รายงานการบริหารโครงการ/กิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กระทรวงศึกษาธิการ
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยใช้งบประมาณ จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
จำนวน 10 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวม 400 คน และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ประชุมเพื่อพัฒนา
หลักสูตร จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 12 – 13 มกราคม 2565
และครั้งที่ ๒ ประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม
เทพวรเวที อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียด
การประชุมดังนี้
ครั้งที่ ๑ การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ในวันที่ 12 - 13 มกราคม 2565 มีผู้เข้า
ประชุมเป็นคณะทำงานโครงการฯ จำนวน 26 คน โดยมี นางณัฏธิดา ฤทธาภัย เป็นประธานการประชุม
ในการยกร่างหลักสูตร ซึ่งกรอบการยกร่างหลักสูตรได้จากการศึกษาการดำเนินงานโครงการ พัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 โดยที่ประชุมได้พัฒนา
หลั ก สู ต รสำหรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาโครงการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จ ิ ท ั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2565 เป็น 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรสร้างสื่อสวย ด้วย Canva
สำหรับครูยุคดิจิทัล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 2) หลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva
สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒ การประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2565
เป็นการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร มีผู้เข้าประชุมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 ท่าน คือ นางปานทิพย์ ดอนขันไพร
ครูช ำนาญการพิเศษ โรงเรีย นวัด สระสี่มุม สำนักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 1
และคณะทำงานโครงการฯ จำนวน 27 คน โดยที่ประชุมได้วิพากษ์หลักสูตร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ กับ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการประชุมได้หลักสูตรสำหรับการพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรคิด สร้าง Infographic ให้โดนใจ ด้วย Canva สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 รายวิชา online จำนวน 18 ชั่วโมง (หรือ onsite จำนวน 21 ชั่วโมง) ดังนี้
รายวิชาที่ 1 รู้จัก Infographic จำนวน 3 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva สร้าง Infographic ให้โดนใจ จำนวน 9 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ด้วย Canva จำนวน 6 ชั่วโมง (online) หรือ
จำนวน 9 ชั่วโมง (onsite)
2. หลักสูตรสร้างสื่ อสวย ด้ว ย Canva สำหรับครูยุคดิ จิ ทัล สังกัดกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ประกอบด้วย 3 รายวิชา จำนวน 18 ชั่วโมง (Online) หรือจำนวน 21 ชั่วโมง (Onsite) ดังนี้
รายวิชาที่ 1 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ยุคดิจิทัล จำนวน 3 ชั่วโมง
รายวิชาที่ 2 การใช้งาน Canva จำนวน 3 ชั่วโมง (Online) หรือจำนวน 6 ชั่วโมง (Onsite)
รายวิชาที่ 3 การออกแบบสื่อสวย ด้วย Canva จำนวน 12 ชั่วโมง

-2ภาพการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒหลักสูตร
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 12 - 13 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุมเทพวรเวที อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

-3ภาพการประชุมปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 20-21 มกราคม 2565
ณ ห้องประชุ มเทพวรเวที อาคารอำนวยการ สถาบั นพัฒนาครู คณ าจารย์ แ ละบุคลา กรทางการศึกษา

