รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร (Peopleware Development Subcommittee)
ครั้งที่ 1/2559
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 – 14.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง
วาระที่ 1 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- ความเป็ น มาของการจั ด ตั้ ง อนุ ก รรมการด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร (Peopleware
Development Subcommittee) : สื บ เนื่ อ งจาก รมว.ศธ. ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และคณะกรรมการดังกล่าวฯได้อนุมัติ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ชุด ที่ได้รับมอบหมาย
หน้าทีเ่ พื่อพัฒนากาลังคนให้มที ักษะ, ความสามารถ และสมรรถนะ ในการนาเทคโนโลยี ICT
ไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายใต้สังกัด
วาระที่ 2 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
- สอศ. มีแผนอบรมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับแผนการอบรมสาขาวิชาอื่นๆ
จึงไม่ได้ทาแผนโครงการ ICT แยกไว้ต่างหาก โดยจะอบรมด้าน IT ที่สอดคล้องกับวิชาที่สอน
เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดังนั้นการบูรณาการงบประมาณ ปี 2560 ที่ได้รับการจัดสรรมาแล้ว
อาจไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากแผนงานของ สอศ. ได้จัดทาไปพร้อมกับการพัฒนา
บุคลากรในสาขาอื่นๆ
- สอศ. ยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น Oracle, Microsoft, Google, TPQI ฯลฯ ดังนั้น
การขยายผลการดาเนินงานไปสู่หน่วยงานอื่นๆในสังกัด ศธ. จะเป็นประโยชน์มากขึ้น โดยเฉพาะ
ในแง่มาตรฐานการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
- นอกจากนี้ ลธ.กอศ. ยังได้มอบนโยบายให้ สอศ. มาศึกษาและใช้ประโยชน์ TEPE Online
ของ สพฐ.
2.2. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
- ก.ค.ศ. มีแผนอบรมพัฒนาบุคลากรในปี 2560 คือ การอบรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ของสานัก จานวน 5 คน ส่วนบุคลากรที่เหลือจะเข้าอบรมร่วมกับ สป.
2.3. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.)
- สป. มีแผนการอบรมหลักสูตรการประเมินราคาและขนาดซอฟต์แวร์ ด้วยมาตรฐาน
Cocomo โดยเชิญหน่วยงานในกากับด้วย คือ ก.ค.ศ., กศน. และ สช. ด้วย
2.4. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
- สช. มี โ ครงการการพั ฒ นาบุ ค ลากร 3 โครงการ แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ บ รรจุ ล งแผนปี 2560
เนื่องจากมีความจาเป็นต้องดาเนินโครงการเร่งรัดอื่นๆก่อน
- ส่วนใหญ่ สช. จะส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับ สป. โดยประมาณปีละ 20 ท่าน
- สาหรับโรงเรียนในสังกัด สช. ที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ไคลเอนต์ (e-Classroom) แต่ขาดสื่อ
เนื้อหาสาระ (Content) และวิธีการใช้งาน จึงเห็นควรว่า คราวถัดไปที่มีการจัดสรรครุภัณฑ์
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการระบบองค์ ค วามรู้ แ ละอุ ป กรณ์ (KMS & Device Subcommittee)
รวบรวมและส่งมอบแบบบูรณาการ จะได้มี ทั้ง Hardware, Software และContent ไป
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พร้อมๆกัน ส่วนวิธีใช้งานภาคปฏิบัติ คณะอนุกรรมการฯชุดนี้จะพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
ใช้งานเทคโนโลยีที่ได้รับการจัดสรรไปให้อย่างคุ้มค่า
2.5. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
- กศน. เห็นด้วยกับการใช้ TEPE Online เป็นศูนย์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง และ
เห็นควรให้แต่ละหน่วยงานมีโครงการจัดทา Content ที่หลากหลายมาไว้ในระบบ ทั้งนี้
กศน. ขอเข้าร่วมใช้ระบบ TEPE Online ด้วย
- นอกจากนี้ กศน. ยังเสนอให้มีหลักสูตรการแนะนาและแนะแนวสาหรับกลุ่มผู้ปกครอง
เพื่อให้เรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เท่าทันกับเด็กนักเรียนในยุคปัจจุบันด้วย
- และยังมีความร่วมมือระหว่าง กศน. และ ดท. (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
ที่เป็นโครงการการใช้ Smartphone สร้างรายได้ โดยจะพัฒนาครู กศน.(ศูนย์ดิจิทัลชุมชน)
จานวน 9,000 คน แล้วถ่ายทอดความรู้สชู่ ุมชนให้สามารถนาไปประกอบกิจการจริงได้
2.6 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
- สกศ. มี ก ารจั ด อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากร 2 รู ป แบบ คื อ (1.) หลั ก สู ต รพื้ น ฐานส าหรั บ
ข้าราชการทั่วไป และ (2.) หลักสูตรเฉพาะด้านสาหรับข้าราชการคอมพิวเตอร์ จึงเสนอให้
จาแนกประเภทตามผู้ เข้าร่วมอบรม คือ หลักสูตรแกนกลาง เช่น Digital Literacy และ
หลั ก สู ต รเฉพาะทาง เช่ น Business Intelligence (BI) ซึ่ ง หากมี ห น่ ว ยงานเป็ น เจ้ า ภาพ
หน่วยงานอื่นจะได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมได้
2.7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
- สพฐ. มี TEPE Online เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากร สาหรับโครงการพัฒนาบุคลากร
ในปีนี้ มี 4 โครงการ ได้แก่ (1.) การพัฒนาครูให้สามารถผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียน
การสอน (2.) การพัฒนาครูปลายทาง DLTV (3.) การพัฒนาครูต้นทาง DLTV และ (4.)
การพัฒนาครูให้ดูแลอุปกรณ์ด้าน DLTV
- สาหรับผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา สทร.สพฐ. ได้จัดทาโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี
เป้าหมาย คือ วัดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู (ตรวจเลือดไอซีทีครู) และ
อบรมให้ครูสามารถสร้างดิจิทัลคอนเทนต์มาจัดการเรียนการสอนได้ เองตามสภาพพื้นที่
การศึกษา โดยมีเป้าหมายในปีแรก จานวน 1,125 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี และจะนาไปต่อยอดขยายผลในปีต่อไป
วาระที่ 3 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เป้าหมายการดาเนินโครงการ
1. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านแผนการศึกษาแห่งชาติ
1.1. พัฒนาทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะของผู้สอนและและผู้เรียนในศตวรรษที่
2 1 คื อ 3R 4C ( 3 R = Reading (ก า ร อ่ า น ) / Writing (ก า ร เ ขี ย น ) / Arithmetic
(คณิ ต ศาสตร์ ) + 4C = Critical Thinking (การคิ ด วิ เ คราะห์ ) / Communication (การ
สื่อสาร) / Collaboration (การร่วมมือ) / Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)
1.2. เพิ่มกาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
2. ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้านแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2.1. พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy = ความสามารถ
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มติ
ในการใช้งาน, Digital Competency = ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตราฐาน
อาชีพ)
2.2. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐให้พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ตอบสนองนโยบายหน่วยงานในสังกัด ศธ.
3.1. สพฐ. / สช. : เพิ่ม ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย และเพิม่ ความรู้ วิจารณญานของ
นักเรียนให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
3.2. สอศ. : เน้นการปฏิบัติงานจริงมากกว่าเน้นวิชาการ
3.3. สกอ. : ผลิตกาลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจได้
(Thailand 4.0)
3.4. ก.ค.ศ. : กาหนดวิทยฐานะหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่สอดคล้องกับสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.5. กศน. : ขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชุนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ต่อยอดสินค้า
หรือบริการทางธุรกิจระดับตาบล 7,424 แห่ง ทั่วประเทศ
3.6. สกศ : พั ฒ นาข้ า ราชการและเจ้า หน้ า ที่เ พื่ อ วิ เ คราะห์ วางแผน และน าเสนอ
รายงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการดาเนินโครงการ
ที่ประชุมเห็นชอบ
1. บู ร ณาการงบร่ ว มกั น หมายความว่ า น างบประมาณมารวมกั น แล้ ว เขี ย นแผนการ
ดาเนินงานร่วมกัน
2. บูรณาการงานร่วมกัน หมายความว่า นากิจกรรมมาร่วมกันดาเนินงาน แต่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงานเอง
ปัจจัยการบูรณาการ
ทีป่ ระชุมเห็นชอบ
1. บูรณาการเชิงพื้นที่ หมายถึง ยึดพื้นที่ ของการดาเนินงานเป็นหลัก เช่น การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
2. บูรณาการเชิงเวลา หมายถึง ยึดห้วงเวลาของการดาเนินงานเป็นหลัก เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการเวลาปิดภาคเรียนเพื่อลดการนาครูอาจารย์ออกนอกห้องเรียน
3. บูรณาการเชิงเป้าหมาย หมายถึง ยึดผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก เช่น
บุคลากรสายงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เป็นต้น
วาระที่ 4 : เรื่องอื่นๆ
ทีป่ ระชุมรับทราบ
1. มอบ สกอ. เสนอโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงเพื่อช่วยผลิตครูยุคศตวรรษที่ 21 ให้กับ
หน่วยงานอื่นๆในสังกัด ศธ.
2. มอบ ก.ค.ศ. สรุประเบียบการปรับระบบวิทยฐานะให้สอดคล้องกับ โรดแมปการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. เชิญทุกหน่วยงานมาเป็นคณะกรรมการ TEPE Online ด้วยกัน และมอบทุกหน่วยงาน
ให้บันทึกเทปการอบรมสัมมนา แล้วนามาเผยแพร่บน TEPE Online
4. มอบทุกหน่วยงานจัดทาแผนโครงการปี 2560 ทั้งที่ได้รับงบประมาณ และที่ต้องการ
ขอรับงบประมาณเพิ่มตามภารกิจเร่งด่วนและมีความจาเป็น และแผนโครงการปี 2561
ด้วย โดยกาหนดส่งภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
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5. มอบทุกหน่วยงานกาหนดตัวบ่งชี้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ที่ชัดเจน เมื่อผ่านการ
อบรมแล้วต้องสามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง
6. มอบทุกหน่วยงานวางแผนการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดูแลโครงข่ายในสถานศึกษาด้วย
7. ให้ทุกหน่วยงานใช้ฐานข้อมูลของ สป. (ณ ปี 2558) ในการวางแผนการดาเนินงาน

มติ

8. มอบฝ่ายเลขานุการจัดตั้งคณะทางานรวบรวมสื่อที่ได้จากการอบรมสัมมนา เพื่อนาไป
เผยแพร่หรือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9. มอบฝ่ายเลขานุการพิจารณาเทคนิคการอบรมว่ าประเภทใดเหมาะกับการสื่อสารทาง
เดียว (One Way) หรือ สองทาง (Two Way) เพื่อประหยัดงบประมาณโครงการ

นางอภันตรี อมราพิทักษ์ ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายอนุสรณ์ ลัภนะก่อเกียรติ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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