
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่อง “การพัฒนาผู้นำในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล” 

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อ

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการพัฒนาทักษะผู้บริหารและบุคลากรของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งในรูปแบบ Up-Skill และ Re-Skill เพื่อการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่วิทยาลัยชุมชนดิจิทัลใน
อนาคต

ในการนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมมชน และ
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารทั้งในรูปแบบ Up-Skill และ Re-Skill ในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุค
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง ดังนั้น กองบริหารทรัพยากรบุคคล จึงเห็นควรจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง “การพัฒนาผู้นำในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล” ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  
2. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมมชน 
๒.๒ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารทั้งในรูปแบบ Up-Skill และ Re-Skill ในการ

เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

3. กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  ๑๖๔ คน
3.1 ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๖๔ คน 

๑) ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๑ คน 
๒) รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒ คน 
๓) ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒๐ คน 
๔) รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๒๐ คน 
๕) ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน จำนวน ๑ คน 
๖) ผู้อำนวยการกองและหัวหน้ากลุ่ม จำนวน ๒๐ คน 

3.2 คณะกรรมการต่าง ๆ จำนวน ๑๐๐ คน 

4. การดำเนินกิจกรรม
บรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

5. วันเวลาและสถานที่
ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓ ชั้น ๙ 

อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  
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6. ผู้รับผิดชอบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล และศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันวิทยาลัยชุมชน   

7. งบประมาณ
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ ๑ : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบเงินอุดหนุน : ค่าใช้จ่าย
ดำเน ินงาน จำนวน ๑๓,๓๒๐ บาท (หนึ ่งหมื ่นสามพันสามร ้อยย ี ่ส ิบบาทถ้วน)    โดยถัวจ ่ายทุกรายการ 
ตามที่จ่ายจริง (รหัสกิจกรรมย่อย ๑๒๐)  

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมมชนมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๘.๒ ผู้บริหารมีความพร้อมทั้งในรูปแบบ Up-Skill และ Re-Skill ในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุค

เทคโนโลยีดิจิทัล 



กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) สำหรับผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
เรื่อง “การพัฒนาผู้นำในยุคการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล  
สำหรับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปี 2564”  

ในวันที่ 22 - 23 และ 28 กันยายน 2564 

เวลา กิจกรรม วิทยากร 
วันพุธที่ 22 ก.ย. 64 
13.00-
16.00 น. 

หัวข้อการบรรยาย 

รายละเอียดโดยสังเขป 
- ร่อยรอยทางดิจิทัลและเราในฐานะพลเมืองดิจิทลั ความท้าทายบนโลก Facebook 
- กิจกรรมอภิปรายกลุ่ม 1. ความท้าทายของการเป็นพลเมืองดิจิทัลในแต่ละบริบทของ
วิทยาลัยชุมชน 2. แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในยุคเทคโนโลยดีจิิทัล3. บทบาทและ
การสนับสนุนการสร้างสังคมพลเมอืงดิจัทัลจากผู้บริหาร 
- แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา  Digital Literacy ของวิทยาลัยชุมชน 

มูลนธิิคีนันแห่งเอเชีย 
และ Facebook Thailand 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 ก.ย. 64 

0900- 
12.00 น. 

หัวข้อการบรรยาย 

รายละเอียดโดยสังเขป 
- แนวโน้มและสถิติของภัยคุกคามไซเบอร ์
- ความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (cyber security) ประเภทและรูปแบบ
ของภัยคุกคามไซเบอร์ ภยัคุกคามด้านดิจิทัลและการป้องกัน (cyber attacking and 
defenses) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- การรับมือคุกคาม Cyber เบื้องตน้ของบุคลากรที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลย ี
- การป้องกันและการตั้งรหัสผ่าน อย่างปลอดภัย 
- การทำเรื่องไมสุ่่มเสี่ยง Short URL และ QR Code 
- การรู้ทันกลโกงต่างๆ  
- การติดตาม information ต่างๆ 
- mobile Application's permission 
- เกร็ดความรู้ในการรับมือภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ทีไ่ม่ควรมองข้าม 
- การใช้งาน Social Media อย่างปลอดภัย 

นายปณิธาน เขินอำนวย 
ผู้จัดการส่วนความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) 

วันอังคารที่ 28 ก.ย. 64 
0900-
1200 น. 

หัวข้อการบรรยาย 

รายละเอียดโดยสังเขป 
การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสูร่ัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน (Process)  
- การปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Workforce)  
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน (Agile / LEAN) เป็นต้น เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการทำงาน การออกแบบการให้บริการ การดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยสีารสนเทศรวมถึงทำให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

นางไอรดา เหลืองวิไล 
รองผู้อำนวยการ 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) (สพร.) 

“การใช้งาน Cyber อย่างชาญฉลาดและข้อพึงระวัง” 

“We Think Digital” และหลักสูตร “Digital Literacy” 

“การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
(Digital Transformation in Organization)” 


