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คณุไอรดา เหลืองวิไล 

รองผ ูอํ้านวยการสาํนกังานพฒันารฐับาลดิจิทลั

ความเป็นมาของโครงการและความรว่มมือพฒันาหลกัสตูรและ

จดัฝึกอบรมรว่มกบัเครอืข่ายสถาบนัการศึกษา



Digital Government Transformation

จดัทํามาตรฐานหลกัสตูร

หลักสูตรทักษะดิจิทัล 

ตามแนวทางของ ก.พ. 

หลักสูตรทักษะดิจิทัลท่ี

จาํเป็นตอ่การขบัเคล่ือน

รฐับาลดจิิทลั

urriculum

ระบบสนบัสนนุการพฒันา
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สถาบนัพฒันาบคุลากรภาครฐัดา้นดิจิทลั (TDGA) โดย DGA



แนวทางการทํางานตามความรว่มมือการพฒันาทกัษะดา้นดิจิทลัของขา้ราชการและบคุลากรภาครฐั

จดัทําแนวทางการ

พฒันาทกัษะดิจิทลั
(มติคณะรฐัมนตร ี26 กนัยายน 2560)

การวดัและประเมินผลความร ู้

จดัทําหลกัสตูรกลางและ

จดัการฝึกอบรม

รบัรองมาตรฐานหลกัสตูร

สถาบนัการศึกษาภาครฐั

/เอกชน ทัว่ประเทศ 

สถาบนัฝึกอบรม

ของหน่วยงานภาครฐั

เครอืขา่ยความรว่มมือ

ขา้ราชการ/บคุลากรภาครฐั

ยกระดบัทกัษะดิจิทล



ความรว่มมือ
ดา้นพฒันาหลกัสตูร

• ร่วมออกแบบจดัทาํ
หลกัสตูรกลางดา้นทกัษะ
ดิจิทลัสาํหรบับคุลากร
ภาครฐัตามแนวทางของ
สาํนกังาน ก.พ.

ความรว่มมือ
ดา้นการฝึกอบรม

• จดัฝึกอบรมหลกัสตูรกลาง
ดา้นทกัษะดิจิทลัใหแ้ก่
บคุลากรภาครฐัในรปูแบบ
ตา่งๆ 
• Public Training
• In-House Training
• Virtual Classroom
• Live Streaming

ความรว่มมือ
ดา้นระบบ

การเรยีนร ูอ้อนไลน์

• ร่วมจดัทาํบทเรียนออนไลน์
ดา้นทกัษะดิจิทลั 
(Courseware)

• สนบัสนนุแลกเปลี่ยน
บทเรียนออนไลน ์
(Courseware)

ความรว่มมือ
ดา้นการสนบัสนนุ

ทรพัยากร

• การสนบัสนนุวิทยากร
• การสนบัสนนุสถานที่จดั

ฝึกอบรม
• การสนบัสนนุเคร่ืองมอื

หรือทรพัยากรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง

รปูแบบความรว่มมือการพฒันาทกัษะดิจิทลัระหว่าง สพร. และ หน่วยงานเครอืขา่ย



กระบวนการสรรหาสมาชิกเครอืขา่ยความรว่มมือทางวิชาการ

คัดเลือกสมาชิกเครือขาย

ประชุมเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

เพื่อการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ (งาน Call for Partnership)

เปดรับสมัครสมาชิกเครือขาย

28 ตลุาคม 2564 1-20 พฤศจิกายน 2564 22-26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการคัดเลือก

สมาชิกเครือขาย 4 ดาน

ประชุมเพื่อรับฟงการช้ีแจงการดําเนินงานเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐสูการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

3 ธนัวาคม 256422 ธนัวาคม 2564



ดา้นจดั

ฝึกอบรม

49 แห่ง

ดา้นพฒันา

หลกัสตูร

28 แห่ง

ดา้นระบบ

การเรยีนร ู้

30 แห่ง

สนบัสนนุ

ทรพัยากร

36 แห่ง

ภาคกลาง 

กทม. และปรมิณฑล

27 แห่ง 

ภาคเหนือ

8 แห่ง 

ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

9 แห่ง 

ภาคใต้

4 แห่ง 

สมาชิกเครอืขา่ยแต่ละดา้น

ภาคตะวนัออก

1 แห่ง



การดําเนินงานเครอืขา่ยความรว่มมือ 4 ดา้น (1/2)

ดา้นการจดัฝึกอบรม
เครอืข่ายเสนอ

proposal 

โครงการจดั

ฝึกอบรม

ผ ูเ้ช่ียวชาญพิจารณา

proposal

TDGA จดัทําปฏิทิน

ตารางอบรมประจําปี

(อบรมช่วงเดือน 

เม.ย.-ธ.ค. 65)

กลไกการสนบัสนนุโดย DGA
• ผลกัดนัผ่านนโยบายและแผนรฐับาลดิจิทลัใหมี้

การยกระดบัทกัษะดิจิทลัของบคุลากรภาครฐั

• สง่หนงัสือประชาสมัพนัธโ์ครงการฝึกอบรม

ใหแ้กห่น่วยงานรฐัทัว่ประเทศ

• ประชาสมัพนัธโ์ครงการอบรม

ดา้นการพฒันา

หลกัสตูรกลาง
จดัตัง้คณะกรรมการ

พฒันาหลกัสตูรกลาง

แยกตามกล ุม่ทกัษะ  

แบ่งกล ุม่ยอ่ยจดัทํารา่ง

หลกัสตูรกลาง

อนมุติัหลกัสตูรโดย 

คณะกรรมการ

บรหิารหลกัสตูร 

TDGA

หลกัสตูรกลาง



ดา้นระบบการเรยีนร ู้
หน่วยงานเขา้มาใชง้านระบบ

DG Learning Portal

ดา้นสนบัสนนุทรพัยากร

หน่วยงานนําบทเรยีน

ของหน่วยงานมาไวบ้นระบบ DG 

Learning Portal 

สนบัสนนุการผลิตบทเรยีน

ออนไลน ์หรอื รว่มพฒันาสือ่

รว่มกบั TDGA

ประชมุหารอื พิจารณา

เป็นรายกรณี

การดําเนินงานเครอืขา่ยความรว่มมือ 4 ดา้น (2/2)



ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร

จํานวนวัน

อบรม

(วัน)

จํานวนผูเขา

อบรมตอ

หลักสูตร 

(คน)

1 DGA104 หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรพื้นฐาน 2 30

2 DGA203 หลักสูตรความม่ันคงปลอดภัยทางดิจิทัลสําหรับผูบริหารภาครัฐ 2 30

3 DGA204 หลักสูตรกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงานภาครัฐ 2 30

4 DGA206 หลักสูตรหลักการกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูบริหารภาครัฐ 2 30

5 DGA303 หลักสูตรการจัดทําธรรมาภบิาลขอมูลภายในหนวยงานสําหรับผูปฏบัิติงานภาครัฐ 3 30

6 DGA304 หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 2 30

7 DGA305 หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอขอมูลดวยภาพ 2 30

8 DGA306 เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 6 30

9 DGA308 การพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการบริการดานดิจิทัลภาครัฐ 4 30

10 DGA309 หลักสูตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรสําหรับผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี 5 30

11 DGA403 หลักสูตรการออกแบบกระบวนงานเพื่อการปรับเปล่ียนไปสูองคกรดิจิทัล 11 30

12 DGA501 หลักสูตรการบริหารแผนงานเชิงกลยุทธ 2 30

13 DGA502 หลักสูตรการบริหารโครงการดิจิทัล 4 30

14 DGA701 หลักสูตรการปรับเปล่ียนองคกรภาครัฐสูดิจิทัลดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 3 30

หลกัสตูรกลาง 14 หลกัสตูร 
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