
  

งานสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นโครงการ  

“จัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” (Call for Idea) 

โดยส่วนนโยบายและประสานความร่วมมือ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้านการพัฒนาก าลังคนซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ให้มีความสามารถ สร้างสรรค์และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้า และบริการได้เท่าทัน
ความต้องการของผู้รับประโยชน์ (๒) การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต 
ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ (๓) การพัฒนา ผู้บริหารระดับสูงของรัฐ ให้มีความเข้าใจ
และสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและน าไปสู่การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ  

 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

หรือ ส านักงาน ก.พ. ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA  และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้ร่วมกันก าหนดแผนการด าเนินงาน เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาโดยได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital 
Government Skill Development) ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือจัดท า ร่าง พัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และได้มีการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี วันที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  

 
ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) 

ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ซึ่งมีภารกิจในการจัดท า



 

หลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้เล็งเห็น
ถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ จึงได้จัดท า
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัล และเพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรดังกล่าวครบถ้วนในทุกมิติจึงได้จัดงานสัมมนาเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในหลักสูตรฯที่ส านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการจัดท า 

๒.๒ เพ่ือน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้มีความครบถ้วนและเป็นไป

ตามเป้าหมายของการจัดท า 

 

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๓.๑ ได้รับข้อคิดเห็นและค าแนะน าจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัล ที่เป็น

ประโยชน์แก่การพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัล  

๓.๒ ได้หลักสูตรที่มีเนื้อหาเหมาะสมในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

๓.๓ ไดส้รุปรายงานความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

๔. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 

๔.๑  กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  จ านวน   ๑        ท่าน 

หมายถึง หน.สรก. รอง หน.สรก.กระทรวง กรม จังหวัด ต่างประเทศ (บริหารสูง/ต้น หรือ

เทียบเท่า) ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและทิศทางองค์กร และก ากับ ดูแลการด าเนินงานของส่วน

ราชการให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท ภารกิจที่ก าหนด 

๔.๒  กลุ่มผู้อ านวยการกอง  จ านวน   ๑ ท่าน 

หมายถึงหน.หน่วยงานระดับกอง (อ านวยการต้น/สูง หรือ เทียบเท่า) ในส่วนกลาง กลางใน

ภูมิภาค ภูมิภาค  ต่างประเทศ ท าหน้าที่ น านโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ ควบคุมก ากับ การ

ท างานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ 

๔.๓ กลุ่มผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ ๑ ท่าน 



 

หมายถึงผู้ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติงาน ท าหน้าที่จัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ 

มาตรการ มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้า วิจัย ต ารา สิ่งประดิษฐ์ ให้ค าปรึกษาโดยใช้ความรู้ความ

เชี่ยวชาญในสายงาน 

๔.๔     กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ๑  ท่าน 

หมายถึงผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งด ารง ต าแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ จพ.เครื่อง 

คอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

๔.๕  กลุ่มผู้ท างานด้านบริการ    ๑   ท่าน 

 หมายถึงผู้ปฏิบัติงานให้บริการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการให้ บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรืออ านวย

ความสะดวก แก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 

 

๕. แนวทาง/ขั้นตอน/กรอบการด าเนินงาน 

๕.๑ ก าหนดกลุ่มผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในแต่ละกลุ่มหลักสูตรประกอบด้วย ๕ กลุ่ม 

๑. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง      จ านวน ๑๐ – ๑๕ คน 

๒. กลุ่มผู้อ านวยการกอง     จ านวน ๑๐ – ๑๕ คน 

๓. กลุ่มผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ  จ านวน ๑๐ – ๑๕ คน 

๔. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล    จ านวน ๑๐ – ๑๕ คน 

๕. กลุ่มผู้ท างานด้านบริการ      จ านวน ๑๐ – ๑๕ คน 

๕.๒ ร่วมประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันก าหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตร และ

เป้าหมายที่ต้องการจากกลุ่มทักษะในการพัฒนาหลักสูตรทักษะดิจิทัลในแต่ละด้าน 

๕.๒ รวบรวมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและรายละเอียดความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร 

๕.๓ จัดงานสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นโครงการ “จัดท าหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” (Call for Idea) เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทักษะ

ดิจิทัล  

๕.๔ รวบรวมข้อมูล และสรุปผลการรับฟังความคิดจากงานสัมมนาดังกล่าว ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบ 

 

๖. กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมจ านวน ๑๒๐ ท่าน ประกอบด้วย  



 

๖.๑ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับรองหัวหน้าส่วนราชการจนถึงระดับปฎิบัติการหรือผู้ที่ได้

มอบหมายที่มีความเหมาะสมส าหรับให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะในการจัดท าหลักสูตรทักษะด้านดิจิทัล 

๖.๒ ผู้บริหารของหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  

๖.๓ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

๗. สถานที ่

ห้องจูบิลี บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า 

๘. ระยะเวลาการด าเนินการ 

 วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 


