
รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท า 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุม B5304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ได้มีค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค 
ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผล 
ต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
ประเทศและสภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็น
เวลานานซึ่งได้ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้ใช้เป็น
กลไกส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กร
กลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้มีการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างก าลังคนในสังกัด 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคคลภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ทักษะในการน าเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน 
หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค: หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร
ดังกล่าว  
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2. เพ่ือสร้างหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่มาจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการพัฒนา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 มีผู้ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เ พ่ือจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1.  นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
2.  นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3.  นางสาวอนัญญา แก้วกระจ่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
4.  นางณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

5.  นางสาวดวงพร เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

6.  นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

7.  นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

8.  นางสาวนพมาศ ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

9.  นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

10.  นายวรพจน์ รุ่งอรุณ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

11.  นางสาวสุทัศสา สิทธิวิภัทร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 



หน้า  3 

วิทยากร  
 นายอาคม ศาณศิลปิน  ผู้อ านวยการกลุ่มศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการประชุม 
 ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม B5304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 
งบประมาณ 
 โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

ผลการด าเนินการประชุม 
ผลการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 
1. นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ประธานการประชุม ได้ให้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
งานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกับคณะท างานว่า การพัฒนาหลักสูตรควรด าเนินการออกแบบโครงสร้าง
ของหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561-2565) ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล”  
และให้ค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับและความคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้อย่างสูงสุด  

2. นายอาคม ศาณศิลปิน (วิทยากร) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล แก่ผู้เข้าประชุม 

3. นางสาวดวงพร เจียมอัมพร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาและคณะท างานจัดท าหลักสูตร น าเสนอ
ต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ  เพ่ือให้ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้  

3.1  ความเป็นมาของโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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3.2  ศึกษาความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร โดยน าเสนอสรุปผลการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมบุคลากรของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกับหัวข้อการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.3  (ร่าง) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ต่อที่ประชุม 

4. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและก าหนดโครงสร้างของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ ภารกิจ โครงสร้าง
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และที่ประชุมมีมติให้หลักสูตรฯ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 21 ชั่วโมง คือ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (จ านวน 3 ชั่วโมง) 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   การสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application (จ านวน 3 ชั่วโมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม: Design Thinking   
  (จ านวน 3 ชั่วโมง) 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4   การปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: Infographic  
                            (จ านวน 9 ชั่วโมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับ 
                            การท างาน (จ านวน 3 ชั่วโมง) 

4.2   คุณสมบัติของวิทยากร คือ เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา คือ บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน จ านวน 
77 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 80 คน และทุกคนต้องน า Notebook มาใช้ระหว่างการพัฒนาด้วย 

4.4 วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา ประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติ
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ กิจกรรมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นให้น าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนามา
ประยุกต์ใช้กับภารกิจงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

4.5 ระยะเวลาและก าหนดการพัฒนา จ านวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 
2562 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 

4.6 การประเมินผล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามที่
หลักสูตรก าหนด ประกอบด้วย แบบลงเวลา ข้อสอบ แบบสรุปองค์ความรู้ แบบประเมินพฤติกรรม และ 2) ประเมิน
ความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรโดยสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย แบบประเมินวิทยากร แบบประเมิน
วิทยากรประจ ากลุ่ม และแบบประเมินภาพรวมของการพัฒนาตามหลักสูตร 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 

2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
พัฒนาและเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
 
ภาพกิจกรรม การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือจัดท าหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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