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รายละเอียดหลักสูตรที่ 1
ชื่อหลักสูตร : การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้ การบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
วั ตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 แก่ผู้บริหาร
2. เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
3. เพื่อสร้างความเข้าใจในการนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร
กลุ่มเป้าหมาย : จานวนไม่น้อยกว่า 1,131 คน ได้แก่ ผู้บริหารกรมฯ และผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน จานวน 25 คน/ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 คน/พจ. จานวน 76 คน/
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ จานวน 76 คน/พอ. จานวน 878 คน
ระยะเวลาให้บริการ การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์ : ระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.จปฐ.com
ช่องทางการเข้าใช้งาน :
เนื้อหา
กิจกรรม
ความยาวคลิปวิ ดีโอ
หมายเหตุ
1. นโยบายการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
ศึกษาจากคลิปสัมภาษณ์
10 นาที
- มีรหัสการเข้าใช้งาน
(1) มอบนโยบายโดยผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บริหาร
(username/password)
- มีระยะเวลาการสร้างการ
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การลดความ กระทรวงมหาดไทยหรือ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
รับรู้ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
เหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
80 ของเวลาทั้งหมด
- Big Data (จปฐ.) กับการแก้ปญ
ั หาคุณภาพชีวิต
- การนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้วางแผน one plan ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
(2) มอบนโยบายและการนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ โดยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน หรือผู้แทนที่
ศึกษาจากคลิปสัมภาษณ์
10 นาที
ได้-รับChange
มอบหมาย
อธิบดีกรมการพัฒนา
For Good (แนวคิดของการ Change For Good)
ชุมชนหรือผู้ที่ได้รับ
- บทบาท พช. ในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
มอบหมาย
- การนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์

เนื้อหา
กิจกรรม
ความยาวคลิปวิ ดีโอ
2. การดาเนินโครงการ ฯ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศึกษาจากคลิปสัมภาษณ์
20 นาที
1) การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบผลสาเร็จ อธิบดีการบดี/คลิปวิดีโอ
อื่นๆ
2) ภาพรวมของโครงการการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 (Smart Survey Smart Data System) เช่น กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูล เครือข่ายบุคลากรในการขับเคลื่อนโครงการฯ
3) ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
• การเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล
(ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัต)ิ
• การเตรียมความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บ
• การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
• การติดตามกากับดูแล
• การตรวจสอบและรับรองคุณภาพของข้อมูล
3. การสร้างความเข้าใจในการนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร
1) ภาพรวมของระบบ Smart Data
2) ความเชื่อมโยงจากระบบ Smart Survey
ไปสู่ระบบ Smart Data
3) วิธีการเรียกใช้ข้อมูลในระบบเพื่อสนับสนุนการบริหาร
4) ตัวอย่างการนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต (บรรยายโดยผู้แทนจากกรมการ
พัฒนาชุมชน คณะทางานของมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากเนคเทค)

ศึกษาจากคลิปวีดิโอ

รวม

20 นาที

60 นาที

หมายเหตุ
- มีรหัสการเข้าใช้งาน
(username/password)
- มีระยะเวลาการสร้างการ
รับรู้ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของเวลาทั้งหมด

รายละเอียดหลักสูตรที่ 2
ชื่อหลักสูตร : การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์ การใช้งานระบบบริการข้อมูล จปฐ. ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563 ให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (Smart Survey) และระบบบริการข้อมูล จปฐ. (Smart Data) แก่ผู้ปฏิบตั ิงาน
3. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร/บริการแก่ผู้ปฏิบตั ิงาน
กลุ่มเป้าหมาย : จานวนไม่น้อยกว่า 966 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสานแผนฯ) 12 คน เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด (ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ.) จังหวัดละ 1 คน
(จานวน 76 คน) เจ้าหน้าที่ระดับอาเภอ (ผู้รับผิดชอบงาน จปฐ.) อาเภอละ 1 คน (จานวน 878 คน)
ระยะเวลาให้บริการ การสร้างการรับรู้ผ่านระบบออนไลน์ : ระหว่างวันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.จปฐ.com
ช่องทางการเข้าใช้งาน :
เนื้อหา
กิจกรรม
ความยาวคลิปวิ ดีโอ
หมายเหตุ
1. แบบทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน (Pre-test)
ทาแบบทดสอบก่อนเข้าสู่
15 นาที
- มีรหัสการเข้าใช้งาน
บทเรียน (Pre-test)
(username/password)
- มีระยะเวลาการสร้างการ
2. นโยบายการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563
ศึกษาจากคลิปวีดิโอ
20 นาที
รับรู้ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
สร้างการรับรู้ นโยบาย ภาพรวมโครงการฯ และบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน
สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 1
ของเวลาทั้งหมด
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
(ข้อ 1. - 2.)
3. การสร้างความเข้าใจในการนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารและบริการข้อมูล
ศึกษาจากคลิปวีดิโอ
20 นาที
1) ภาพรวมของระบบ Smart Data
2) ความเชื่อมโยงจากระบบ Smart Survey ไปสู่ระบบ Smart Data
3) วิธีการเรียกใช้ข้อมูลในระบบเพื่อสนับสนุนการบริหาร
4) ตัวอย่างการนาข้อมูล จปฐ. ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต (บรรยายโดยผู้แทนจาก
กรมการพัฒนาชุมชน คณะทางานของมหาวิทยาลัย และผู้แทนจากเนคเทค)

เนื้อหา
4. การใช้งานเครื่องมือ Smart Survey Smart Data และการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
1) บริหารพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้วย คลาวด์คอมพิวติ้ง
2) บริการการติดตามผลการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์
3) จัดทาสารสนเทศเพื่อการบริการ (MIS)
4) บริการการเข้าถึงข้อมูลแบบจากัดสิทธิ์
5) การตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ (E-Service)
6) จัดทารายงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
7) รูปแบบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล
5. แบบทดสอบท้ายกิจกรรม
6. ประเมินความรู้ความเข้าใจหลังกิจกรรม (Post-test)

กิจกรรม
ศึกษาจาก
VDO + Infographic

ความยาวคลิปวิ ดีโอ
60 นาที

หมายเหตุ
- มีรหัสการเข้าใช้งาน
(username/password)
- มีระยะเวลาการสร้างการ
รับรู้ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาทั้งหมด

ทาแบบทดสอบทักษะท้าย
กิจกรรม

15 นาที

คะแนนประเมิน
จากการทาแบบทดสอบ
ต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

ทาแบบทดสอบเมื่อสิ้นสุด
บทเรียน (Post-test)

5 นาที

ประเมินจาก
การเปรียบเทียบกับ
แบบประเมิน Pre-test

รวม

135 นาที

สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2

สิ่งทีส่ ง่ มาด้วย 2 รายชือ่ ผูใ้ ช้งานและรหัสผ่าน (Username/Password)
กรมการพัฒนาชุมชน ส่งไปทางไปรษณีย์ พร้อมหนังสือฉบับจริง

ขั้นตอนการใช้งานระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการใช้งานระบบ มีทั้งสิ้น ๓ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.จปฐ.com
(๑) กรอกข้อมูลรหัสผู้ใช้งาน (Username)
(๒) กรอกข้อมูลรหัสผ่าน (Password)
(๓) กดปุ่ม Log in

(๑)
(๒)
(๓)

-๒ขั้นตอนที่ ๒ ลงทะเบียนเพื่อสร้างประวัติส่วนตัว (Profile)
(๑) คลิ๊กที่รูปไอคอน
(๒) เลือกเมนู “Profile”
(๓) เลือกเมนู “Edit Profile”
(๔) กรอกข้อมูล “ชื่อตัว” “ชื่อสกุล” และ “E-mail Address”
(๕) เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิ๊ก “Update Profile”

(๑)
(๒)

20-22 กรกฎาคม 2563
2563
หลักสูตรที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-22
22-27
27 กรกฎาคม 2563
2563
หลักสูตรที่ 22 ระหว่างวันที่ 22

(๓)

-๓-

(๔)

(๕)

-๔ขั้นตอนที่ ๓ เข้าสู่หลักสูตรการเรียนรู้
(๑) หลักสูตรที่ ๑ กำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมได้ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
(๒) หลักสูตรที่ ๒ กำหนดให้เข้ารับการฝึกอบรมได้ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563
หลักสูตรที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2563

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่บทเรียน

