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รายงานผลการบริหารโครงการ/กิจกรรม  
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : 
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 

ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2564 
โดย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

*************************** 
 
1. ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
  ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic      
จึงทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน ข้าราชการซึ่งเป็นแกนหลักของการพฒันา
ประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์  การพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลให้บรรลุความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากร ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของส่วน
ราชการ และกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialists) เมื่อพิจารณาผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ พบว่ามีจำนวน ร้อยละ 0.58 ของจำนวนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด ทางด้าน
ศักยภาพและขีดความสามารถของผู ้ปฏิบัติงานกลุ ่มนี ้ ยังขาดองค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีและทักษะใน          
การเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนข้าราชการและบุคลากร    
ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชน โดยได้กำหนดให้
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้งานด้านดิจิทัลเป็นทักษะท่ีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดต้องมีความรู้และ
ความสามารถใช้งานได้อย่างมีประส ิทธ ิภาพ จากการประเมินความต้องการจำเป็นเกี่ ยวกับการรู้   
ด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า บุคลากรสำนักงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ยังมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานด้านดิจิทัลอยู่ในระดับน้อย มีความต้องการในการพัฒนางานด้านดิจิทัล
ในระดับมาก 
  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ       
ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนากระบวนการทำงาน       
และการให้บริการของหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ             
จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 
20 รุ่น (รุ่นท่ี 1 – 11 และ รุ่นท่ี 27 - 35) 
  สำหรับการดำเนินการพัฒนา รุ่นท่ี 29 ระหว่างวันท่ี 9 – 13 สิงหาคม 2564 เป็นช่วงเวลา ท่ีเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19 ) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 
จึงได้ปรับรูปแบบการพัฒนาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
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 1.2. วัตถุประสงค ์
    เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
    1. รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงโลกดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย   
    2. สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
    3. สามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
 1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
   หลักส ูตรการพ ัฒนาทักษะด ้านด ิจ ิท ัลสำหร ับผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา และศึกษาน ิ เทศก์                  
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลกดิจิทัลใน   
การจัดการเรียนรู้ได้อย่างปลอดภัย สามารถใช้เครื ่องมือดิจิทัลในการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ และสามารถส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ประกอบด้วย   
4 รายวิชา จำนวน 30 ช่ัวโมง ดังนี้ 
   รายวิชาท่ี 1 กระบวนทัศน์และการใช้ดิจิทัลในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างปลอดภัย (6 ช่ัวโมง)  
   รายวิชาท่ี 2 สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลบนโลกออนไลน์ (6 ช่ัวโมง)  
   รายวิชาท่ี 3 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ (6 ช่ัวโมง)  
   รายวิชาท่ี 4 การใช้ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ (12 ช่ัวโมง)     
 1.4 วิธีการพัฒนา 
   1) บรรยาย 
   2) สาธิตและยกตัวอย่าง 
   3) ฝึกปฏิบัติ 
   4) แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   5) เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 1.5 การวัดและประเมินผล 
   การวัดและประเมินผลการพัฒนา แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนท่ี 1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
   ส่วนท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา โดยประเมินจากการทดสอบหลังการพัฒนา ช้ินงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   ทั้งนี้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ทั้ง 2 ส่วน จึงผ่านการพฒันา 
ตามหลักสูตร 

 

2. บทบาทหน้าที่ผู้บริหารโครงการ 
 ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่ 138/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม  
2564 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บริหารโครงการรุ่นที่ 29 เนื่องจากการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 29 นี้ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้อนุมัติให้ดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom 
ดังนั้น บทบาท หน้าท่ีของผู้บริหารโครงการมีดังนี้ 
 2.1 ก่อนการพัฒนา 
   1) ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร คู่มือการพัฒนา และกระบวนการพัฒนา 
   2) ประสานงานกับส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ได้แก่การรับสมัครผู้เข้ารับ
การพัฒนาหลักสูตรวิทยากร และส่ือประกอบการพัฒนา 
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   3) ประสานงานกับกลุ่มงานต่างๆ ใน สคบศ . เพื ่อสนับสนุนการพัฒนา ได้แก่ การเปิดระบบ       
การลงทะเบียนประวัติแบบ online การจัดทำวุฒิบัตร การเงิน ห้องประชุม อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม 
   4) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการและวิทยากร ได้แก่ คำสั่งคณะทำงานวิชาการ ผู้บริหารโครงการ 
วิทยากรหรือวิทยากรกลุ่ม และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
   5) ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาในโครงการ       
โดยการช้ีแจงหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และบทบาทของ
คณะกรรมการต่าง ๆ ก่อนดำเนินการพัฒนา 
   6) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา ตามคุณสมบัติท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร  
   7) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ พร้อมจัดทำรายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 
   8) ทดลองการใช้งานโปรแกรม Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการพัฒนา 
   9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนา ในรูปแบบ online ได้แก่ ตารางการพัฒนา บัญชีรายช่ือ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา รายช่ือแบ่งกลุ่ม ส่ือและเอกสารประกอบการพัฒนา 
   10) จัดเตรียมเอกสารสำหรับดำเนินการพัฒนา ได้แก่ บัญชีสรุปเวลา เข้า - ออก โปรแกรม Zoom 
ประจำวัน และรายช่ือแบ่งกลุ่ม 
   11) ประสานงานผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อช้ีแจงกำหนดการ และช้ีแจงรายละเอียดการเข้ารับการพัฒนา 
   12) ดำเนินการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา ช้ีแจงหลักสูตรผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 
 2.2 ระหว่างการพัฒนา 
   1) ส่งรหัสเข้าห้องประชุม Zoom ทุกวัน 
   2) บันทึกเวลา เข้า - ออก การเข้ารับการพัฒนาจากโปรแกรม Zoom ทุกวัน 
   3) ติดตามการลงข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนาให้ครบถ้วน และถูกต้องทุกคน 
   4) อำนวยความสะดวกแก่ วิทยากร วิทยากรกลุ่ม ผู้เข้ารับการพัฒนา และผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงการ 
   5) กำกับ และควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา และวิทยากร ให้เป็นไปตาม
ตารางการพัฒนา 
   6) ตรวจสอบรายช่ือของผู้เข้ารับการพัฒนาให้ตรงตามทะเบียนประวัติ 
   7) รวบรวม และสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนา ส่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลหลังเสร็จส้ินการพัฒนา 
   8) ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผู ้เข้ารับการพัฒนา ว่ามีผู ้เข้ารับการพัฒนาท่านใดที่ผ่าน/ไม่ผ่าน          
การพัฒนา เพื่อดำเนินการขอวุฒิบัตรให้สำหรับผู้ท่ีผ่านการพัฒนา 
   9) บันทึกข้อความขอจัดทำวุฒิบัตรผู ้ผ่านการพัฒนา เสนอต่อผู ้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป 
   10) รวบรวมเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ให้กับฝ่ายการเงินเพื่อขอส่งคืนเงินยืม 
 2.3 หลังการพัฒนา 
   สรุปและรายงานผลการบริหารโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

3. ผลการบริหารโครงการ 
 การบริหารโครงการ การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดระทรวงศึกษาธิการ รุ่นท่ี 29 แบ่งการรายงานผลการบริหารโครงการ ดังนี้ 
 3.1 ข้อมูลเบ้ืองต้น 
 3.2 การประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา 
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 3.1 ข้อมูลเบื้องต้น 
  3.1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ข้อมูลเบื ้องต้นของผู ้ เข ้าร ับการพัฒนา  โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจ ิท ัลของข้าราชการ               
และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ : หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ ่นที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom จำนวน       
55 คน เพศหญิง จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 74.55 และเพศชาย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 56.36 มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 78.18 มีระดับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 และ
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90  
  3.1.2 วิทยากรและวิทยากรกลุ่ม 
  วิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ:
หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
รุ่นที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และ
ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ และทางวิชาชีพจากโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา 
ประกอบด้วย 1) นายประสิทธิ์  พัฒนกิจเจริญชัย 2) นายชิโณรส  หวังตระกูลสร้าง และ 3) นายนครินทร์  ยิ่งยง  

 

  สำหรับวิทยากรประจำกลุ่มเป็นวิทยากรจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ประกอบด้วย 1) นายณัฐวิญญ์ สิทธิเดชธราทิพย์ 2) นางสาวดวงกมล ศรีจรูญสิทธิ์ 3) นางดรรชนี สมิง          
4) นายอนันต์ศักดิ์ สร้างคำ 5) นางบัวศรี  อุบลศิลป ์และ 6) นางสาวมลฤดี นราพงษ์ 

 

 3.2 การประเมินผลการพัฒนา 
  3.2.1 ด้านระยะเวลาเข้ารับพัฒนา 
  การประเมินผลระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ:หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดระทรวงศึกษาธิการ  รุ ่นที่ 29 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ผู้เข้ารับ     
การพัฒนาจำนวนทั้งหมด 55 คน พบว่า เวลาเข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการพัฒนา มีเวลา
เข้ารับการพัฒนา สูงสุด 30 ชั่วโมง ต่ำสุด 24.00 ชั่วโมง โดยผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 55 คน ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินด้านระยะเวลาทุกคน 
 

  3.2.2 ด้านผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตามหลักสูตร         
   โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ:หลักสูตร   
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  รุ่นท่ี 29     
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวนท้ังหมด 55 คน มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรท้ัง 2 ส่วน โดยผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกคน 
 

   ผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 55 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนา คะแนนสูงสุด 100.00 คะแนน 
คะแนนต่ำสุด 88.00 คะแนน และมีคะแนนเฉล่ีย 95.25 
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4. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
 4.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาสละสิทธิ์ เนื่องจากติดภาระกิจในหน่วยงาน 
 4.2 สัญญาญอินเตอร์เน็ตของผู ้เข้ารับการพัฒนาในบางรายไม่เสถียร ทำให้ในระหว่างการเข้ารับ        
การพัฒนาหลุดออกจากห้องอบรม Zoom บ่อยครั้ง 
 4.3 ผู้เข้ารับการพัฒนามีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบในหน่วยงาน ทำให้ผู้เข้ารับการพัฒนา เกิดความกังวัล 
ในระหว่างการเข้ารับการพัฒนาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 
 

5. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการพัฒนาคร้ังต่อไป 
 5.1 การปฐมนิเทศควรเพิ่มการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบถึงคุณสมบัติของ  
ผู้เข้ารับการพัฒนา ก่อนการเริ่มการพัฒนา 
 5.2 ควรจัดการพัฒนาแบบ Onsite ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา



 
 
6. ภาพกิจกรรมการพัฒนา 

 
 
 



 
 
 

 
 

นางสาวมลฤดี  นราพงษ์  ผู้รายงาน 
  

 
 
 
 
 
 


