รายงานผลการบริหารกิจกรรม
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมB5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
-------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ได้มีคาสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค
ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกาลังคนที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ
และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
ประเทศและสภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็น
เวลานานซึ่งได้กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด
คณะรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2560 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การร่ า ง
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
เพื่อให้ใช้เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการให้มีการนาร่างแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกาลังคนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคคลภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ทักษะในการนาเครื่องมือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางานร่วมกัน
หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้กาหนดโครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค: หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและสามารถใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นางานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีโ อกาสแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้กระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป
รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รุ่นที่ 1
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาค 1 – 9 จานวน 40
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 41 คน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางาน
ของส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2) ผู้ เข้ ารั บ การพั ฒนามี ความพึ งพอใจต่ อการด าเนิ นการพั ฒนาในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4. ผู้บริหารกิจกรรม
1. นางสาวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
หัวหน้า
2. นายดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
3. นางสาวรัตติกร ผรณสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
4. นางสาวนพมาศ ณะมาชิต
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
5. นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
6. วัตถุประสงค์ของรายงาน
เพื่อรายงานผลการบริ ห ารกิจกรรมการดาเนินการพัฒ นา หลั กสู ตรการพัฒ นาบุคลากรด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 ตามโครงการการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
7. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จานวน 41คน (รายชื่อดังแนบ)
8. ผลการดาเนินการ
การบริหารกิจกรรมการดาเนินการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 มีการดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
ประชุ ม วางแผนคณะท างานโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคแ ละ
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวัด เพื่ อ สนั บ สนุ นการขับ เคลื่ อนการปฏิ รู ป การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ในภูมิภาค หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด รุ่นที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่สังกัดภาค 1 – 9 จานวน 41 คน ประกอบด้วย
(รายชื่อดังแนบ)
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กาหนดวันพัฒนา
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมB5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
กาหนดวิทยากร
วิทยากรวิชา การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล นายธิติ ธีระเธียร มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
วิชา ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพื้นฐานสาหรับการทางาน ดร.สุพจน์ ศรี
นุตพงษ์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
วิชา กระบวนการคิดเชิงนีตกรรม: Design Thinking นายธิติ ธีระเธียร มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช
คันทรีโฮม
วิชาการปรับปรุงกระบวนการทางานในยุคดิจิทัล : Infographic รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะ
วิชาการสร้างชุมชนดิจิทัล : Google Application นางสาวอิษฏา ศิวเวทพิกุล และนายอิทธิกร
ฐิตินวคุณ จาก EduTech Thailand
กาหนดตารางการพัฒนา
ตามตารางการพัฒนา
การจัดทาสื่อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ประสานวิทยากรเพื่อจัดทาเอกสารประกอบการบรรยาย
ขั้นตอนที่ 2
ประสานและติดต่อสถานที่ในการดาเนินการพัฒนา ณ ห้องประชุมB5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3
ประสานและติ ด ต่อ การให้ บ ริก ารอาหาร อาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม ให้ กั บ ผู้ เ ข้ า รับ การอบรม
วิทยากรและผู้บริหารโครงการ ตลอดหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4
จัดทาหนังสือเชิญผู้เข้ารับการพัฒนา (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามแจ้งศึกษาธิการจังหวัด)
แจ้งหน่วยงานส่งผู้รับการพัฒนา (เอกสารดังแนบ) พร้อมเอกสารแนบดังนี้ หนังสือแจ้งหน่วยงาน แบบตอบ
รับเข้ารับการพัฒนา ตารางการอบรม
ขั้นตอนที่ 5
จัดทารายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็นในการติดต่อประสานงาน ใบ
ลงทะเบียน ใบลงเวลาของผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร และผู้บริหารโครงการ
ขั้นตอนที่ 6
ยืมเงินงบประมาณ โดยนางสาวนพมาศ ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ขั้นตอนที่ 7
ประสานวิทยากร ดาเนิ น การจัดทาหนังสื อเชิญวิทยากรตามที่กาหนด จัดส่ งทาง E-mail
(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) และทางไปรษณีย์
ประสานวิทยากรประจากลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ดาเนินการ
จัดทาหนังสือเชิญ
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ขั้นตอนที่ 8
จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ผู้ อ านวยการสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เป็นประธานพิธีเปิด จัดทาหนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมคากล่าวเปิด
ขั้นตอนที่ 9
ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 จานวน 5 หน่วย ประกอบด้วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง การสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม: Design Thinking
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทางานในยุคดิจิทัล: Infographic
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพื้นฐาน
สาหรับการทางาน
ขั้นตอนที่ 10
ประเมินผลการพัฒนา
ด้านผลสัมฤทธิ์
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 คะแนนประกอบด้วย
- ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน
- ผลคะแนนชิ้นงาน
- การมีส่วนร่วม
ด้านระยะเวลา
- การเข้ารับการพัฒนามีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (21 ชัว่ โมง ต้องไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง
48 นาที)
ประเมินโครงการ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 โดยการจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ (google form)
- แบบประเมินวิทยากร รายหน่วยการเรียนรู้ จานวน 5 วิชา โดยการจัดทาแบบสอบถาม
ออนไลน์ (google form)
ขั้นตอนที่ 11
ประสานจัดทาวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาพร้อมส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 41 คน
ขั้นตอนที่ 12
จั ด ท าหนั ง สื อ เชิ ญ ประธานพิ ธี ปิ ด พร้ อ มค ากล่ า วปิ ด และค ากล่ า วรายงาน โดยมี นายศั จ ธร
วัฒนะมงคล เป็นประธานปิด นางสาวดวงพร เจียมอัมพร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเป็นผู้กล่าวรายงาน
ขั้นตอนที่ 13
จ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม นาใบสาคัญรับเงินเบิกค่าใช้จ่ายกับการเงินและส่งใช้เงินยืมราชการตามกาหนด

5

ขั้นตอนที่ 14
จั ดทารายงานการบริ ห ารกิจกรรมการดาเนิ นการพั ฒ นา หลั กสู ต ร การพัฒ นาบุคลากรด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 พร้อมเอกสารประกอบ
9. สรุปในภาพรวม
จากการด าเนิ น งานโครงการพัฒ นาบุ คลากรสั ง กัด ส านั กงานศึก ษาธิ การภาคและส านั กงาน
ศึก ษาธิ การจั ง หวั ดเพื่ อสนั บ สนุ น การขับ เคลื่ อ นการปฏิรู ปการศึ ก ษาของกระทรวงศึ กษาธิ ก ารในภู มิภ าค
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1
มีข้อค้นพบในการดาเนินงาน ดังนี้
1. จุดเด่นของโครงการ
1.1 วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะในการให้ความรู้เป็น
อย่างดี นาเสนอได้น่าสนใจทันสมัยและสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในสานักงานศึก ษาธิการจังหวัดได้
ประกอบด้วย วิทยากรจาก EduTech Thailand รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือและคณะ นายธิติ ธีระเธียร มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
2. ผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
ผลการด าเนิ น งานมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ กิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 ดังนี้
ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้กระบวนการทางานที่เกี่ยวข้องกับการนาเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
3.1 ในการดาเนินการพัฒนาควรเพิ่มเวลาเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
และสามารถซักถามวิทยากรได้
3.2 ควรขยายเวลาเป็น 4-5 วัน เพื่อให้ช่วงเวลากลางคืน (ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น.
ได้ฝึกปฏิบัติ)
3.3 ควรเพิ่มวิชากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รู้จักกันและ
มีกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการทางานเป็นทีม
---------------------------

6

ภาคผนวก
ประกอบด้วย
1. ภาพประกอบกิจกรรม
2. สาระการเรียนรู้
3. ตารางดาเนินการพัฒนา
4. รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
5. รายชื่อผู้บริหารโครงการ
6. รายชื่อวิทยากร
7. รายงานการประชุมตามขั้นตอนการดาเนินงาน
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นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นประธาน
พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนางาน
ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด รุ่นที่ 1 วันที่ 29
พฤษภาคม 2562
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารเพื่อ สนับ สนุ น การขับ เคลื่ อ นการปฏิรู ป การศึก ษา
ในภูมิภาค ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ จานวน 21 ชั่วโมง ขอบข่ายเนื้อหาสาระมีดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(จานวน 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560
(ตามหนังสือ สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการนาทักษะด้านดิจิทัล
ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาในจังหวัด
ขอบข่ายเนื้อหา
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพือ่ การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งแบ่งทักษะต่าง ๆ ออก เป็น 5 มิติ ประกอบด้วย
มิติที่ 1 การรู้เท่าทันและการใช้เทคโนโลยีเป็น
มิติที่ 2 การเข้าใจนโยบายกฎหมายและมาตรฐาน
มิติที่ 3 การใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา
มิติที่ 4 การใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และนาองค์กร
และมิติที่ 5 การใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์
รวมถึงการระดมความคิดและการอภิปรายเพื่อกาหนดแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลที่จาเป็นสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐขององค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ในระดับเริ่มต้น
โดยกาหนดกรอบในการพัฒนา จานวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นด้านการพัฒนาคนเพื่อสร้างและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และประเด็นด้านการสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้
วิธีการพัฒนา
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. โปรแกรมนาเสนอ
3. สื่อดิจิทัล
วิธีการประเมิน
1. ประเมินวิทยากร
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
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เครื่องมือการประเมิน
1. แบบลงเวลา
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจากลุ่ม
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application
(จานวน 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างชุมชนดิจิทัล : Google
Application
2. เพื่อให้ผู้ เข้ารับ การพัฒนาสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนดิจิทัล : Google
Application ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอบข่ายเนื้อหา
Google Application หรือ Google Apps คือ แอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google
เพื่อ ให้ บ ริ การทางด้า นการบริ ห ารจั ดการภายในองค์กร และใช้ บริการฟรี บริการของ Google Apps
มีความสามารถในการทางานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Office ต่างๆ
การประยุกต์ใช้งาน Google Apps เช่น docs, sheet, form, hangout และ calendar มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบั ติงานในรู ป แบบออนไลน์ เน้นการทางานร่ว มกัน และแบ่ งปันเอกสาร เพื่อสร้า งชุมชนดิจิทั ล
ในหน่วยงาน ได้แก่
1. การตั้งค่า share with others ให้กับ folder และ files
2. การประยุกต์ใช้งาน Google Application (docs, sheet, form, hangout, calendar) กับงานต่าง ๆ
3. Workshop : ประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางานของตนเอง หรือหน่วยงาน
4. การนาเสนอผลงาน
วิธีการพัฒนา
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การฝึกปฏิบัติ
5. การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้
6. การศึกษากรณีตัวอย่าง
สื่อการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. โปรแกรมนาเสนอ
3. สื่อดิจิทัล
วิธีการประเมิน
1. ประเมินวิทยากร
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน
1. แบบลงเวลา
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจากลุ่ม
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม: Design Thinking (จานวน 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ ผู้ เข้ ารั บ การพัฒ นาได้รับ ความรู้ และมีค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ การใช้ กระบวนการคิด เชิ ง
ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการคิดในการทางานและการพัฒนานวัตกรรม
ภาครัฐ
ขอบข่ายเนือ้ หา
เรียนรู้ถึงความสาคัญและหลักการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) ซึ่งเป็น
กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อการทาความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งโดยยึดเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
และใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือมุมมองจากคนหลาย ๆ สายงานมาระดมความคิดเพื่อสร้ างไอเดีย แนวทางการ
แก้ไข และนาเอาแนวทางที่ได้ มาทดสอบและพัฒนาเพื่อให้ได้รูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับ
ผู้ใช้และสถานการณ์นั้น โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นในการคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรมสาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทางาน และนวัตกรรมที่ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นแรก Empathize เป็นการทาความเข้าใจต่อกลุ่มบุคคลเป้าหมายอย่างถ่องแท้ โดยใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือนาตนเองไปอยู่ร่วมในสถานการณ์จริง
ขั้นที่สอง Define เป็นขั้นตอนในการกาหนดให้ชัดเจนว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรและสร้างคา
จากัดความเกี่ยวกับปัญหานั้น (Problem Statement) เพื่อที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการระดมความคิดเพื่อหา
แนวทางแก้ปัญหาในขั้นตอนต่อไป
ขั้นที่สาม Ideate เป็นการการระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจากัด หรือการสร้างความคิดต่าง
ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดและหลากหลายที่สุด แล้วจึง
คัดเลือกความคิดซึ่งจะนาไปสร้างเป็นต้นแบบ
ขั้นที่สี่ Prototype เป็นการนาเสนอความคิดที่ถูกคัดเลือกมาแล้วจากขั้นตอนก่อนหน้าด้วยการ
สร้างแบบจาลองหรื อการสร้างต้นแบบ เพื่ อให้ผู้ใช้ส ามารถทดสอบและตอบคาถามหรือกระตุ้นให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ เพื่อที่เราจะได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากรู้มากยิ่งขึ้น
ขั้น สุ ดท้ายคือ Test เป็ นการนาต้นแบบมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่ มเป้าหมาย เพื่อสังเกต
ประสิทธิภาพการใช้งาน โดยนาผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนคาแนะนามาใช้ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงต่อไป
วิธีการพัฒนา
1. การบรรยาย
2. การฝึกปฏิบัติ
สื่อการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. โปรแกรมนาเสนอ
3. กระดาษโพสต์อิท
4. กระดานฟลิปชาร์ท และปากกา
วิธีการประเมิน
1. ประเมินวิทยากร
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
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เครื่องมือการประเมิน
1. แบบลงเวลา
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจากลุ่ม
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทางานในยุคดิจิทัล: Infographic (จานวน 9 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผู้เข้ารับ การพัฒ นาได้เรียนรู้ การออกแบบ เข้าใจถึงแนวคิดขั้นตอนการทาภาพ
Infographic เพื่อนาเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนาความรู้เกี่ยวกับ Infographic ไปประยุกต์ใช้เพื่อนาเสนอ
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
ขอบข่ายเนื้อหา
Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะ
เป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่า เป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้ประมวลผลได้ง่าย ซึ่งเหมาะสาหรับผู้คนใน
ยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล ซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจากัด และในปัจจุบันกาลั งเป็นที่นิยมใน Social
Media การออกแบบสื่อโดยเครื่องมือพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ สะดวก และรวดเร็วในการสร้างสื่อในยุคของ Digital Content
โดยมุ่งเน้ น ให้ ผู้ เข้ารั บ การพัฒ นาได้เรียนรู้การออกแบบ เข้าใจถึงแนวคิดขั้นตอนการทาภาพ
Infographic สามารถแปลงข้ อ มู ล จากข้ อ ความออกมาเป็ น รู ป ภาพ และมี ค วามเข้ า ใจการออกแบบ
Infographic เรียนรู้เทคนิคการพัฒนา การจัดวางเนื้อหา การใช้โปรแกรมอย่างง่ายในการพัฒ นาตั้งแต่พื้นฐาน
จนถึงขั้นสูงขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถออกแบบ Infographic ใช้ในการนาเสนอเป็นภาพ
Infographic เบื้องต้นได้
1) แนะนาให้รู้จักกับ Infographic ในยุคของ Digital Content
2) หลักการออกแบบ Infographic
o ด้านข้อมูล
o ด้านการออกแบบ
 โปรแกรมที่นามาใช้งาน
 เครื่องมือสาหรับพัฒนา Infographic
3) กาหนดเป้าหมายและ Content ของ Infographic
4) เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการพัฒนา
5) การจัด layout และวัตถุลงในตัวชิ้นงาน
6) การควบคุมจานวนองค์ประกอบและจัดโฟกัสสายตา
7) สิ่งที่ไม่ควรทาในการออกแบบ Infographic
8) การสรุปใจความไว้ใน Infographic
9) การแทรกลิงค์ข้อมูลแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
10) การสร้าง Infographic จากแหล่งที่ให้บริการฟรีและดีที่มีอยู่บนโลกออนไลน์
11) การสร้าง Infographic โดยใช้โปรแกรม PowerPoint
12) การนาเสนอ Infographic ผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์ค หรือเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์
13) การ Export ชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ
14) Workshop : การสร้าง Infographic ให้เหมาะสมกับข้อมูลและงานด้านต่าง ๆ
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วิธีการพัฒนา
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การฝึกปฏิบัติ
5. การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้
6. การศึกษากรณีตัวอย่าง
สื่อการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. โปรแกรมนาเสนอ
3. สื่อดิจิทัล
วิธีการประเมิน
1. ประเมินวิทยากร
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน
1. แบบลงเวลา
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจากลุ่ม
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพื้นฐานสาหรับการทางาน
(จานวน 3 ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรม
พื้นฐานสาหรับการทางาน
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน
เพื่อให้งานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอบข่ายเนื้อหา
ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพื้นฐานสาหรับการทางาน การเลือกใช้งาน
เครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัลมาทางานร่วมกันแบบออนไลน์ และการใช้งานเพื่อความปลอดภัย
1. การใช้โปรแกรมประมวลผลคา
2. การใช้โปรแกรมตารางคานวณ
3. การใช้โปรแกรมนาเสนอ
4. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล
5. การสร้างสื่อสาหรับประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
6. การสร้างและแบ่งปันเอกสารเพื่อการทางานร่วมกัน
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วิธีการพัฒนา
1. การบรรยาย
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การฝึกปฏิบัติ
4. การสรุปองค์ความรู้
5. การศึกษากรณีตัวอย่าง
สื่อการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. โปรแกรมนาเสนอ
3. สื่อดิจิทัล
วิธีการประเมิน
1. ประเมินวิทยากร
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
เครื่องมือการประเมิน
1. แบบลงเวลา
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจากลุ่ม
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา

ตารางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม B5201 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 12
มิถุนายน
2562

พิธีเปิด
ทดสอบ
และ
ก่อนการ
ลงทะเบียน บรรยาย
พัฒนา
พิเศษโดย (Preผอ.สคบศ. test)

วันที่ 13
มิถุนายน
2562

08.00 น. – 08.30 น. –
08.30 น. 09.00 น.

09.00 น. - 12.00 น.

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
นายธิติ ธีระเธียร
09.00 น. –12.00 น.

การปรับปรุงกระบวนการทางานในยุคดิจิทัล: Infographic
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
และคณะ
09.00 น. –12.00 น.

วันที่ 14
มิถุนายน
2562

หมายเหตุ

การสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application
นายอิทธิกร ฐิตินวคุณ และ
นางสาวอิษฏา ศิวเวทพิกุล

12.00 น.
-13.00 น.

13.00 น. - 16.00 น.

16.00 น.
-18.00 น.

ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

การปรับปรุงกระบวนการทางานในยุคดิจิทัล:
Infographic (ต่อ)
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
และคณะ
13.00-13.30 น.
ทดสอบหลัง
การพัฒนา
(Post-test)

13.30 น.-15.00 น.
- สรุปกิจกรรม
การเรียนรู้
- ตอบข้อซักถาม
- ประเมินโครงการ
- พิธีปิด

1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. - 10.40 น. และเวลา 14.30 น. - 14.40 น.
2. กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รุ่นที่ 1

18.00 น. - 21.00 น.

กระบวนการคิดเชิง
นวัตกรรม:
Design Thinking

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในโปรแกรมพื้นฐานสาหรับการทางาน

นายธิติ ธีระเธียร
พักรับประทานอาหารเย็น

07.30 น. 08.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่/เวลา

การปรับปรุงกระบวนการ
ทางานในยุคดิจิทัล:
Infographic (ต่อ)
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
และคณะ

รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม B5201 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจิตชญา ศรีโสภา

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สังกัด
สนง. ศธจ. กรุงเทพมหานคร

2

นายโสธร จิตรังสี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. นนทบุรี

3

นางสาวนรินทร แขกกาฬ

เจ้าหน้าที่กลุม่ นโยบายและแผน

สนง. ศธจ. ปทุมธานี

4

นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

สนง. ศธจ. พระนครศรีอยุธยา

5

นางณัฐรดา ฤาชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สนง. ศธจ. สระบุรี

6

นายนรุตม์ เพ็งวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สนง. ศธจ. ชัยนาท

7

นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. ลพบุรี

8

นางยุวกานต์ ยศวัฒนะกุล

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

สนง. ศธจ. สิงห์บุรี

9

นายวิทวัส เฟื่องศิลป์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. อ่างทอง

10

นางสาวประภาศรี อิศระกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สนง. ศธจ. ฉะเชิงเทรา

11

จ.อ.ศักดา พรมเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สนง. ศธจ. ปราจีนบุรี

12

นายทศพร ธรรมประทีป

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. สมุทรปราการ

13

นางสาวชุติกาญจน์ แนบเนื้อ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สนง. ศธจ. สระแก้ว

14

นางสาวอิสรียา หมั่นดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. กาญจนบุรี

15

นางสาวอลิศา ว่องประชานุกูล

ผอ. กลุ่มแผนและนโยบาย

สนง. ศธจ. นครปฐม

16

นายนิรุตติ์ อุทาทิพย์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

สนง. ศธจ. ราชบุรี

17

นายสุภวัจน์ อุบลทัศนีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. สุพรรณบุรี

18

นางพิรีภรณ์ กุลชนิพิฑูรย์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

สนง. ศธจ. ประจวบคีรีขันธ์

19

นางสาวทักษพร งามขา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. เพชรบุรี

20

นางสาวเกษศิรินทร์ ศรีสัมฤทธิ์

ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

สนง. ศธจ. สมุทรสงคราม

21

นายมนตรี บุญเทพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สนง. ศธจ. สมุทรสาคร

22

นายอดิพรรดิ์ พนัสเปี่ยมอุดม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สนง. ศธจ. ชุมพร

23

นางศิริพร ธรรมชาติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. นครศรีธรรมราช

24

ว่าที่ ร.อ.ชัยวุฒิ เต็มยอด

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สนง. ศธจ. พัทลุง

รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รุ่นที่ 1

16
ที่
25

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรสุ รุ่มจิตร

ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สังกัด
สนง. ศธจ. สุราษฎร์ธานี

26

นางสาววันวิสา นามเคน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. กระบี่

27

นางกมลวรรณ สุกญ
ั ญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สนง. ศธจ. พังงา

28

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. ภูเก็ต

29

นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สนง. ศธจ. ระนอง

30

นางสาวอังคณีย์ บินแวดาโอ๊ะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สนง. ศธจ. นราธิวาส

31

นางสาวชญาภา สุขสบาย

ลูกจ้างชั่วคราว

สนง. ศธจ. นราธิวาส

32

นางสาวอังศุธร จริยเพียรพันธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

สนง. ศธจ. ปัตตานี

33

นายนิมิต แก้วอินทร์

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

สนง. ศธจ. ยะลา

34

นางเรณู หนูอุไร

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ

สนง. ศธจ. สงขลา

35

นางสาวนพภศร ศรีรักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สนง. ศธจ. สตูล

36

นายพุชฌงค์ สมตระกูล

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

สนง. ศธจ. จันทบุรี

37

นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการชานาญการพิเศษ

สนง. ศธจ. ชลบุรี

38

นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

สนง. ศธจ. ตราด

39

นางสาวชลลดา เตชะบวรกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สนง. ศธจ. ระยอง

40

นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สนง. ศธจ. ปทุมธานี

41

นายศุภโชค พันธ์ทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สนง. ศธจ. อ่างทอง

วิทยากร
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

นายสุพจน์ ศรีนุตพงษ์
นายธิติ ธีระเธียร
นายอิทธิกร ฐิตินวคุณ
นางสาวอิษฏา ศิวเวทพิกุล
รศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ
อ. พงศธร ปาลี
อ. ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
EduTech Thailand
EduTech Thailand

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ผู้บริหารโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

ดร. ดวงพร เจียมอัมพร
ดร. ดิเรก ทรัพย์ประเสริฐ
ดร. รัตติกร ผรณสุวรรณ
นางสาวนพมาศ ณะมาชิต
นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ หัวหน้าผู้บริหารโครงการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

-----------------------------------

