวิทยฐานะเชีย6 วชาญ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.16 ส่วนใหญ่สาํ เร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.22 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 18
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.73
2.\.W วิ ทยากร และวิ ทยากรกลุ่ม
วิ ท ยากรหลั ก สู ต รการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ท ั ล สํ า หรั บ ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา สั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที6 12 เป็ นผูท้ ม6ี คี วามรูม้ คี วามสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความสําเร็จเป็ น
ทีย6 อมรับในเชิงวิชาการและทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา ประกอบด้วย a) นางสาว
มัญณัฎฐ์ อุน่ เสรีหริ ญ
ั
2) นางสาวพรวิภา หมืน6 พันชัย และ 3) นางสาวอรพรรณ เมฆพายัพ
สําหรับวิทยากรกลุ่มเป็ นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย a) นางสาวจุฑามาศ คุม้ เณร 2) นางสาวพรรัตน์ แสนศรีแก้ว และ 3) นางสาวชูจุฑา
ทองนอก
2.2 การประเมิ นผลการพัฒนา
2.W.\ ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา
ผลการประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั สําหรับ
ผูบ้ ริหารการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุน่ ที6 12 พบว่าระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาทัง_ หมด 18 ชัวโมง
6
ผูเ้ ข้ารับ การพัฒนามีเวลาเข้ารับการพัฒนาเฉลีย6 สูงสุดจํานวน 18 ชัวโมง
6 ตํ6าสุดจํานวน 16.47 ชัวโมง
6 โดย
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาทัง_ หมด 49 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านระยะเวลาทุกคน คิดเป็ นร้อยละ a>>
2.W.W ด้านผลสัมฤทธิb การพัฒนา
การประเมินผลสัมฤทธิ zการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั สําหรับผูบ้ ริหาร
การศึกษา สัง กัด กระทรวงศึก ษาธิก าร รุ่ น ที6 12 พบว่ า ผู้เ ข้า รับ การพัฒ นาทัง_ หมด จํา นวน 49 คน มี
ผลสัมฤทธิ z การพัฒนาเฉลีย6 ร้อยละ 94.54 มีคะแนนสูงสุด 99.25 คะแนน คะแนนตํ6าสุด 87.50 คะแนน โดย
มีผเู้ ข้ารับ การพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ zการพัฒนาทุกคน คิดเป็ นร้อยละ 100
สรุปการประเมินผลการพัฒนา ทัง_ ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนาและด้านผลสัมฤทธิ zการพัฒนาตาม
หลักสูตร พบว่า มีผเู้ ข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาทุกคน คิดเป็ นร้อยละ 100
3. ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ปัญหาในการดําเนิ นการ
3.\ ปัญหา/อุปสรรค
1) ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีภารกิจอืน6 เข้ามาแทรกระหว่างการพัฒนาจึงทําขาดช่วงในการพัฒนา
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2) ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่เปิ ดกล้องเมื6ออยู่ในขณะที6พ ฒ
ั นาจึงทําให้เช็คชื6อไม่ได้และไม่สามารถ
ตรวจสอบได้วา่ กําลังพัฒนาอยูห่ รือไม่
3) ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาตามเนื_อหาทีว6 ทิ ยากรสอนไม่ทนั เนื6องมาจากอุปกรณ์ทใ6ี ช้มคี วามแตกต่างกัน
ทัง_ ในเวอร์ชนของอุ
ั6
ปกรณ์ และสัญญาณอินเทอเน็ตมีปัญหา
3.2 การแก้ไขปัญหา
1) ชีแ_ จงการประเมินผลการพัฒนาให้ละเอียดและเน้นยํ_าเรื6องเวลา ชิน_ งานทีต6 อ้ งส่งเพื6อให้ผเู้ ข้ารับ
การพัฒนาได้เตรียมความพร้อมเพือ6 หลีกเลีย6 งภาระกิจอืน6 ทีจ6 ะเข้ามาแทรก
2) แจ้งและเน้นยํ_าให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาเปิ ดกล้องอยู่ตลอดเมื6ออยู่ในระบบ Zoom ตัง_ แต่เข้ารับการ
พัฒนาจนจบการพัฒนาในแต่ละวัน เพือ6 สะดวกต่อการตรวจสอบด้านระยะเวลาการเข้ารับการพัฒนา
3) ในกรณี ท6ีผู้เ ข้า รับ การพัฒ นาเรีย นตามไม่ท นั ในเนื_ อ หา แนะนํ า ให้ผู้เ ข้า รับ การพัฒ นาศึก ษา
เพิม6 เติมจากวิดโิ อทีบ6 นั ทึกการพัฒนาของแต่ละวันได้ในไฟล์ทว6ี ทิ ยากรบันทึกย้อนหลังไว้ หรือศึกษาเพิม6 เติม
จากเอกสารประกอบการบรรยาย
4. ข้อเสนอแนะสําหรับการดําเนิ นการพัฒนาครัง̀ต่อไป
4.1 ข้อเสนอแนะของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
1) ต้องการพัฒนาแบบ on site เนื6องจากอุปกรณ์ทไ6ี ม่พร้อม และยากทีจ6 ะหลีกเลีย6 งภาระกิจอื6นทีเ6 ข้า
มาแทรกในขณะทีพ6 ฒ
ั นาแบบออนไลน์
2) ควรจัดการพัฒนาในหลักสูตรอืน6 อีก
4.2 ข้อเสนอแนะของผูบ้ ริ หารโครงการ
1) ควรส่งไฟล์เอกสารประกอบการสอนของวิทยากร แต่ละวิชาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาก่อน
ล่วงหน้าเพือ6 ให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาสามารถทําความเข้าใจในเนื_อหาแบบคร่าวๆก่อนรับการพัฒนา
2) แจ้งให้ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาให้ตรวจสอบระยะเวลาการพัฒนาเป็ นระยะๆ เพื6อให้มรี ะยะเวลาการ
พัฒนาครบตามทีห6 ลักสูตรกําหนด
3) แจ้งให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาจัดทํา และส่งชิน_ งานให้ครบ และตรงตามเวลาทีว6 ทิ ยากรกําหนด

4
5. ภาพกิ จกรรมการพัฒนา
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นางสาวจงรักษ์ ดวงใจ ผูบ้ ริหารโครงการ /รายงาน
***************************************

