
 
รายงานผลการบริหารกิจกรรม 

สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ.  
 การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปล่ียนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล” 

วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 
ณ หองประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

******************* 
 

1. หลักการและเหตุผล 

   คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีสํานักงาน  
ก.พ. เสนอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหภาครัฐมีกําลังคนท่ีมีทักษะดานดิจิทัลท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนกลไก  
ขับเคลื่อนท่ีสําคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล และใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถ 
ปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรม  
ท่ีคาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิด 
ประโยชนสูงสุด และครอบคลุม ขาราชการพลเรือนสามัญและผูปฏิบัติงานในกระทรวง กรม และเจาหนาท่ี
หนวยงานของรัฐ ขาราชการ ฝายพลเรือน ตลอดจนขาราชการและบุคลากรภาครัฐท้ังหมด  

   สํานักงาน ก.พ. จึงไดกําหนดใหสวนราชการมีการขับเคลื่อนไปสูการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล   
ซ่ึงเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับผูปฏิบัติงานในองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
เปนรัฐบาลดิจิทัล และใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ดานเทคโนโลยี มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เปนรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรัฐบาลได
กําหนดวิสัยทัศนเชิงนโยบายเรื่องไทยแลนด 4.0 ตองอาศัยทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงองคกรจึงจําเปนตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะดานการรูดิจิทัล กลาวคือ สามารถนําเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลท่ีมีอยู
หลากหลายในปจจุบันมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังในดานการสื่อสาร การทํางานรวมกัน และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพใหกับกระบวนการทํางานภายในองคกร  สําหรับบุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ทักษะความเขาใจ
และใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนทักษะพ้ืนฐานท่ีจะชวยใหการปฏิบัติงาน การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคล
หรือหนวยงานอ่ืนมีความสะดวกรวดเร็วข้ึนแลว ยังสงผลในการสรางคุณคา และความคุมคาในการดําเนินงาน
ของสวนราชการ   

   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. : การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกร
ดิจิทัล” เพ่ือสรางความเขาใจใหแกบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ความสามารถ ในการนําเทคโนโลยีดาน
ดิจิทัลมาประยุกตใชการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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2.วัตถุประสงค 
    1. เพ่ือใหบุคลากร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ
ในภาพรวมของแนวคิดการทํางานแบบดิจิทัล (Digital Mindset) 

   2. เพ่ือใหบุคลากร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความรูและ
ความสามารถในการทํางานปจจุบันโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือ และเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับ
การทํางานในอนาคต  
    3. ใหบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา สามารถนําความรู 
ทักษะ และการบริหารจดัการเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
3. ผูเขารับการพัฒนา 
   บุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 79 คน 
   บุคลากรศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จํานวน 3 คน 
   บุคลากรสํานักงาน ก.ค.ศ. จํานวน 5 คน 
 
4. วิทยากร 
   1. นายเอก โอฐนอย  ผูจัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ 
       สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
   2. นางสาวศิริพร พงศวิญู นักวิเคราะหอาวุโส 
       สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ สพร. 
    3. นางสาวทิพยศริน ภัคธนกุล เจาหนาท่ีพัฒนาทักษะความรูดานดิจิทัลอาวุโส 
       สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ สพร. 
 
5. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
    1. ประชุมคณะทํางานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. : การพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล”  
    2. ประสานงานและจัดเตรียมความพรอมในการพัฒนา ไดแก การขอนุมัติกิจกรรม  
การแตงตั้งคณะทํางาน การเชิญประธานพิธีเปด การเชิญวิทยากร การแจงบุคลากร สคบศ. เขารับการพัฒนา  
    3. ประสานงานหองประชุม ท่ีพัก อาหารและเครื่องดื่ม  
    4. ดําเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม 
B5101 อาคารเฉลิมพรเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
    5. สรุปและรายงานผลการพัฒนา  

 
6. งบประมาณ 
  ใชงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการ ศึกษา กิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
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7. ผูบริหารโครงการ 
  1. นางณัฏฐสิตา ศิริรัตน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
  2. นางณัฐชากานต เดวิส  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
  3. นายวรพจน รุงอรุณ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
  4. นายตอสกุล ผดุงญาติ  เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน 
  5. นางสาวสุทัศสา สิทธิวิภัทร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  6. นางสาวมาลินี กําชัย  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  7. นางสาวจุไรรัตน โพธิลักษณ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
   8. นายสวัสดิ์ แหวนเงิน  นักวิชาคอมพิวเตอร 
 
8. ระยะเวลาดําเนินการ 
  วันพุธท่ี 26 มิถุนายน 2562  ณ หองประชุม B5101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาคร ู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 
9. ผลการดําเนนิงาน 
    ตอนท่ี 1 ผลการประเมินขอมูลท่ัวไปของผูเขารวมกิจกรรม 

      ตารางท่ี 1 ขอมูลเพศของผูเขารวมกิจกรรม 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 9 23.68 
หญิง 29 76.32 
รวม 38 100 

  จากตารางท่ี 1  แสดงขอมูลเพศของผูเขารวมกิจกรรม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 29 คน 
คิดเปนรอยละ 76.32 และเพศชาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 23.86 

 

  ตารางท่ี 2 ขอมูลอายุของผูเขารวมกิจกรรม 

อายุ จํานวน รอยละ 
20 - 30 ป 2 5.26 
31 - 40 ป 12 31.58 
41 - 50 ป 5 13.16 
50 ปข้ึนไป 19 50.00 

รวม 38 100 

   จากตารางท่ี 2 แสดงขอมูลอายุของผูเขารวมกิจกรรม พบวาอายุ 50 ปข้ึนไปมากท่ีสุด จํานวน 19 คน 
คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอายุ 31 – 40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 31.58 และอายุ 20 – 30 ป
นอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.26 
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    ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการดานตางๆ ตอการจัดกิจกรรม 
       ความคิดเห็นท่ีมีตอบริหารกิจกรรมสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. 
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล”โดยใชแบบสอบถามแบบ 
มาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีรายละเอียดระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

   5 แทน  มากท่ีสุด 
   4 แทน มาก 
   3 แทน ปานกลาง 
   2 แทน นอย 
  1 แทน นอยท่ีสุด 

  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย ซ่ึงมีเกณฑในการแปลผลดังนี้ 

   คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 =  มากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 =  มาก 

  คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 =  ปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 =  นอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 =  นอยท่ีสุด 

      ตารางท่ี 3 ขอมูลความรูความเขาใจ การนําไปใช ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม 

รายการ 
คาเฉล่ีย 

(X̅ ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คิดเปน 
รอยละ 

ระดับ 

1. วิทยากร     

1.1 ความสามารถในการถายทอด/สื่อสาร/ให 
      ความเขาใจ 

4.39 0.75 87.80 มาก 

1.2 การเชื่อมโยงเนื้อหาในการฝกอบรม 4.43 0.78 88.60 มาก 

1.3 การเปดโอกาสใหซักถามและแสดง 
      ความคิดเห็น 

4.39 0.79 87.80 มาก 

1.4 การตอบคําถามไดตรงตามประเด็นและ 
      ชดัเจน 

4.34 0.85 86.80 มาก 

1.5 การใชเวลา/บริหารจัดการเวลาไดเหมาะสม 4.42 0.72 88.40 มาก 

1.6 มีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถตรงเนื้อหา 
      ท่ีสอนใชอุปกรณสื่อการสอนท่ีเหมาะสม 

4.45 0.69 89.00 มาก 

1.7 ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการ 
      ในการจัดกิจกรรม 

4.42 0.72 88.40 มาก 

รวมดานวิทยากร 4.39 0.75 87.80 มาก 
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รายการ 
คาเฉล่ีย 

(X̅ ) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คิดเปน 
รอยละ 

ระดับ 

2. คุณภาพของกิจกรรม     

2.1 ความรูความเขาใจในเรื่องนี้กอนเขารวมกิจกรรม 3.21 1.21 64.20 ปานกลาง 

2.2 ความรูความเขาใจในเรื่องนี้หลังเขารวมกิจกรรม 4.03 0.82 80.60 มาก 

2.3 กิจกรรมนี้เอ้ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา 
      ความสามารถของทาน 

4.03 0.64 80.60 มาก 

2.4 ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและ 
      ประสบการณ ใหม ๆ จากการเขารวมกิจกรรม 

4.05 0.66 81.00 มาก 

2.5  ทานสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใช 
       ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจําวัน 

3.97 0.72 79.40 มาก 

2.6 ทานพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพ่ือ 
      สนับสนุนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล 

4.18 0.73 83.60 มาก 

2.7 ประโยชนท่ีทานไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 4.11 0.65 82.20 มาก 
รวมดานคุณภาพของกิจกรรม 3.94 0.84 78.80 มาก 

3. กระบวนการ ข้ันตอน การใหบริการ     

3.1 การประชาสัมพันธกิจกรรมตอเนื่องและเหมาะสม 4.00 0.81 80.00 มาก 
3.2 ความเหมาะสมของสถานท่ี 4.18 0.73 83.60 มาก 
3.3 ความเหมาะสมของระยะเวลา 3.92 0.85 78.40 มาก 
3.4 การจัดลําดับข้ันตอนของกิจกรรม 4.05 0.80 81.00 มาก 
3.5 จํานวนผูเขารวมกิจกรรมเหมาะสมกับหัวขอ 
      การสอนหรือกิจกรรมท่ีใช 

4.05 0.73 81.00 มาก 

3.6 โสตทัศนูปกรณและเจาหนาท่ีสนับสนุน 3.97 0.88 79.40 มาก 
3.7 เอกสาร/สื่อ ประกอบการพัฒนา 3.87 0.74 77.40 มาก 

รวมดานกระบวนการ ข้ันตอน การใหบริการ 4.01 0.79 80.20 มาก 

4. ความพึงพอใจในภาพรวมของการเขารวม 
    กิจกรรม 

4.24 0.68 84.80 มาก 

 จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปผลสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมในดานตางๆ ไดดังนี้ 
     1. ดานวิทยากร พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย  X ̅   = 4.39 
        2. ดานคุณภาพของกิจกรรม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก X ̅   = 3.94 
            3. ดานกระบวนการ ข้ันตอน การใหบริการพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก X ̅   = 4.01 
        4. ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการเขารวมกิจกรรม พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  
                                 X̅   = 4.24 
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     ตอนท่ี 3 ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับจัดกิจกรรม 
          3.1 ขอเสนอแนะ ติ ชม ในการจัดกิจกรรม 
   1. กิจกรรมดีมาก ไดท้ังความรู และความสนุก ไมนาเบื่อ 
    2. กิจกรรมมีประโยชนมาก มีการฝกปฏิบัติจริง ใชเทคโนโลยีและทักษะท่ีจําเปนสามารถ
นํามาในการปฏิบัติงานได 
   3. ควรจัดกิจกรรมท่ีตอเนื่อง เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติจริง 
    4. การพัฒนาดิจิทัลสอดคลองกับการพัฒนาบุคลากร 
    5. การพัฒนาดิจิตัลไมใชปจจัยเดียวท่ีจะทําใหองคกรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยง  
การบูรณาการ  การประยุกตใช  ความสอดคลองกับบริบท วัฒนธรรมในการงาน ก็ มีสวนสําคัญในการพัฒนา
องคกรไดเหมือนกันซ่ึงตองคํานึงถึงดวยเหมือนกัน 
    6. ถาจะใหองคกรเปนดิจิทัลท่ีเกิดประโยชนจริง ควรมีการพัฒนาระบบใหสนับสนุนการทํางาน
ดานดิจิทัลดวยเพราะไมใชปรับหรือพัฒนาคนอยางเดียว 
   7. ควรเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรใหพรอมใช เนื่องจากการพัฒนาหนวยงานใหเปนดิจิตอล
ควรมีเครื่องมือท่ีเอ้ือตอการดําเนินการ 
   8. Notebook ท่ีนํามาใหใชในกิจกรรมกลุมควรมีการตรวจสอบกอน เพราะวาใชไมไดหากไมมี
ควรแจงใหนํา notebook มาเองจะดีกวา 

            3.2 หัวขอท่ีทานอยากใหจัดอบรมครั้งตอไป  
   1. Workshop ท่ีเปนระยะท่ี 2 ตอเนื่องจากครั้งนี้ 
   2. ถามีเอกสารประกอบการพัฒนา นําข้ึนบน website ก็จะดียิ่งข้ึน 
   3. การพัฒนาองคกร  การสรางความสามัคคี  การพัฒนาวัฒธรรมองคกร 
   4. การพัฒนางานดวยระบบการใชงานพ้ืนฐานดานดิจิทัล 
   5. การประยุกตใชโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นในการทํางาน เชน  MS onenote , Google 
sheet/ google form , office 365 ฯลฯ 
 
10. สรุปผลการดําเนินงาน  
   จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมในดานตาง ๆ ในการดําเนินกิจกรรม
สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยน
องคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล” สามารถสรุปเปนรายดาน ดังนี้ 
      1. ดานวิทยากร 
             ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในดานวิทยากรมีความรูความสามารถในการถายทอด
และสื่อสารเนื้อหาท่ีใชสอนอยูในระดับมาก 
   2. ดานคุณภาพของกิจกรรม 
          ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจดานคุณภาพของกิจกรรมท่ีสามารถนําไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
   3. ดานกระบวนการ ข้ันตอน การใหบริการ 
          ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในดานกระบวนการ ข้ันตอน การใหบริการของการ
จัดกิจกรรมอยูในระดับมาก 
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   4. ดานความพึงพอใจในภาพรวมของการเขารวมกิจกรรม  
              ผูเขารวมกิจกรรม มีความพึงพอใจในของการเขารวมกิจกรรมท่ีใชในการจัดอบรม 
อยูในระดับมากท่ีสุด 
    การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล” ทําใหบุคลากรของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจแนวคิด การทํางานแบบดิจิทัล  
และเกิดประสบการณจากการรวมทํากิจกรรมในการพัฒนาเพ่ิมข้ึนสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานสูการเปนองคกรดิจิทัลไดอยางมาก 
 
11. ขอเสนอแนะ 
   1. ควรจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีกิจกรรมการฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีท่ีสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงานได เพ่ือกระตุนใหเกิดแนวคิดในการนําไปปฏิบัติจริง 

  2. ควรพัฒนาบุคลากร โดยการบูรณาการใหเกิดความเชื่อมโยงใหสอดคลองกับวัฒนธรรม 
ในการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

  3. ควรพัฒนาระบบสนับสนุนใหสามารถทํางานแบบดิจิทัล เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
  4. ควรเผยแพรเอกสารประกอบการพัฒนาบน website 
  5. ควรจัดใหมีการพัฒนาองคกรเพ่ือสรางความสามัคคีและพัฒนาวัฒนธรรมองคกร 
  6. ควรจัดใหมีการพัฒนางานดวยระบบการใชงานพ้ืนฐานดานดิจิทัล 
  7. ควรจัดใหมีการพัฒนาการนําโปรแกรมสําเร็จรูปหรือแอพลิเคชั่นไปใชในการปฏิบัติงาน 
เชน MS onenote , Google sheet/ google form , office 365 
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ภาพถายกิจกรรม 
สงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. : การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 

การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล “การปรับเปล่ียนองคกรสูการเปนองคกรดิจิทัล” 
วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 

ณ หองประชุม B5201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศัจธร วัฒนะมงคล 
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  

กลาวเปดการอบรม 
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วิทยากร : สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ  
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายเอก โอฐนอย  
ผูจัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ 

 

นางสาวทิพยศริน ภัคธนกุล  
เจาหนาท่ีพัฒนาความรูดานดิจิทัลอาวุโส 

นางสาวศิริพร พงศวิญู  
นักวิเคราะหอาวุโส 
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 ผูเขารับการอบรมรับฟงบรรยายและเขารวมกิจกรรมกลุม 
ตามท่ีวิทยากรมอบหมาย 

 

 


