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รายงานผลการดาํเนินโครงการ  
โครงการพฒันาทกัษะด้านดิจิทลัของข้าราชการและบคุลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

 หลกัสตูรการพฒันาทกัษะด้านดิจิทลัสาํหรบัผูบ้ริหารการศึกษา   
สงักดักระทรวงศึกษาธิการ  รุ่นทีI 12  ผา่นสืIออิเลก็ทรอนิกส ์ด้วยโปรแกรม Zoom  

ระหว่างวนัทีI 12 – 14 กรกฎาคม WXYZ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - 

\. ข้อมลูโครงการ  
            \.\ หลกัการและเหตผุล  

ตามมติคณะรฐัมนตร ีในการประชุมเมื6อวนัที6 :; กนัยายน :=;> เหน็ชอบในหลกัการแนวทาง         
การพฒันาทกัษะด้านดิจิทลัของข้าราชการและบุคลากรภาครฐัเพื6อการปรบัเปลี6ยนเป็นรฐับาลดิจิทลั                
ตามที6สาํนกังาน ก.พ. เสนอ เพื6อใหข้า้ราชการและสว่นราชการมกีรอบการดาํเนินงานเพื6อพฒันาทกัษะดา้น
ดจิทิลั ที6จะสง่เสรมิสนบัสนุนการใหเ้กดิการนําเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน และในการพฒันางาน
ภาครฐั และสนับสนุน “การปรบัเปลี6ยนภาครฐัให้เป็นรฐับาลดจิทิลั” โดยมวีตัถุประสงค์เพื6อให้ภาครฐัมี
กาํลงัคนที6มทีกัษะ      ดา้นดจิทิลัที6เหมาะสมที6จะเป็นกลไกขบัเคลื6อนที6สาํคญั ในการปรบัเปลี6ยนภาครฐัเป็น
รฐับาลดจิทิลั และเพื6อใหข้า้ราชการและบุคลากรภาครฐัสามารถปรบัตวัใหเ้ท่าทนักบัการเปลี6ยนแปลงของ
เทคโนโลย ีมคีวามพรอ้ม              ที6จะปฏบิตังิานตามบทบาทและพฤตกิรรมที6คาดหวงัในบรบิทของการ
ปรบัเปลี6ยนเป็นรฐับาลดจิทิลัและสามารถ         นําเทคโนโลยดีจิทิลัมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุได ้

กระทรวงศกึษาธกิารได้ตระหนักและเหน็ความสําคญัดงักล่าว ปีงบประมาณ พ.ศ. :=;^ จงึได้
มอบหมายใหส้ถาบนัพฒันาครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา ดําเนินโครงการพฒันาทกัษะดา้น

ดิจิทลัของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ_น โดยได้พฒันาหลกัสูตรสําหรบัใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาทกัษะ     ดา้นดจิทิลั จํานวน ` หลกัสตูร คอื a) หลกัสตูรการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั
สาํหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาและศกึษานิเทศก ์:) หลกัสตูรการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัสาํหรบับุคลากร สงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร และ              `) หลกัสูตรการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัสําหรบัผูบ้รหิารการศกึษา
สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 

สาํหรบัการดาํเนินการพฒันา รุน่ที6 12 ระหวา่งวนัที6 12 -14  กรกฎาคม :=;^ ผา่นสื6ออเิลก็ทรอนิกส ์
ดว้ยโปรแกรม Zoom ณ หอ้งประชมุ ^๒๐๒ อาคารอเนกประสงค ์สถาบนัพฒันาคร ูคณาจารย ์และบุคลากร
ทางการศกึษา กลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้รหิารการศกึษา สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร โดยใชห้ลกัสตูรการพฒันา
ทกัษะดา้นดจิทิลัสาํหรบัผูบ้รหิารการศกึษา สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 

1.2 วตัถปุระสงค ์เพื6อใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันา 
a) รูเ้ทา่ทนัโลกดจิทิลัในการบรหิารจดัการศกึษา 
:) สามารถใชเ้ครื6องมอืดจิทิลัในการบรหิารจดัการศกึษาไดอ้ยา่งปลอดภยั 

     1.3 โครงสร้างหลกัสตูร 
หลกัสตูรการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัสาํหรบัผูบ้รหิารการศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร เป็นแนวทาง               

ในการพฒันาผูบ้รหิารการศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ใหรู้เ้ท่าทนัโลกดจิทิลัในการบรหิารจดัการศกึษา สามารถ
เลอืกใชเ้ครื6องมอืดจิทิลัในการบรหิารจดัการศกึษาไดอ้ยา่งปลอดภยั ซึ6งประกอบดว้ย ` รายวชิา จาํนวน an ชั 6วโมง 
ดงันี_ 

 รายวชิาที6 a กระบวนทศัน์และการใชด้จิทิลัในการบรหิารจดัการศกึษาอยา่งปลอดภยั (; ชั 6วโมง) 
 รายวชิาที6 : สมรรถนะผูบ้รหิารการศกึษายคุดจิทิลับนโลกออนไลน์ (; ชั 6วโมง) 
 รายวชิาที6 ` การทาํงานรว่มกนัแบบออนไลน์ (; ชั 6วโมง)  
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2. ผลการดาํเนินการโครงการ         

 2.\ ข้อมลูเบีอ̀งต้น           
       2.\.\ ผูเ้ข้ารบัการพฒันา        
         การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารการศึกษา สังกัด
กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงศกึษาธกิาร รุน่ที6 12 มจีาํนวนผูเ้ขา้รบัการพฒันาทั _งสิ_น 49 คน เป็นเพศชาย 
28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.14 เพศหญงิ 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 อายตุํ6าสดุ 38 ปี สงูสดุ =8 ปี สว่นใหญ่
ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการเขตพื_นที6การศึกษา จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 57.14 และตําแหน่ง              

รองศกึษาธกิารจงัหวดั จํานวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.65 มวีทิยฐานะชาํนาญการพเิศษ จาํนวน 45 คน     
คดิเป็นรอ้ยละ 91.84 และวทิยฐานะเชี6ยวชาญ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.16  สว่นใหญ่สาํเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาโท จํานวน 30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.22 และสําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก จํานวน 18 
คน      คดิเป็นรอ้ยละ 36.73 

          2.\.W วิทยากร และวิทยากรกลุ่ม 
        วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้บริหารการศึกษา  สังกัด

กระทรวงศกึษาธกิาร รุ่นที6 12 เป็นผูท้ี6มคีวามรูม้คีวามสามารถ มปีระสบการณ์ และประสบความสาํเรจ็เป็น
ที6ยอมรบัในเชงิวชิาการและทางวชิาชพีจากโรงเรยีนสยามคอมพวิเตอรแ์ละภาษา ประกอบดว้ย a) นางสาว
มญัณฎัฐ ์อุน่เสรหีริญั  

2) นางสาวพรวภิา หมื6นพนัชยั และ 3) นางสาวอรพรรณ  เมฆพายพั 
        สําหรบัวทิยากรกลุ่มเป็นวทิยากรจากสถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

ศกึษา ประกอบดว้ย a) นางสาวจุฑามาศ คุม้เณร 2) นางสาวพรรตัน์ แสนศรแีก้ว และ 3) นางสาวชูจุฑา 
ทองนอก  

2.2 การประเมินผลการพฒันา   
2.W.\ ด้านระยะเวลาเข้ารบัพฒันา  
        ผลการประเมนิระยะเวลาเขา้รบัการพฒันาหลกัสูตรการพฒันาทกัษะด้านดจิทิลัสําหรบั

ผูบ้รหิารการศกึษา  สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร รุน่ที6 12 พบวา่ระยะเวลาเขา้รบัการพฒันาทั _งหมด 18 ชั 6วโมง 
ผูเ้ขา้รบั    การพฒันามเีวลาเขา้รบัการพฒันาเฉลี6ย สงูสดุจาํนวน 18 ชั 6วโมง ตํ6าสดุจาํนวน 16.47 ชั 6วโมง โดย
ผูเ้ขา้รบัการพฒันาทั _งหมด  49 คน  ผา่นเกณฑก์ารประเมนิดา้นระยะเวลาทกุคน คดิเป็นรอ้ยละ a>>  

                                 2.W.W ด้านผลสมัฤทธิb การพฒันา 
        การประเมนิผลสมัฤทธิ zการพฒันาตามหลกัสตูรการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัสาํหรบัผูบ้รหิาร

การศึกษา สงักัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที6 12 พบว่า ผู้เข้ารบัการพฒันาทั _งหมด จํานวน 49 คน มี
ผลสมัฤทธิ z  การพฒันาเฉลี6ยรอ้ยละ 94.54 มคีะแนนสงูสดุ 99.25 คะแนน คะแนนตํ6าสดุ 87.50 คะแนน โดย
มผีูเ้ขา้รบั การพฒันาผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลสมัฤทธิ zการพฒันาทกุคน คดิเป็นรอ้ยละ 100  

 

           สรุปการประเมนิผลการพฒันา ทั _งดา้นระยะเวลาเขา้รบัพฒันาและดา้นผลสมัฤทธิ zการพฒันาตาม
หลกัสตูร พบวา่ มผีูเ้ขา้รบัการพฒันาผา่นเกณฑก์ารประเมนิการพฒันาทกุคน คดิเป็นรอ้ยละ 100   

 

3. ปัญหา/อปุสรรค และการแก้ปัญหาในการดาํเนินการ 
    3.\ ปัญหา/อปุสรรค  

1) ผูเ้ขา้รบัการพฒันามภีารกจิอื6นเขา้มาแทรกระหวา่งการพฒันาจงึทาํขาดชว่งในการพฒันา 
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2) ผู้เข้ารบัการพฒันาไม่เปิดกล้องเมื6ออยู่ในขณะที6พฒันาจึงทําให้เช็คชื6อไม่ได้และไม่สามารถ
ตรวจสอบไดว้า่กาํลงัพฒันาอยูห่รอืไม ่

3) ผูเ้ขา้รบัการพฒันาตามเนื_อหาที6วทิยากรสอนไมท่นั เนื6องมาจากอุปกรณ์ที6ใชม้คีวามแตกต่างกนั 

ทั _งในเวอรช์ั 6นของอุปกรณ์ และสญัญาณอนิเทอเน็ตมปัีญหา 

    3.2 การแก้ไขปัญหา 
1) ชี_แจงการประเมนิผลการพฒันาใหล้ะเอยีดและเน้นยํ_าเรื6องเวลา ชิ_นงานที6ตอ้งส่งเพื6อใหผู้เ้ขา้รบั

การพฒันาไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพื6อหลกีเลี6ยงภาระกจิอื6นที6จะเขา้มาแทรก 
2) แจง้และเน้นยํ_าใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันาเปิดกลอ้งอยู่ตลอดเมื6ออยู่ในระบบ Zoom ตั _งแต่เขา้รบัการ

พฒันาจนจบการพฒันาในแต่ละวนั เพื6อสะดวกต่อการตรวจสอบดา้นระยะเวลาการเขา้รบัการพฒันา 
3) ในกรณีที6ผู้เข้ารบัการพฒันาเรียนตามไม่ทนัในเนื_อหา แนะนําให้ผู้เข้ารบัการพฒันาศึกษา

เพิ6มเตมิจากวดิโิอที6บนัทกึการพฒันาของแต่ละวนัไดใ้นไฟลท์ี6วทิยากรบนัทกึยอ้นหลงัไว ้หรอืศกึษาเพิ6มเตมิ
จากเอกสารประกอบการบรรยาย 

 

4. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการดาํเนินการพฒันาครัง̀ต่อไป 
    4.1 ข้อเสนอแนะของผูเ้ข้ารบัการพฒันา 
          1) ตอ้งการพฒันาแบบ on site เนื6องจากอุปกรณ์ที6ไมพ่รอ้ม และยากที6จะหลกีเลี6ยงภาระกจิอื6นที6เขา้
มาแทรกในขณะที6พฒันาแบบออนไลน์ 
           2) ควรจดัการพฒันาในหลกัสตูรอื6นอกี 

    4.2 ข้อเสนอแนะของผูบ้ริหารโครงการ 
       1) ควรส่งไฟล์เอกสารประกอบการสอนของวทิยากร แต่ละวชิาให้ผู้เขา้รบัการพฒันาศกึษาก่อน
ลว่งหน้าเพื6อใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันาสามารถทาํความเขา้ใจในเนื_อหาแบบครา่วๆก่อนรบัการพฒันา 
       2) แจง้ใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันาใหต้รวจสอบระยะเวลาการพฒันาเป็นระยะๆ เพื6อใหม้รีะยะเวลาการ
พฒันาครบตามที6หลกัสตูรกาํหนด 
       3) แจง้ใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันาจดัทาํ และสง่ชิ_นงานใหค้รบ และตรงตามเวลาที6วทิยากรกาํหนด  
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5. ภาพกิจกรรมการพฒันา 
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นางสาวจงรกัษ ์ดวงใจ ผูบ้รหิารโครงการ /รายงาน  
 *************************************** 


