
รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รุ่นท่ี 1 

รายงานผลการบริหารกิจกรรม 
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม  2562 

ณ ห้องประชุมB5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
-------------------- 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีได้มีค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค   
ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผล 
ต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานา
ประเทศและสภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็น
เวลานานซึ่งได้ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด  

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง 
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
เพ่ือให้ใช้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการให้มีการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างก าลังคนในสังกัด 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคคลภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ทักษะในการน าเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างานร่วมกัน 
หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ก าหนดโครงการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

2. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถ 
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้กระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 
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3. เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   
 บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาค 1 – 9  จ านวน 40 
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 41 คน 
  เชิงคุณภาพ  

1) ผู้เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรก าหนด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2) ผู้ เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาในการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
4. ผู้บริหารกิจกรรม 
 1. นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 2. นายดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 3. นางสาวรัตติกร  ผรณสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 4. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
 5. นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

6. วัตถุประสงค์ของรายงาน 
 เพ่ือรายงานผลการบริหารกิจกรรมการด าเนินการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 ตามโครงการการพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุน การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 41คน (รายชื่อดังแนบ) 

8. ผลการด าเนินการ 
   การบริหารกิจกรรมการด าเนินการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  

ประชุมวางแผนคณะท างานโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                   
ในภูมิภาค หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด รุ่นที่ 1 วันที่ 10 พฤษภาคม  2562 

 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่สังกัดภาค 1 – 9 จ านวน 41 คน ประกอบด้วย 
(รายชื่อดังแนบ) 
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 ก าหนดวันพัฒนา 
รุ่นที่  1 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมB5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ก าหนดวิทยากร 

วิทยากรวิชา การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล  นายธิติ  ธีระเธียร มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  

วิชา ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับการท างาน ดร.สุพจน์ ศรี
นุตพงษ์ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

วิชา กระบวนการคิดเชิงนีตกรรม: Design Thinking นายธิติ  ธีระเธียร มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช
คันทรีโฮม  

วิชาการปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล : Infographic  รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะ 

วิชาการสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application นางสาวอิษฏา  ศิวเวทพิกุล และนายอิทธิกร 
ฐิตินวคุณ จาก EduTech Thailand        
  ก าหนดตารางการพัฒนา 

ตามตารางการพัฒนา 
 การจัดท าสื่อและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 

ประสานวิทยากรเพ่ือจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย  

ขั้นตอนที่ 2  
ประสานและติดต่อสถานที่ในการด าเนินการพัฒนา ณ ห้องประชุมB5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 3  

ประสานและติดต่อการให้บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
วิทยากรและผู้บริหารโครงการ ตลอดหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 4 
จัดท าหนังสือเชิญผู้เข้ารับการพัฒนา (ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามแจ้งศึกษาธิการจังหวัด)

แจ้งหน่วยงานส่งผู้รับการพัฒนา (เอกสารดังแนบ) พร้อมเอกสารแนบดังนี้ หนังสือแจ้งหน่วยงาน  แบบตอบ
รับเข้ารับการพัฒนา ตารางการอบรม  

ขั้นตอนที่  5  
จัดท ารายชื่อ ผู้เข้ารับการพัฒนา และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการติดต่อประสานงาน ใบ

ลงทะเบียน ใบลงเวลาของผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร และผู้บริหารโครงการ 
ขั้นตอนที่ 6  

ยืมเงินงบประมาณ โดยนางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

ขั้นตอนที่  7 
ประสานวิทยากร ด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญวิทยากรตามที่ก าหนด จัดส่งทาง E-mail 

(ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) และทางไปรษณีย์ 
ประสานวิทยากรประจ ากลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด าเนินการ

จัดท าหนังสือเชิญ  
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ขั้นตอนที่ 8  
จัดท าหนังสือเชิญผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา                   

เป็นประธานพิธีเปิด จัดท าหนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พร้อมค ากล่าวเปิด 

ขั้นตอนที่ 9 
 ด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 จ านวน  5 หน่วย ประกอบด้วย 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร 
    ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล   
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2   เรื่อง การสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   เรื่อง กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม: Design Thinking 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4            เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: Infographic 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5   เรื่อง ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพ้ืนฐาน 
    ส าหรับการท างาน 
ขั้นตอนที่  10 
 ประเมินผลการพัฒนา 
 ด้านผลสัมฤทธิ์  
 การประเมินผลสัมฤทธิ์ ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 คะแนนประกอบด้วย 
 - ผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน 
  - ผลคะแนนชิ้นงาน 
  - การมีส่วนร่วม 
 ด้านระยะเวลา 
  - การเข้ารับการพัฒนามีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (21 ชัว่โมง ต้องไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง 
48 นาท)ี 
 ประเมินโครงการ 
 - แบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 โดยการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ (google form) 
  - แบบประเมินวิทยากร รายหน่วยการเรียนรู้  จ านวน 5 วิชา  โดยการจัดท าแบบสอบถาม
ออนไลน์ (google form) 

ขั้นตอนที่ 11  
   ประสานจัดท าวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาพร้อมส่งมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 41 คน 

ขั้นตอนที่ 12 
 จัดท าหนังสือเชิญประธานพิธีปิดพร้อมค ากล่าวปิดและค ากล่าวรายงาน โดยมี นายศัจธร            
วัฒนะมงคล เป็นประธานปิด นางสาวดวงพร  เจียมอัมพร หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาเป็นผู้กล่าวรายงาน 

ขั้นตอนที่ 13 
 จ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าพาหนะเดินทางของวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม น าใบส าคัญรับเงินเบิกค่าใช้จ่ายกับการเงินและส่งใช้เงินยืมราชการตามก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 14  
จัดท ารายงานการบริหารกิจกรรมการด าเนินการพัฒนา หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1  พร้อมเอกสารประกอบ 

9. สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค               
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1
มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. จุดเด่นของโครงการ 
     1.1 วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะในการให้ความรู้เป็น

อย่างดี น าเสนอได้น่าสนใจทันสมัยและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้
ประกอบด้วย วิทยากรจาก EduTech Thailand  รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือและคณะ นายธิติ ธีระเธียร มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และ    ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ 
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 

 2. ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
  ผลการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 ดังนี้ 
 ผู้เข้ารับการพัฒนา 

1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถ 
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้กระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 

 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    3.1  ในการด าเนินการพัฒนาควรเพ่ิมเวลาเพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกปฏิบัติได้อย่างเต็มที่

และสามารถซักถามวิทยากรได้ 
    3.2  ควรขยายเวลาเป็น 4-5 วัน เพ่ือให้ช่วงเวลากลางคืน (ระหว่างเวลา 18.00 – 21.00 น. 

ได้ฝึกปฏิบัติ) 
    3.3  ควรเพ่ิมวิชากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รู้จักกันและ           

มีกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการท างานเป็นทีม 
 

--------------------------- 
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ภาคผนวก 
 
ประกอบด้วย 
1. ภาพประกอบกิจกรรม 
2. สาระการเรียนรู้ 
3. ตารางด าเนินการพัฒนา 
4. รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 
5. รายช่ือผู้บริหารโครงการ 
6. รายช่ือวิทยากร 
7. รายงานการประชุมตามขั้นตอนการด าเนินงาน 
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      นายศัจธร วัฒนะมงคล 
ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นประธาน
พิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน
ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด รุ่นที่ 1 วันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 

 

 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  
ในภูมิภาค ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 21 ชั่วโมง ขอบข่ายเนื้อหาสาระมีดังนี้ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
  เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล                                              (จ านวน 3 ชั่วโมง)
  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 
(ตามหนังสือ ส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)  

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เก่ียวกับการน าทักษะด้านดิจิทัล
ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาในจังหวัด 

ขอบข่ายเนื้อหา  
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ        

เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งแบ่งทักษะต่าง ๆ ออก เป็น 5 มิติ ประกอบด้วย  
มิติที่ 1 การรู้เท่าทันและการใช้เทคโนโลยีเป็น 
มิติที่ 2 การเข้าใจนโยบายกฎหมายและมาตรฐาน 
มิติที่ 3 การใช้ดิจิทัลเพ่ือการประยุกต์และพัฒนา 
มิติที่ 4 การใช้ดิจิทัลเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการ และน าองค์กร 
และมิติที่ 5 การใช้ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ 
รวมถึงการระดมความคิดและการอภิปรายเพ่ือก าหนดแนวทางและเครื่องมือในการพัฒนาทักษะ

ด้านดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐขององค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ในระดับเริ่มต้น 
โดยก าหนดกรอบในการพัฒนา จ านวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นด้านการพัฒนาคนเพ่ือสร้างและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน และประเด็นด้านการสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้ 
วิธีการพัฒนา  

1. การบรรยาย  
2. การอภิปราย 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สื่อการพัฒนา  
1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
2. โปรแกรมน าเสนอ 
3. สื่อดิจิทัล 

 วิธีการประเมิน   
1. ประเมินวิทยากร  
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา  
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เครื่องมือการประเมิน 
1.  แบบลงเวลา    
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา  

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เรื่อง การสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application                    (จ านวน 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างชุมชนดิจิทัล : Google 
Application 
   2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุมชนดิจิทัล : Google 
Application ไปประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ขอบข่ายเนื้อหา  
  Google Application หรือ Google Apps คือ แอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google  
เพ่ือ ให้บริการทางด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร และใช้บริการฟรี บริการของ Google Apps  
มีความสามารถในการท างานร่วมกับโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น โปรแกรม Microsoft Office ต่างๆ  
  การประยุกต์ใช้งาน Google Apps เช่น docs, sheet, form, hangout และ calendar มาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ เน้นการท างานร่วมกัน และแบ่งปันเอกสาร เพ่ือสร้างชุมชนดิจิทัล  
ในหน่วยงาน ได้แก่ 

1. การตั้งค่า share with others ให้กับ folder และ files 
2. การประยุกต์ใช้งาน Google Application (docs, sheet, form, hangout, calendar) กับงานต่าง ๆ  
3. Workshop : ประยุกต์ใช้ในกระบวนการท างานของตนเอง หรือหน่วยงาน 
4. การน าเสนอผลงาน 

วิธีการพัฒนา  
  1. การบรรยาย  
  2. การอภิปราย  
  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  4. การฝึกปฏิบัติ  
  5. การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
  6. การศึกษากรณีตัวอย่าง 
สื่อการพัฒนา  

1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
2. โปรแกรมน าเสนอ 
3. สื่อดิจิทัล 

 วิธีการประเมิน   
1. ประเมินวิทยากร  
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา  

เครื่องมือการประเมิน 
1.  แบบลงเวลา    
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา  
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม: Design Thinking    (จ านวน 3 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการคิดในการท างานและการพัฒนานวัตกรรม
ภาครัฐ 
ขอบข่ายเนือ้หา  
  เรียนรู้ถึงความส าคัญและหลักการของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) ซึ่งเป็น
กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม เพ่ือการท าความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งโดยยึดเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง 
และใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือมุมมองจากคนหลาย ๆ สายงานมาระดมความคิดเพ่ือสร้ างไอเดีย แนวทางการ
แก้ไข และน าเอาแนวทางที่ได้ มาทดสอบและพัฒนาเพ่ือให้ได้รูปแบบ วิธีการ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับ
ผู้ใช้และสถานการณ์นั้น  โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นในการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรมส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน และนวัตกรรมที่ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน ผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่  
  ขั้นแรก Empathize เป็นการท าความเข้าใจต่อกลุ่มบุคคลเป้าหมายอย่างถ่องแท้ โดยใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต หรือน าตนเองไปอยู่ร่วมในสถานการณ์จริง 
  ขั้นที่สอง Define เป็นขั้นตอนในการก าหนดให้ชัดเจนว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรและสร้างค า
จ ากัดความเกี่ยวกับปัญหานั้น (Problem Statement) เพ่ือที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการระดมความคิดเพ่ือหา
แนวทางแก้ปัญหาในข้ันตอนต่อไป 
  ขั้นที่สาม Ideate เป็นการการระดมความคิดใหม่ๆ อย่างไม่มีขีดจ ากัด หรือการสร้างความคิดต่าง 
ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดและหลากหลายที่สุด แล้วจึง
คัดเลือกความคิดซึ่งจะน าไปสร้างเป็นต้นแบบ 
  ขั้นที่สี่ Prototype เป็นการน าเสนอความคิดที่ถูกคัดเลือกมาแล้วจากขั้นตอนก่อนหน้าด้วยการ
สร้างแบบจ าลองหรือการสร้างต้นแบบ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทดสอบและตอบค าถามหรือกระตุ้นให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือที่เราจะได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากรู้มากยิ่งขึ้น 
  ขั้นสุดท้ายคือ Test เป็นการน าต้นแบบมาทดสอบกับผู้ใช้ หรือกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสังเกต
ประสิทธิภาพการใช้งาน โดยน าผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตลอดจนค าแนะน ามาใช้ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงต่อไป 
วิธีการพัฒนา  
  1. การบรรยาย  
  2. การฝึกปฏิบัติ  
สื่อการพัฒนา  

 1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
 2. โปรแกรมน าเสนอ 
 3. กระดาษโพสต์อิท 
 4. กระดานฟลิปชาร์ท และปากกา 

วิธีการประเมิน   
1. ประเมินวิทยากร  
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา  
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เครื่องมือการประเมิน 
1. แบบลงเวลา    
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา  

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: Infographic     (จ านวน 9 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้ การออกแบบ เข้าใจถึงแนวคิดขั้นตอนการท าภาพ 
Infographic เพ่ือน าเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
    2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้เกี่ยวกับ Infographic ไปประยุกต์ใช้เพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลและประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
ขอบข่ายเนื้อหา  
  Infographic ย่อมาจาก Information Graphic คือ ภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่ว่าจะ
เป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ฯลฯ เรียกว่า เป็นการย่นย่อข้อมูลเพ่ือให้ประมวลผลได้ง่าย ซึ่งเหมาะส าหรับผู้คนใน
ยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจ ากัด และในปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมใน Social 
Media การออกแบบสื่อโดยเครื่องมือพ้ืนฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ สะดวก และรวดเร็วในการสร้างสื่อในยุคของ Digital Content  
  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การออกแบบ เข้าใจถึงแนวคิดขั้นตอนการท าภาพ 
Infographic สามารถแปลงข้อมูลจากข้อความออกมาเป็นรูปภาพ และมีความเข้าใจการออกแบบ 
Infographic เรียนรู้เทคนิคการพัฒนา การจัดวางเนื้อหา การใช้โปรแกรมอย่างง่ายในการพัฒนาตั้งแต่พ้ืนฐาน
จนถึงขั้นสูงขึ้น เพ่ือช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถออกแบบ  Infographic ใช้ในการน าเสนอเป็นภาพ 
Infographic เบื้องต้นได ้

1) แนะน าให้รู้จักกับ Infographic ในยุคของ Digital Content 
2) หลักการออกแบบ Infographic  

o ด้านข้อมูล 
o ด้านการออกแบบ 

 โปรแกรมท่ีน ามาใช้งาน 
 เครื่องมือส าหรับพัฒนา Infographic 

3) ก าหนดเป้าหมายและ Content ของ Infographic 
4) เครื่องมือต่าง ๆ ประกอบการพัฒนา 
5) การจัด layout และวัตถุลงในตัวชิ้นงาน 
6) การควบคุมจ านวนองค์ประกอบและจัดโฟกัสสายตา 
7) สิ่งที่ไม่ควรท าในการออกแบบ Infographic 
8) การสรุปใจความไว้ใน Infographic 
9) การแทรกลิงค์ข้อมูลแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
10) การสร้าง Infographic จากแหล่งที่ให้บริการฟรีและดีที่มีอยู่บนโลกออนไลน์ 
11) การสร้าง Infographic โดยใชโ้ปรแกรม PowerPoint 
12) การน าเสนอ Infographic ผ่านโซเซียลเน็ตเวิร์ค หรือเผยแพร่ผ่านโลกออนไลน์ 
13) การ Export ชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ 
14)   Workshop : การสร้าง Infographic ให้เหมาะสมกับข้อมูลและงานด้านต่าง ๆ   
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วิธีการพัฒนา  
   1. การบรรยาย  
   2. การอภิปราย  
   3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   4. การฝึกปฏิบัติ  
   5. การแบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปองค์ความรู้  
   6. การศึกษากรณีตัวอย่าง 
สื่อการพัฒนา  

  1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
  2. โปรแกรมน าเสนอ 
  3. สื่อดิจิทัล 

 วิธีการประเมิน   
1. ประเมินวิทยากร  
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา  

เครื่องมือการประเมิน 
1.  แบบลงเวลา    
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา  

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  เรื่อง ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับการท างาน 
  (จ านวน 3 ชั่วโมง) 
 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรม
พ้ืนฐานส าหรับการท างาน 
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพฒันาสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน
เพ่ือให้งานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ขอบข่ายเนื้อหา  
  ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับการท างาน การเลือกใช้งาน
เครื่องมือต่าง ๆ ด้านดิจิทัลมาท างานร่วมกันแบบออนไลน์ และการใช้งานเพ่ือความปลอดภัย 

1. การใช้โปรแกรมประมวลผลค า  
2. การใช้โปรแกรมตารางค านวณ  
3. การใช้โปรแกรมน าเสนอ  
4. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 
5. การสร้างสื่อส าหรับประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
6. การสร้างและแบ่งปันเอกสารเพื่อการท างานร่วมกัน  
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วิธีการพัฒนา  
 1. การบรรยาย  
 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 3. การฝึกปฏิบัติ  
 4. การสรุปองค์ความรู้  
 5. การศึกษากรณีตัวอย่าง 
สื่อการพัฒนา  

 1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
 2. โปรแกรมน าเสนอ 
 3. สื่อดิจิทัล 

วิธีการประเมิน   
1. ประเมินวิทยากร  
2. ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา 

เครื่องมือการประเมิน 
1.  แบบลงเวลา    
2. แบบสังเกตพฤติกรรมโดยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
3. แบบทดสอบหลังการพัฒนา 

 
  



รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รุ่นท่ี 1 

ตารางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม B5201 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

วันที่/เวลา 
07.30 น. - 
08.00 น. 

08.00 น. – 
08.30 น. 

08.30 น. – 
09.00 น. 

09.00 น. - 12.00 น. 
12.00 น. 
-13.00 น. 

13.00 น.  - 16.00 น. 
16.00 น. 
-18.00 น. 18.00 น. - 21.00 น. 

วันที่ 12  
มิถุนายน 
2562 

ลงทะเบียน 

พิธีเปิด
และ

บรรยาย
พิเศษโดย 
ผอ.สคบศ. 

ทดสอบ
ก่อนการ
พัฒนา 
(Pre-
test) 

 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน   

เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

นายธิติ ธีระเธียร  

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

น 
 

ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในโปรแกรมพื้นฐานส าหรับการท างาน 

 
ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเย

็น 
 

กระบวนการคิดเชิง
นวัตกรรม: 

Design Thinking 
 

นายธิติ ธีระเธียร  
 

วันที่ 13  
มิถุนายน 
2562 

09.00 น. –12.00 น. 
การปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: 

Infographic (ต่อ) 
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  

และคณะ 

การปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในยุคดิจิทัล: 
Infographic (ต่อ) 

รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ 
และคณะ 

การปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: Infographic  
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ  

และคณะ 

วันที่ 14  
มิถุนายน 
2562 

09.00 น. –12.00 น. 13.00-13.30 น. 13.30 น.-15.00 น. 

 
การสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application 

 
นายอิทธิกร ฐิตินวคุณ และ  
นางสาวอิษฏา ศิวเวทพิกุล 

ทดสอบหลัง 
การพัฒนา 
(Post-test) 

- สรุปกิจกรรม 
  การเรียนรู้ 
- ตอบข้อซักถาม 
- ประเมินโครงการ 
- พิธีปิด 

               หมายเหตุ         1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. - 10.40 น. และเวลา  14.30 น. - 14.40 น. 
                     2. ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รุ่นท่ี 1 

รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค            

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   

ณ ห้องประชุม B5201 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 นางสาวจิตชญา  ศรโีสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สนง. ศธจ. กรุงเทพมหานคร 

2 นายโสธร  จิตรังส ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนง. ศธจ. นนทบุร ี

3 นางสาวนรินทร แขกกาฬ เจ้าหน้าท่ีกลุม่นโยบายและแผน สนง. ศธจ. ปทุมธาน ี

4 นายสราวุฒิ สุขบัณฑติย ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. พระนครศรีอยุธยา 

5 นางณัฐรดา  ฤาชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง. ศธจ. สระบุร ี

6 นายนรุตม์  เพ็งวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ สนง. ศธจ. ชัยนาท 

7 นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกลุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนง. ศธจ. ลพบุร ี

8 นางยุวกานต์  ยศวัฒนะกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สนง. ศธจ. สิงห์บุร ี

9 นายวิทวัส เฟื่องศิลป ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง. ศธจ. อ่างทอง 

10 นางสาวประภาศรี  อิศระกุล เจ้าหน้าท่ีธุรการ สนง. ศธจ. ฉะเชิงเทรา 

11 จ.อ.ศักดา  พรมเขยีว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง. ศธจ. ปราจีนบรุ ี

12 นายทศพร  ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สนง. ศธจ. สมุทรปราการ 

13 นางสาวชุติกาญจน์ แนบเนื้อ เจ้าหน้าท่ีธุรการ สนง. ศธจ. สระแก้ว 

14 นางสาวอิสรียา  หมั่นด ี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนง. ศธจ. กาญจนบุร ี

15 นางสาวอลิศา ว่องประชานุกูล ผอ. กลุ่มแผนและนโยบาย สนง. ศธจ. นครปฐม 

16 นายนิรุตติ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. ราชบุร ี

17 นายสุภวัจน์ อุบลทัศนีย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สนง. ศธจ. สุพรรณบรุ ี

18 นางพิรีภรณ์  กุลชนิพิฑูรย ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. ประจวบครีีขันธ ์

19 นางสาวทักษพร  งามข า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนง. ศธจ. เพชรบุร ี

20 นางสาวเกษศิรินทร์  ศรีสัมฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สนง. ศธจ. สมุทรสงคราม 

21 นายมนตรี บุญเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง. ศธจ. สมุทรสาคร 

22 นายอดิพรรดิ์  พนัสเปี่ยมอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. ชุมพร 

23 นางศิริพร  ธรรมชาต ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนง. ศธจ. นครศรีธรรมราช 

24 ว่าท่ี ร.อ.ชัยวุฒิ  เต็มยอด นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง. ศธจ. พัทลุง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง สังกัด 
25 นางสาวรสุ รุ่มจติร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง. ศธจ. สุราษฎร์ธาน ี

26 นางสาววันวิสา  นามเคน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สนง. ศธจ. กระบี ่

27 นางกมลวรรณ สุกญัญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง. ศธจ. พังงา 

28 นายจิรวัฒน์  เพชรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สนง. ศธจ. ภูเก็ต 

29 นางสาวรัชนี จิตตส์ว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. ระนอง 

30 นางสาวอังคณีย์  บินแวดาโอะ๊ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ สนง. ศธจ. นราธิวาส 

31 นางสาวชญาภา  สุขสบาย ลูกจ้างช่ัวคราว สนง. ศธจ. นราธิวาส 

32 นางสาวอังศุธร  จริยเพียรพันธุ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ สนง. ศธจ. ปัตตาน ี

33 นายนิมิต แก้วอินทร ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ สนง. ศธจ. ยะลา 

34 นางเรณู  หนูอุไร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ สนง. ศธจ. สงขลา 

35 นางสาวนพภศร ศรีรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง. ศธจ. สตลู 

36 นายพุชฌงค์ สมตระกลู เจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไป สนง. ศธจ. จันทบุร ี

37 นางกัญญาภัค พลูสวสัดิ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการช านาญการพิเศษ สนง. ศธจ. ชลบุร ี

38 นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธ์ิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง. ศธจ. ตราด 

39 นางสาวชลลดา  เตชะบวรกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง. ศธจ. ระยอง 

40 นางพนิดา  พงษ์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง. ศธจ. ปทุมธาน ี

41 นายศุภโชค  พันธ์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง. ศธจ. อ่างทอง 

 
 
วิทยากร 

1. นายสุพจน์  ศรีนุตพงษ์  บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 
2. นายธิติ  ธีระเธียร  มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

3. นายอิทธิกร  ฐิตินวคุณ  EduTech Thailand 

4. นางสาวอิษฏา  ศิวเวทพิกุล EduTech Thailand 

5. รศ.ดร. ปณิตา  วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6. อ. พงศธร  ปาลี   มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
7. อ. ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผู้บริหารโครงการ 

1. ดร. ดวงพร  เจียมอัมพร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  หัวหน้าผู้บริหารโครงการ 

2. ดร. ดิเรก  ทรัพย์ประเสริฐ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

3. ดร. รัตติกร  ผรณสุวรรณ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

4. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

5. นางสาวณัฐชนันท์  จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

----------------------------------- 


