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-------------------------------------------------  
๑. หลักการและเหตุผล 

  ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทํางานเฉกเชนท่ีผานมาอีกตอไป หากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางแทจริง และจะ
เปลี่ยนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลติ การคา การบริการ และกระบวนการทางสังคม
อ่ืนๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยางสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงตองเรงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปน
เครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับและตอยอดในการสราง S - Curve ตัวใหม  
ซ่ึงเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต ( New Engine of Growth) และเปนเครื่องมือท่ีสําคัญใน
การผลักดันใหประเทศกาวเขาสูไทยแลนด ๔.๐  ในบริบทของประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหา
ความทาทายท่ีประเทศกําลังพัฒนาเผชิญอยูหรือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิเชน การกาว
ขามกับดักรายไดปานกลางท่ีเปนหนึ่งในเปาหมายการพัฒนาเรงดวนของรัฐบาล ดวยการลงทุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีมีอยูแลวในประเทศ ตลอดจนอุตสาหกรรมกระแสใหมท่ีรวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาขีด
ความสามารถของธุรกิจในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตรและการผลิตเพ่ือแขงขันในโลกสมัยใหมได  

นอกจากนี้ การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนัยสําคัญตอการเคลื่อนยายสินคาและกําลังคนจากไทย  
ไปสูโลก รวมท้ังการแกปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานรายได การศึกษา และการพัฒนา
ศักยภาพของคนในประเทศ ท้ังบุคลากรทางดานเทคโนโลยีและบุคลากรท่ีทํางานในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการ รวมถึงคนท่ัวไปท่ีจะตองชาญฉลาด รูเทาทันสื่อ เทาทันโลก ดวยตระหนักถึงความทาทายและโอกาส  
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยางไรก็ตามสิ่งท่ีกลาวขางตนจะไมบรรลุไปไดหากขาดปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสําคัญยิ่ง 
ปจจัยแรกท่ีมีนัยสําคัญตอความสําเร็จในการแกไขปญหาดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล นั่นก็คือ ขาราชการไทยทุกคน
ตองมีสมรรถนะดาน Digital Literacy ในระดับมาตรฐานท่ีเทียบเทาหรือสูงกวาระดับสากล ท้ังนี้เพ่ือใชสมรรถนะ
ดังกลาวเปนพ้ืนฐานสําคัญในการแกปญหาประเทศ เนื่องจากขาราชการตองเปนผูท่ีสามารถถายทอดความรูความ
เขาใจไปสูประชาชนท่ัวไปได 

ดวยเหตุนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของขาราชการใหมี
สมรรถนะดาน Digital Literacy อยูในระดับมาตรฐานท่ีเทียบเทาหรือสูงกวาระดับสากล เพ่ือใชระดับสมรรถนะ
เปนพ้ืนฐานในการแกปญหาของประเทศ เนื่องจากขาราชการเปนผูปฏิบัติงานดานการเกษตรและสหกรณ ตองเปน
ผูท่ีสามารถถายทอดความรูความเขาใจสูประชาชนท่ัวไปได โดยโมเดลประเทศไทย ๔.๐ ตองมีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจจากเดิม ท่ีขับเคลื่อนดวยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม ไปสู
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ( Innovation Drive Economy) ซ่ึงทักษะความเขาใจและการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีขาราชการและบุคลากรภาครัฐควรจะมีในปจจุบัน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ๙ ดาน ไดแก การใชงานคอมพิวเตอร, การใชงานอินเตอรเน็ต, การใชงานเพ่ือความ
ม่ันคงปลอดภัย, การใชโปรแกรมประมวลคํา, การใชตารางโปรแกรมตารางคํานวณ, การใชโปรแกรมนําเสนองาน, 
การทํางานรวมกันแบบออนไลน, การใชโปแกรมสรางสื่อดิจิทัล และการใชดิจิทัลเพ่ือความม่ันคงปลอดภัย 
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๒. วัตถุประสงค  
  ๒.๑ เพ่ือให ขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความรูความเขาใจในบทบาทของการเปน
ขาราชการยุคใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  

๒.๒ เพ่ือใหขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขาใจถึงสาเหตุและความจําเปนในการเรียนรู
เรื่อง Digital Literacy 
  ๒.๓ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ Digital Literacy ใหกับขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  ๒.๔ เพ่ือใหขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถนําความรูดานดิจิทัลมาพัฒนาตนเอง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานภาคราชการ 
  ๒.๕ เพ่ือใหขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถนําความรูความเขาใจไปถายทอด
และเผยแพรความรูอยางถูกตองแกเกษตรกรหรือประชาชนท่ัวไป 
  ๒.๖ เพ่ือใหขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถนําความรูดานดิจิทัลไปใชในการ
พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
 
๓. เนื้อหาวิชาเรียน (หลักสูตร)  

 การฝกอบรมมีรายละเอียดเนื้อหาการฝกอบรม ดังนี้ 

• Computer Basics มีจุดประสงคเพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจทักษะพ้ืนฐานเก่ียวกับการใช
อุปกรณดิจิทัล การสรางแฟมขอมูล การใชงานเครือขาย ไปจนถึงการจัดเก็บขอมูลอยางปลอดภัย 
 - ฮารดแวร (Processor, RAM, Storage) 
 - ซอฟตแวร (Software, Operation System, Application Software) 
 - การเปด – ปดเครื่อง 
 - การออกจากระบบ และการปดเครื่องโดยข้ันตอนท่ีถูกตอง  
 - วัตถุประสงคของหนาจอปฏิบัติการและแถบคําสั่งงาน  
 - มีความเขาในไอคอนตางๆ  

• Online Basics เปนการทดสอบความรูดานการใชงานอีเมล และอินเตอรเน็ต ไดแก E-mail, 
Web Browser, Upload-Download ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสําคัญของการติดตอสื่อสารในปจจุบัน 
 - การใชงานเว็บไซตตางๆ   
  - การใชงานเว็บเบราเซอรตางๆ  
 - การเปด – ปด แอพพลิเคชั่น 

  - การใส URL บนแถบแสดงท่ีอยูและไปยัง URL ท่ีตองการ 
  - การทําบุคมารค ( Bookmarks) และการเพ่ิมบุคมารค (Bookmarks/ Favorites) 

• Word Processing Basics เปนการทดสอบความรูพ้ืนฐานดานโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป 
พ้ืนฐานสําหรับใชผลิตผลงานดานเอกสาร เชน การทํารายงาน การทําจดหมาย การจัดรูปแบบของเอกสาร เปนตน  

 - แนะนําการใชโปรแกรมและความรูเบื้องตนเก่ียวกับโปรแกรม  
 - คุณสมบัติและความสามารถ  
 - การปอนและการลบขอความ  
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 - การจัดรูปแบบขอความ  
 - การพิมพออกเครื่องพิมพ  
 - เทคนิคอ่ืนๆ  

• Spreadsheet Basics เปนการทดสอบความรูพ้ืนฐานดานโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป เปน
พ้ืนฐานสําหรับใชผลิตผลงานดานการคํานวณ เชน ทําตารางคํานวณ ทํากราฟ วิเคราะหขอมูล และการเขียนสูตร
คํานวณ มีหัวขอการฝกอบรม ดังนี้ 

 - แนะนําการใชโปแกรมและความรูเบื้องตนเก่ียวกับโปรแกรม  
  - คุณสมบัติและความสามารถ  
  - การปอนขอมูล การจัดรูปแบบ  
  - การใชฟงกชัน และการคํานวณอยางงาย  
  - การทําตาราง กราฟ  
 - การพิมพ  
 - แนะนําเทคนิคอ่ืนๆ  

• Presentation Basics เปนการทดสอบความรูพ้ืนฐานดานโปรแกรมสํานักงานสําเร็จรูป เปน
พ้ืนฐานสําหรับการใชผลิตผลงานดานการนําเสนอดวย ขอความ รูปภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว โดยมีหัวขอ  
การฝกอบรม ดังนี้  

 - แนะนําการใชโปรแกรมและความรูเบื้องตนเก่ียวกับโปรแกรม  
 - คุณสมบัติและความสามารถ  
 - การทํางานกับสไลด  
 - การแกไขสไลด  
 - การแทรกกราฟฟก  
 - การนําเสนอสไลด  
 - เทคนิคการนําเสนองานอ่ืนๆ  
 - การสรางผังองคกร  
 - การ Packing Slide นําไปใชท่ีเครื่องอ่ืน 

 
๔. วิธีการดําเนินการ 

  การจัดฝกอบรม โครงการยกระดับสมรรถนะดาน Digital Literacy สําหรับขาราชการไทย  
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู Thailand ๔.๐ ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
มีกรอบในการดําเนินโครงการ ( Project Working Framework) เพ่ือใหการดําเนินโครงการบรรลุผลสําเร็จ  
มีกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
  ๑. กิจกรรมใหความรู/ความเขาใจ และเสริมสรางการเปนขาราชการยุคใหม  
  ๒. กิจกรรมใหความรู/ความเขาใจเก่ียวกับ Digital Literacy และวัตถุประสงคในการเรียนรูใหกับ
ขาราชการกลุมเปาหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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  ๓. กิจกรรมใหความรู/ความเขาใจในการนําเทคโนโลยีและทักษะท่ีขาราชการกลุมเปาหมายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเรียนรูไปใชในการพัฒนาตนเองและเผยแพรตอไป 
โดยการดําเนินการจัดฝกอบรมมีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 

- กําหนด จัดฝกอบรม ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดฝกอบรมวันละ ๕๐ คน
จํานวน ๔ วัน รวมจํานวน ๒๐๐ คน ฝกอบรมทฤษฎีประกอบการฝกปฏิบัติ ณ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรและ
ภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญหรือมีความชํานาญเฉพาะดานจากภาคเอกชน 

- รับสมัครขาราชการระดับปฏิบัติการหรือเทียบเทา  จากสวนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ท่ีสนใจ เขารับการฝกอบรม  ตั้งแตบัดนี้ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (จํากัดจํานวน ๒๐๐ คน) โดยสวน
ราชการกลุมเปาหมายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาคัดเลือกขาราชการท่ีสนใจเขารับการฝกอบรม 
หรือแจงใหขาราชการท่ีสนใจสงใบสมัครโดยตรง ถึงสถาบันเกษตราธิการ ภายในเวลาท่ีกําหนด 

- สถาบันเกษตราธิการ ขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผูเขาอบรมจากหลักฐานเปนหนังสือราชการ  ท่ีสงถึง
สถาบันเกษตราธิการ หรือสามารถสงใบสมัครไดโดยตรงทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๗ (อัตโนมัติ) ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามลําดับหรือตามความเหมาะสม  

- ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาอบรม  ในวันจันทร ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทาง www.kst.go.th 
และทางอีเมลของผูสมัครเขารับการฝกอบรมใหทราบพรอมกัน 

- แจงยืนยันเขารับการฝกอบรม ผูมีรายชื่อเขาอบรม ลําดับท่ี ๑ – ๕๐ ของแตละวันใหแจงยืนยัน 
หรือสละสิทธิ์ หากไมสามารถเขารับการฝกอบรมตามกําหนดการ ท่ีประกาศ ภายในวันพุธท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ทางโทรศัพท ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๓ ตอ ๑๔๒ เพ่ือประสานรายชื่อสํารองเขาอบรมแทน ใหครบตามจํานวนเปาหมาย 

หมายเหตุ  : หากมีผูสละสิทธิ์การเขารับการฝกอบรม สถาบันเกษตราธิการจะประสานรายชื่อ
สํารองใหเขาอบรมโดยทางโทรศัพท จนครบตามจํานวนผูเขาอบรมท่ีกําหนดไว  

 
๕. กลุมเปาหมาย  

  ขาราชการ ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเทา จาก สวนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ท่ีสนใจเขารับการฝกอบรม (จํานวน ๒๐๐ คน) ซ่ึงเปนผูท่ีสนใจมีความรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบ เนื่องจากเปนกลุมท่ีตองใหความรูความเขาใจในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลกับประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกร ผูท่ีอยูในชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการตางๆ ของรัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผูสมัครเขารับการ
ฝกอบรม ตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้  

๑. เปนขาราชการระดับปฏิบัติการหรือเทียบเทา ของสวนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. เปนบุคลากรของสวนราชการท่ีปฏิบัติงานโดยใชองคความรูเก่ียวกับหลักสูตรท่ีจัดฝกอบรม 
๓. เปนผูมีความรูและทักษะพ้ืนฐานการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  
๔. เปนผูมีความพรอมท่ีจะเขาฝกอบรมและปฏิบัติตามหลักเกณฑอยางเครงครัด ตลอดหลักสูตร 

 
 
 
 

http://www.kst.go.th/
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๖. ระยะเวลา และสถานท่ีดําเนินการ 

  ดําเนินการจัดฝกอบรม โครงการยกระดบัสมรรถนะดาน Digital Literacy สําหรับขาราชการไทย 
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู Thailand ๔.๐ ระหวางวันท่ี ๒ ๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอรและภาษา ชั้น ๓ สถาบันเกษตราธิการ  

 
๗. วิทยากร  
  วิทยากรภาคเอกชนท่ี มีความเชี่ยวชาญ หรือวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  
  
๘. งบประมาณดําเนินการ 

  การดําเนินการจัดฝกอบรม โครงการยกระดับสมรรถนะดาน Digital Literacy สําหรับขาราชการไทย 
เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู Thailand ๔.๐ ระหวางวันท่ี ๒ ๓ – ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
ใชเงินงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๕๔,๒๓๐ บาท (หาหม่ืนสี่พันสองรอยสามสิบบาทถวน) 

สถาบันเกษตราธิการ รับผิดชอบคาใชจาย  
 คาอาหารกลางวัน  วันท่ี ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๔ ม้ือ) 
 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม วันท่ี ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๘ ม้ือ) เชาและบาย 

หนวยงานตนสังกัด  รับผิดชอบคาใชจาย (ผูเขาอบรม)   
 คาท่ีพัก, คาเบี้ยเลี้ยง, คาพาหนะการเดินทาง  (ขาราชการสวนภูมิภาค)  
 
๙. ผลผลิต 
  ขาราชการ ระดับปฏิบัติการหรือเทียบเทา ของสวนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เขารับ
การฝกอบรมโครงการยกระดบัสมรรถนะสําหรับขาราชการไทย เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลไปสู 
Thailand ๔.๐ ระหวางวันท่ี ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดฝกอบรม ๔ วัน/วันละ ๕๐ คน รวมจํานวน ๒๐๐ คน 
มีผูผานการฝกอบรม ไมนอยกวารอยละ ๘๐  
 
๑๐. ผลลัพธ 
 ขาราชการกลุมเปาหมายระดับปฏิบัติการหรือเทียบเทา ผานการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐  

๑. มีความรูความเขาใจในบทบาทการเปนขาราชการยุคใหมท่ีสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  
  ๒. มีความรูความเขาใจ สาเหตุและความจําเปนในการเรียนรูเรื่อง Digital Literacy  
  ๓. สามารถนําความรูดานดิจิทัลมาพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานภาค
ราชการ 
  ๔. สามารถนําความรูดานดิจิทัลไปใชในการพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน ถายทอดและ
เผยแพรความรูอยางถูกตองแกประชาชน 
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โครงการยกระดบัสมรรถนะดาน Digital Literacy สําหรับขาราชการไทยงบเหลือจาย)   

๑๑. การประเมินผล 

  การประเมินผลการฝกอบรม โครงการยกระดับสมรรถนะดาน Digital Literacy กําหนดไวดังนี้  
 ๑. ประเมินผลความรูความเขาใจผูเขารับการฝกอบรม กอนการฝกอบรม ( Pre - Test) และหลัง
การฝกอบรม (Post - Test) ดวยแบบทดสอบความรูชุดเดียวกัน หรือแบบทดสอบปฏิบัติ โดยผูเขาอบรมตองมีผล
คะแนนทดสอบหลังฝกอบรม ( Post - Test) หรือคะแนนทดสอบปฏิบัติ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ และมีเวลาเรียน
รวมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝกอบรม 
  ๒ . ประเมินความคิดเห็นผูเขาอบรม เพ่ือวัดทัศนคติตอการฝกอบรม หลังเสร็จสิ้นการฝกอบรม 
 
๑๒. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ๑. นางสาวนฤมล  สงวนวงศ   ผูอํานวยการสถาบันเกษตราธิการ      ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ๒. นางวรรณภัสสร  ศรีจันทร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ผูควบคุมโครงการ  
 ๓. นางสาวพะเยีย  บํารุงสุข นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ๔. นายชัยรัตน  ไชยยศ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ     ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ๕. นายณัฏฐ  นิลรุงรัตนา  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล   เจาหนาท่ีโครงการ 
 ๖. นายจารุเดช  อินทุประภา  นัก วิชาการคอมพิวเตอร         เจาหนาท่ีโครงการ  
ดําเนินการโดย กลุมสงเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีฯ สถาบันเกษตราธิการ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๓ ตอ ๑๔๒ 
โทรสาร. ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๙๗ (อัตโนมัติ)  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


