
รายงานผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom  

ระหว่างวันที ่9 – 13 สิงหาคม 2564 
*************************** 

   

1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
1.1 หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic 
จึงท าให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตและการท างาน ข้าราชการซึ่งเป็นแกนหลักของ  
การพัฒนาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะต้องน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่าง
สมบูรณ์ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อน
ภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากร ๒ กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology 
Specialists) เมื่อพิจารณาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการพลเรือน ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์และต าแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่ามีจ านวน ร้อยละ 0.58 ของจ านวนต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ทางด้านศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ ยังขาด  
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนข้าราชการและ
บุคลากรในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการให้บริการประชาชน โดยได้
ก าหนดให้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานด้านดิจิทัลเป็นทักษะที่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
ต้องมีความรู้และความสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประเมินความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับ
การรู้ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า บุคลากรส านักงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ยังมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานด้านดิจิทัลอยู่ในระดับน้อย มีความต้องการใน 
การพัฒนางานด้านดิจิทัลในระดับมาก 

 สถาบัน พัฒนาครู  คณาจารย์  และบุ คลากรทางการศึ กษา  เป็ นหน่ วยงานสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ       
ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะด้านดิจิทัลใน 
การพัฒนากระบวนการท างาน และการให้บริการของหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจ านวน 20 รุ่น (รุ่นที่ 1 – 11 และ รุ่นที่ 27 - 35) 

ส าหรับการด าเนินการพัฒนา รุ่นที่ 30 ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 เป็นช่วงเวลา ที่เกิด
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 ) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร       
ทางการศึกษา จึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
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1.2.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

 1. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย  
 2. สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัล  ใน 
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ในสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 4 รายวิชา จ านวน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 

 รายวิชาที่ 1 กระบวนทัศน์และการใช้ดิจิทัลในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  
(6 ชั่วโมง) 

 รายวิชาที่ 2 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลบนโลกออนไลน์ (6 ชั่วโมง) 
 รายวิชาที่ 3 การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ (6 ชั่วโมง) 
 รายวิชาที่ 4 การใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ (12 ชั่วโมง) 

    1.4 การวัดและประเมินผล 
  การวัดและประเมินผลการพัฒนา แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โดยประเมินจากการทดสอบหลังการพัฒนา ชิ้นงาน  และ
พฤติกรรมการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ทั้งนี้ผู้ เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน จึงผ่าน  
การพัฒนาตามหลักสูตร 

2. ผลการบริหารโครงการ  
2.1 ข้อมูลเบี้องต้น  
       2.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา 

  ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom จ านวน 58 คน เป็นเพศ
ชาย จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 44.83 เพศหญิง จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 55.17 ส่วนใหญ่ 
มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 46.55 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน  
52 คน คิดเป็นร้อยละ 89.66 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.62 มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 65.52 และสังกัดส านักงานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 98.28   
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  2.1.2 วิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 

  วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 
หลักสู ตรการ พัฒนาทักษะด้ านดิจิทั ลส าหรับ ผู้ บริหารสถานศึกษาและศึกษานิ เทศก์  สั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถ 
มีประสบการณ์ และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยาม
คอมพิวเตอร์และภาษา ประกอบด้วย 1) นางสาวมัญณัฎฐ์ อุ่นเสรีหิรัญ 2) นางดวงกมล แก้วแดง  
3) นางสาวอรพรรณ เมฆพายัพ และ 4) นางสาวพรวิภา หมื่นพันชัย  

         ส าหรับวิทยากรกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) นางสาวดวงพร เทียนเงิน 2) นางสาวชญากาญจน์ วงศ์ใหญ่ 3 ) นางสาวเกสร จตุเทน และ 
4) นางสาวกานดา ด ารงชัยณรงค์ 

2.2 การประเมินผลการพัฒนา   
  การประเมินผลการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 30 ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาจ านวนทั้งหมด 58 คน มีผล
การประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน โดยผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามหลักสูตรทุกคน  
3. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ  

 3.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่เปิดกล้องท าให้ไม่สามารถตรวจสอบเวลาเข้ารับการพัฒนาได้ 
 3.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาบางท่านติดภารกิจ เช่น การประชุม การฉีดวัคซีน ท าให้การอบรม 
ไม่ต่อเนื่อง 
 3.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาบางท่านไม่มีพ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ท าให้วิทยากรต้องทบทวนซ้ า
หลายครั้ง 
 3.4 สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้ารับการพัฒนา เกิดการขัดข้องบ่อย
ท าให้ตามไม่ทันวิทยากร 
4. ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการพัฒนาครั้งต่อไป 
      4.1 แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาให้เปิดกล้องตลอดการพัฒนา 
      4.2 ผู้บริหารหน่วยงานควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพราะผู้เข้ารับ  
การพัฒนาจะได้น าความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนงานและการบริหารของหน่วยงานต่อไป 
  4.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาควรตรวจสอบคุณสมบัติที่ก าหนดก่อนสมัครเข้ารับการพัฒนา  
  4.4 วิทยากรผู้ช่วยและวิทยากรกลุ่มควรเข้าไปช่วยเหลือให้ค าปรึกษาเพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
ตามทันวิทยากร 
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5. ภาพกิจกรรมการพัฒนา 
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    นางสาวธนัชชา  คงเนียม  ผู้รายงาน 

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


