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หลกัการและเหตผุล: 

เมือ่เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทส าคัญต่อการเปลีย่นแปลงโลก จนมักถูกเรยีกโลกในปัจจุบันว่า “โลกดจิทัิล” ที่
เทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทส าคัญต่อวถิชีวีติของมนุษยทั์ง้เรือ่งสว่นตัวและการท างาน ทีจ่ าเป็นตอ้งพึง่พาเทคโนโลยใีน

ชวีติประจ าวัน ในสถานการณ์การเปลีย่นแปลงในยุคนี้หลายองคก์รต่างพากันปรับตัวเองขนานใหญ่เพื่อใหส้ามารถด ารง
อยู่ได ้ดว้ยการน าเอาเทคโนโลยสีมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยดีจิทัิลที่ต่างเป็นที่นยิมและตอ้งการในปัจจุบันเขา้มาใช ้

งาน บา้งก็น ามาเพื่อใชง้านร่วมกับมนุษย์ บา้งก็น ามาเพื่อใหท้ างานทดแทนมนุษย์ จากการเปลี่ยนแปลงโลกโดยมี

เทคโนโลยเีป็นผูม้บีทบาทส าคัญในครัง้นี่ ท าใหม้นุษยเ์กดิความกลัวว่าตนเองจะถกูแทนทีด่ว้ยเทคโนโลยหีรอืไม่ ดังนัน้
มนุษยต์่างจ าเป็นตอ้งปรับตัวเอง และยอมรับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้เพือ่อยู่รอดบนโลกใบนี้ทีถู่กเปลีย่นแปลงไปแลว้

จากดจิทัิลในทกุมติ ิ 
การเปลี่ยนแปลงในครัง้นี้จะเห็นไดว้่าความตอ้งการบุคลากรในการจา้งงานในสถานประกอบการปัจจุบันได ้

เปลี่ยนไปจากเดมิเป็นอย่างมาก ในยุคดจิทัิลนี้เป็นยุคที่หลายองค์กรต่างมีเป้าหมายส าคัญที่จะมุ่งมั่นสู่องค์กรแห่ง

นวัตกรรม ซึง่องคก์รตอ้งอาศัยบุคลากรที่มีความรู ้ ทักษะความสามารถที่จะน าพาเทคโนโลยีมาช่วยคดิคน้สรา้งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ  เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์เป็นรูปธรรมแกอ่งคก์รไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และหากบคุคลใดมคีณุสมบัตดิังกลา่วก็จะเป็น

ทีต่อ้งการขององคก์รนัน้เป็นอย่างมาก และในยุคดจิทัิล “ขอ้มูล” นับว่าเป็นทรัพยส์นิทีม่คีวามส าคัญและมีค่าเป็นอย่าง
มากต่อองคก์ร องคก์รต่าง ๆ จงึตอ้งการบุคลากรทีม่คีวามรู ้มทัีกษะดา้นการวเิคราะหเ์ชงิลกึอย่างเป็นระบบ ประกอบกับ

ทักษะดา้นการน าเทคโนโลยีดจิทัิลเขา้มาช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลที่มีอยู่อย่างมากมายใหส้ามารถน ามาใชใ้หเ้กดิ
ประโยชนกั์บองคก์รไดจ้รงิ 

แต่เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดังกล่าวไดเ้กดิขึน้รวดเร็วเกนิกว่าที่คาดกันไว ้ทัง้ ๆ ทีอ่งคก์รภาครัฐและเอกชน

ตา่งไดค้าดการณ์และเตรยีมความพรอ้มเอาไวล้่วงหนา้แลว้บา้งก็ตาม แตปั่จจุบันบคุลากรทัง้ในองคก์รภาครัฐและเอกชน
ที่มีสมรรถนะ มีฝีมือทักษะการปฏิบัติงานคุณภาพสูงมีจ านวนจ ากัด และไม่สามารถน าพาเทคโนโลยีมาใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ต่อองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่สามารถสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นนวัตกรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้
ได ้ส่งผลใหส้มรรถนะขดีความสามารถการแข่งขันของประเทศอยู่ในระดับต ่าเมื่อเทียบกับภูมภิาคเดียวกัน แต่ปัญหา

ส าคัญอยู่ทีว่่า ”สมรรถนะ และทักษะ” ไม่สามารถสรา้งใหเ้กดิขึน้ไดเ้พยีงแค่น่ังอ่านน่ังฟัง แต่จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาพัฒนา

อบรมอย่างเป็นระบบและฝึกฝนตนเองดว้ยการลงมือปฏบัิตอิย่างต่อเนื่อง และนี่เป็นปัจจัยส าคัญที่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ
จุดออ่นของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึง่เป็นประเด็นส าคัญทีทุ่กองคก์รตอ้งตระหนักและเร่งรบีแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว จะ

เห็นไดว้่าการพัฒนาทักษะบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นต่อการสรา้งทรัพยากรบุคคลใหม้ีสมรรถนะสูง เพื่อ
เสรมิสรา้งพัฒนาขดีความสามารถทางการแข็งขันใหกั้บองคก์ร และเพือ่ยกระดับทักษะความรูค้วามสามารถของบคุลากร

ใหม้คีวามพรอ้มทีจ่ะรองรับการเปลีย่นแปลงในการพัฒนาสูอ่งคก์รดจิทัิลและองคก์รแหง่นวัตกรรม ดว้ยการเรยีนรู ้พัฒนา
สมรรถนะ และทักษะดา้นเทคโนโลยดีจิทัิลทีจ่ าเป็นต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที ่21 

อย่างไรก็ตาม หากผูบ้รหิาร และบุคลากรทุกระดับขององคก์ร ไดร้่วมกันสรา้งความตระหนักรูถ้งึความส าคัญ 

จากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีดจิทัิลในปัจจุบัน ดว้ยการใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ และทักษะดา้น
เทคโนโลยดีจิทัิลทีจ่ าเป็นใหกั้บบุคลากรขององคก์ร อาทเิชน่ การพัฒนาทักษะดา้นดจิทัิล ทีเ่ป็นทักษะความเขา้ใจและ

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล (Digital Literacy) ใหเ้กดิประโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพ ดว้ยทักษะการน าเครือ่งมอื อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยดีจิทัิลทีม่อียู่ในปัจจุบัน เชน่ คอมพวิเตอร ์โทรศัพท ์แทปเลต โปรแกรมคอมพวิเตอร ์และสือ่ดจิทัิล มาใชใ้ห ้

เกดิประโยชน์สงูสดุต่อการสือ่สาร การปฏบัิตงิาน และการท างานร่วมกัน หรอืใชเ้พือ่พัฒนากระบวนการท างาน ระบบงาน

ในองค์กรใหม้ีประสทิธภิาพและประสทิธผิล ทักษะในการสรา้งเนื้อหาดจิทัิล ทักษะทางดา้นการเขียนโปรแกรมเพื่อ
สามารถสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถงึทักษะในการปกป้องขอ้มูลส าคัญของตัวเอง ทักษะการดูแลปกป้องขอ้มูลของผูอ้ืน่ 

และจรรยาบรรณในการใชง้านสือ่ดจิทัิล ทัง้นี้เพือ่ยกระดับคุณภาพชวีติในการท างาน สรา้งความเชือ่มัน้ในการปฏบัิตงิาน
ตามภารกจิทีไ่ดร้ับมอบหมาย สามารถใชป้ระโยชน์จากดจิทัิลไดอ้ย่างสรา้งสรรคแ์ละรับผดิชอบ เพือ่ปฏริูปกระบวนทัศน์

การท างานและการใหบ้รกิารขององคก์รดว้ยเทคโนโลยดีจิทัิล และการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล เพือ่ใหก้ารปฏบัิตงิานเกดิ

ความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลส่งเสรมิสนับสนุนใหบุ้คลากรสามารถแสดงทักษะความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
ร่วมกันสรา้งนวัตกรรมใหม่ ๆ ดว้ยความเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกัน ผลักดันใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายการเป็นองคก์รดจิทัิล 

และองคก์รแหง่นวัตกรรมอยา่งยั่งยนื 
หลักสตูรนี้เป็นการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร และศกึษาจากกรณีศกึษาทีเ่กดิขึน้จรงิภายในองคก์ร ทีผู่เ้ขา้รับการอบรม

จะไดร้ับการฝึกปฏบัิตเิชงิเสมือนจรงิ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึน้และสามารถน าไป
ปฏบัิตไิดจ้รงิ ผูเ้ขา้รับการอบรมจะไดเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจในแนวทางปฏบัิตแิละเทคนคิเพือ่พัฒนาสมรรถนะ และทักษะ

ดา้นเทคโนโลยดีจิทัิล เพือ่ใหเ้กดิเป็นองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับสภาวะการเปลีย่นแปลงใหมใ่นปัจจุบัน   

 
 

 

ITM133 : Competency Development and Digital Skills in the 21st Century :  

เทคนคิการพฒันาสมรรถนะ และทกัษะดา้นดจิทิลั สูค่วามเป็นเลศิในศตวรรษที ่21 
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วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่สรา้งความตระหนักรูถ้งึความส าคัญจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีจิทัิลในปัจจุบัน 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในแนวทางปฏบัิตแิละเทคนคิเพือ่พัฒนาสมรรถนะ และทักษะดา้นเทคโนโลยดีจิทัิล 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีและสามารถน าเทคโนโลยดีจิทัิลมาใชป้ระโยชน์

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภัย 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจทีส่ามารถคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะหใ์ชข้อ้มูล และเทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่สนับสนุนการ
ตัดสนิใจขององคก์ร 

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจที่สามารถคดิ วเิคราะห์ สังเคราะหใ์ชข้อ้มูล และเทคโนโลยีดจิทัิลเพื่อสรา้งสรรค์

ออกแบบนวัตกรรม  

• เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจสามารถใชเ้ทคโนโลยีดจิทัิลในการบรหิารจัดการงานที่ไดร้ับมอบหมายไดอ้ย่าง
เหมาะสม 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจทักษะดา้นการคดิวเิคราะหปั์ญหาเชงิลกึ อย่างเป็นระบบ 

• เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเทคนคิการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทมีใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

 

หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั: 

• ผูส้นใจท่ัวไป  
 

เนือ้หาหลกัสูตร: 

• การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยดีจิทัิล 

• แนวทางการปรับเปลีย่นสูอ่งคก์รดจิทัิล 

• แนวทางใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล เพือ่สนับสนุนการเปลีย่นผา่นสูอ่งคก์รดจิทัิล 

• ทักษะความสามารถดา้นความเขา้ใจและการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิล (Digital Literacy) 
o การเขา้ถงึและความตระหนักในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลใหเ้กดิความมั่นคงปลอดภัย 

▪ แนวทางการใชง้านคลาวดค์อมพวิติง้ใหม้ปีระสทิธภิาพและความมั่นคงปลอดภัย 
▪ แนวทางการใชง้านเทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่ความมั่นคงปลอดภัย 

o การเขา้ถงึและความตระหนักในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลใหเ้กดิความมั่นคงปลอดภัย 

o การใชเ้ครือ่งมอืดา้นดจิทัิลและแอปพลเิคชนั ส าหรับการท างาน 
▪ เทคนคิการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

▪ เทคนคิการใชโ้ปรแกรมตารางค านวณใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
▪ เทคนคิการใชโ้ปรแกรมน าเสนอใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

o การใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่การท างานร่วมกัน 

▪ เทคนคิการใชแ้อปพลชินัดจิทัิลเพือ่การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 
▪ เทคนคิการใชโ้ปรแกรมและแอปพลชินัเพือ่สรา้งสรรคส์ือ่ดจิทัิล 

▪ เทคนคิการใชด้จิทัิลเพือ่ความมั่นคงปลอดภัย 
o การใชโ้ปรแกรมดจิทัิลเพือ่การวเิคราะหข์อ้มูล 

• แนวทางการก ากับดแูลและตรวจสอบ การปฏบัิตติามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดา้นดจิทัิล 

• แนวทางการบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นดจิทัิล 

• การพัฒนาทักษะการคดิวเิคราะห ์เชงิวพิากษ์ 

• การพัฒนาทักษะการคดิวเิคราะหเ์ชงิลกึ และการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 

• การพัฒนาทักษะการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหใ์ชข้อ้มลู และเทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่สรา้งสรรคอ์อกแบบนวัตกรรม 

• การพัฒนาทักษะการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหใ์ชข้อ้มลู และเทคโนโลยดีจิทัิลเพือ่สนับสนุนการตัดสนิใจ 

• เทคนคิการวเิคราะหเ์นื้อหาดจิทัิล 

• เทคนคิการผลติสือ่ดจิทัิลทีม่คีุณภาพ 

• เทคนคิการพัฒนาทักษะการท างานร่วมกันเป็นทมีใหเ้กดิประสทิธภิาพ 

• เทคนคิการวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) เพือ่ประโยชน์ต่อการตัดสนิใจ 

• เทคนคิการพัฒนาทักษะความคดิรเิริม่ และสรา้งสรรคน์วัตกรรม 

• เทคนคิการใชส้ือ่ดจิทัิลอย่างรูเ้ทา่ทัน  

• การใชพ้ืน้ทีด่จิทัิลเพือ่การสือ่สารอยา่งมจีรรยาบรรณ 

 
 
 
 
 
 
 

 



Career for the Future Academy: CFA   
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สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต (Career for the Future Academy: CFA) 
73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) ชัน้ 6 ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400   

 

วทิยากร : 

 

อาจารยภ์ธิันปติ ์ ถริสตัยาพทัิกษ์ 

• วทิยากรรับเชญิประจ าสถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต 

 

จ านวนช ัว่โมงในการฝึกอบรม: 2 วัน (12 ชั่วโมง) 
ชว่งเวลาฝึกอบรม: 9.00 - 16.00 น. 

ก าหนดการอบรม: ตามตารางปฏทินิอบรมประจ าปี https://www.career4future.com/trainingprogram 

 
คา่ลงทะเบยีนอบรม:  

 

ราคา Onsite ราคา Online 

7,000 บาท 6,400 บาท 

 

* ราคาคา่ลงทะเบยีนอบรม ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 
* สถาบันฯ เป็นหน่วยงานราชการ จงึไม่อยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 

* คา่ใชจ่้ายในการสง่บคุลากรเขา้อบรมทางวชิาชพีของบรษัิทหรอืหา้งหุน้สว่นนติบิคุคล  
   สามารถน าไปลดหย่อนภาษีได ้200% 

* สถาบันฯ ไดม้กีารปรับรูปแบบการอบรมทกุหลักสตูรใหพ้รอ้มบรกิาร ทัง้ แบบ Onsite (Classroom) และ แบบ Online 

* ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงก าหนดการ และปรับรูปแบบการอบรมตามความเหมาะสม 
* ในการอบรม Online & Onsite สถาบันฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไมบั่นทกึภาพวดีโิอ หรอืบันทกึเสยีง ตลอดระยะเวลาการอบรม  

เนื่องจากเป็นลขิสทิธิร์่วมระหว่างวทิยากรกับสถาบันฯ และเพือ่ป้องกันการละเมดิขอ้มูลสว่นบคุคล ตาม พ.ร.บ.คุม้ครอง

ขอ้มลูสว่นบคุคล 

 

รปูแบบการเรยีน Online 

1. โดยใชว้ธิกีารสอนแบบฟังบรรยาย และ ด ูPresentation ผ่านโปรแกรม Zoom (https://zoom.us/join)  

มกีรณีศกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบัิต ิ(Workshops)  
2. จัดตัง้ไลนก์ลุม่เพือ่ใชใ้นการสือ่สารร่วมกันระหวา่งวทิยากร ผูเ้ขา้อบรม และเจา้หนา้ทีข่องสถาบันฯ 

3. สง่ไฟลเ์อกสารใหก้อ่นการอบรม  
4. จัดสง่วฒุบัิตรภายหลังจบการอบรม   

 

สถานทีฝึ่กอบรม (กรณี Onsite)  
สถาบันพัฒนาบคุลากรแหง่อนาคต  

เลขที ่73/1 อาคารส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(NSTDA) ชัน้ 6 
ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  

 

วธิกีารการส ารองทีน่ ัง่: 
          ตดิต่อส ารองทีน่ั่งล่วงหนา้ ในวัน-เวลาราชการ 

          โทรศัพท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81886, 81887 
          โทรสาร: 0 2644 8110 

          Website: www.career4future.com 
          E-mail: training@nstda.or.th 

https://zoom.us/join

