
 1 

รายงานผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม 
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 

หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom  

ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 
สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
1.1 หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึง
ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน ข้าราชการซึ่งเป็นแกนหลักของการพัฒนา
ประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ การ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากร ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูงของส่วนราชการ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialists) เมื่อ
พิจารณาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ พบว่ามีจำนวน ร้อยละ 0.58 ของจำนวนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
สามัญทั้งหมด ทางด้านศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ ยังขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
และทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนข้าราชการและบุคลากรใน
การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชน โดยได้กำหนดให้ทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานด้านดิจิทัลเป็นทักษะที่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดต้องมีความรู้และ
ความสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประเมินความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับการรู้ ด้านดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า บุคลากรสำนักงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยังมีความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนางานด้านดิจิทัลอยู่ในระดับน้อย มีความต้องการในการพัฒนางานด้านดิจิทัลในระดับ
มาก 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญใน
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนากระบวนการทำงาน และ
การให้บริการของหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20 รุ่น (รุ่นที่ 1 – 11 และ รุ่นที่ 27 - 35) 

สำหรับการดำเนินการพัฒนา รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 เป็นช่วงเวลาที่เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 ) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
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1.2.วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

 1. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย  
 2. สามารถใชเ้ครื่องมือดิจิทัลในการบรหิารจัดการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรยีนรู้ในสถานศึกษา 

 1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นคงและ
ปลอดภัย และการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ.และสามารถใช้ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 4 รายวิชา จำนวน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 

 รายวิชาที่ 1 กระบวนทัศน์และการใช้ดิจิทัลในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย          
 (6 ชั่วโมง) 

 รายวิชาที่ 2 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลบนโลกออนไลน์ (6 ชั่วโมง) 
 รายวิชาที่ 3 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (6 ชั่วโมง) 
 รายวิชาที่ 4 การใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ (12 ชั่วโมง) 

1.4 วธิีการพัฒนา 
 1. บรรยาย 
2. สาธิตและยกตัวอย่าง 
3. ฝึกปฏิบัติ  
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  5. เรียนรู้ด้วยตนเอง  

1.5 การวัดและประเมินผล 
  การวัดและประเมินผลการพัฒนา แบ่งการประเมนิออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 ส่วนที่ 1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
 ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โดยประเมินจากการทดสอบหลังการพัฒนา ชิ้นงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน จึงผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

2. ผลการบริหารโครงการ  
 2.1 ข้อมูลเบี้องต้น  
       2.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา 

  ผู้ เข้ ารั บการพั ฒนาโครงการพั ฒ นาทั กษะด้ านดิ จิ ทั ลของข้ าราชการและบุ คลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน 57 คน เป็นเพศหญิง 
จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 64.91 เพศชาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 56.14 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 53 คน   
คิดเป็นร้อยละ 92.99 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 42 คน คิดเป็น   ร้อยละ 73.68          
มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 64.91  

  2.1.2 วิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 

  วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รุ่นที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ และ
ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา 
ประกอบด้วย 1) นางสาวมัญณัฎฐ์ อุ่นเสรีหิรัญ 2) นางดวงกมล แก้วแดง 3) นางสาวอรพรรณ เมฆพายัพ และ 
4) นางสาวพรวิภา หมื่นพันชัย  

         สำหรับวิทยากรกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) นายกรกช  สารโท  2) นางสาวธนัชชา  คงเนียม  3) นางสาวดวงพร  เทียนเงิน  

 2.2 การประเมินผลการพัฒนา   
 2.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา  
 การประเมินผลระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom พบว่า เวลาเข้า
รับการพัฒนาทัง้หมด 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนา มีเวลาเข้ารับการพัฒนา สูงสุด 30 ชั่วโมง  ต่ำสุด 24 ชั่วโมง 
โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 57 คน ผ่านเกณฑก์ารประเมินด้านระยะเวลาทุกคน  

 2.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร 
 การประเมินผลสัมฤทธิ์การพฒันา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  
รุ่นที่ 28 ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน 57 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนามีคะแนน
สูงสุด 99.50 คะแนน คะแนนต่ำสุด 85.25 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ย 96.64 คะแนน โดยผู้เข้ารับการ
พัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกคน  
3. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ  
     3.1 คอมพิวเตอร์และโปรแกรมของผู้รับการพัฒนามีเวอร์ชันหลากหลายทำให้วิทยากรต้องอธิบาย
ซ้ำหลายครั้ง 
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     3.2 สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้ารับการพัฒนา เกิดการขัดข้องบ่อยทำให้
ตามไม่ทันวิทยากร 

 3.3 ผู้เข้ารับการพัฒนาบางท่านติดภารกิจ เช่น การประชุม การฉีดวัคซีน ทำให้การอบรมไม่
ต่อเนื่อง  

 3.4 ผู้เขา้รับการพัฒนาไม่เปิดกล้องทำให้ไม่ทราบว่าเข้ารับการพัฒนาอยู่จริงหรือไม่ 

4. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการพัฒนาครั้งต่อไป 
      4.1 ผู้บริหารโครงการแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาให้อัพเดทโปรแกรมใหต้รงกับวิทยากรก่อนการพัฒนา  
      4.2 วิทยากรผู้ช่วยและวิทยากรกลุ่มเข้าไปช่วยเหลือให้คำปรึกษาเพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตามทัน
วิทยากร 
  4.3 ผู้บริหารหน่วยงานควรให้ความสำคญักับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพราะผู้เข้ารับการพัฒนา
จะได้นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนงานและการบริหารของหน่วยงานต่อไป 
  4.4 แจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาควรเปิดกล้องในระหว่างการพัฒนา 
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5. ภาพกิจกรรมการพัฒนา 
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    นางสาวชญากาญจน์  วงศ์ใหญ่  ผู้รายงาน   
********************* 


