
  
รายงานผลการบริหารกิจกรรม 

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE)” 

วันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องประชุม B5404 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

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

1. หลักการและเหตุผล 

  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ส านักงาน  
ก.พ. เสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไก  
ขับเคลื่อนที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถ 
ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรม   
ที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน า เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด และครอบคลุม ข้าราชการพลเรือนสามัญและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง กรม และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ ฝ่ายพลเรือน ตลอดจนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมด  

  ส านักงาน ก.พ. จึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการมีการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล       
ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล และให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
ด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลได้
ก าหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายเรื่องไทยแลนด์ 4.0 ต้องอาศัยทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรจึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการรู้ดิจิทัล กล่าวคือ สามารถน าเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่มีอยู่
หลากหลายในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการสื่อสาร การท างานร่วมกัน และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับกระบวนการท างานภายในองค์กร  ส าหรับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นทักษะพ้ืนฐานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงาน การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคล
หรือหน่วยงานอ่ืนมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นแล้ว ยังส่งผลในการสร้างคุณค่า และความคุ้มค่า ในการด าเนินงาน
ของส่วนราชการ   

  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
“การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE)” เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่
บุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถ ในการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือให้บุคลากร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
ภาพรวมของแนวคิดการท างานแบบดิจิทัล (Digital Mindset) 

  2. เ พ่ือให้บุคลากร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และ
ความสามารถในการท างานปัจจุบันโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ และเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การท างานในอนาคต  
   3. ให้บุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าความรู้ ทักษะ   
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมายผู้เข้ารับการพัฒนา 
  บุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 79 คน 
    
4. วิทยากร 
  1. นายต่อสกุล ผดุงญาติ  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน  
      สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  2. นายสวัสดิ์ แหวนเงิน  นักวิชาคอมพิวเตอร์  
      สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   1. ประชุมคณะท างานโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือก าหนด
รูปแบบในการจัดกิจกรรม  
   2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา: การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การลดกระดาษ
ด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE)” เช่น การขอนุมัติกิจกรรม การประสานวิทยากร 
การประสานขอใช้ห้องประชุม อาหารว่างและเครื่องดื่ม การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์    
การแจ้งบุคลากร สคบศ. เข้ารับการพัฒนา เป็นต้น 
  3. ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายใน
องค์กร (NIDTEP SHARE)” จ านวน 3 รอบ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 รอบที่ 1 เวลา 08.00 - 12.00 น., 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 รอบที่ 2 เวลา 08.00 - 12.00 น., รอบที่ 3 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 
B5404 อาคารเฉลิมพรเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   5. สรุปและรายงานผลการบริหารกิจกรรม  
 
6. งบประมาณ 
 งบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สคบศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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7. ผู้บริหารโครงการ 
 1. นางณัฏฐ์สิตา ศิริรัตน์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 2. นางณัฐชากานต์ เดวิส  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 3. นายวรพจน์ รุ่งอรุณ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 4. นายต่อสกุล ผดุงญาติ  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาช านาญงาน 
 5. นางสาวสุทัศสา สิทธิวิภัทร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 6. นางสาวมาลินี ก าชัย  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 7. นางสาวจุไรรัตน์ โพธิลักษณ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
  8. นายสวัสดิ์ แหวนเงิน  นักวิชาคอมพิวเตอร์ 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม B5404 อาคารเฉลิมพระเกียรติ    
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
9. ผลการด าเนินงาน 
  จากการด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายใน
องค์กร (NIDTEP SHARE)” เมื่อวันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม B5404 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร
สังกัดสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 79 คน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.97 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ตอบแบบสอบถามฯ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานดังนี้  
 
    ตอนที่ 1 ผลการประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

      ตารางที่ 1 ข้อมูลเพศของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 6 27.27 
หญิง 16 72.73 
รวม 22 100 

  จากตารางที่ 1  แสดงข้อมูลเพศของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 72.73 และเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 
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  ตารางที่ 2 ข้อมูลอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
20 - 30 ปี 1 4.55 
31 - 40 ปี 9 40.91 
41 - 50 ปี 3 13.64 
51 ปีขึ้นไป 9 40.91 

รวม 22 100 

   จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พบว่าอายุ 31 – 40 ปี และ อายุ 51 ปีขึ้นไป
มากที่สุด จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมา อายุ 41 - 50 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 13.64  
และอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ตามล าดับ 
 
    ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ ต่อการจัดกิจกรรม 
 ความคิดเห็นที่มีต่อบริหารกิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บ
แฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE)”โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรประเมินค่า (Rating Scale)        
5 ระดับ มีรายละเอียดระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

  5 แทน  มากที่สุด 
  4 แทน มาก 
  3 แทน ปานกลาง 
  2 แทน น้อย 
 1 แทน น้อยที่สุด 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ซึ่งมีการแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจากค่าเฉลี่ยโดย
ใช้เกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981) มีรายละเอียดดังนี้ 
    ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้/          
                                                                         ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้/          
                                                                        ความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้/          
                                                                   ความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้/          
                                                                ความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง   มีความรู้ความเข้าใจ/การน าไปใช้/          
                                                                         ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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 ตารางที่ 3 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจ การน าไปใช้ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅)   

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 

1.1 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน เข้าร่วม
กิจกรรม 

2.55 1.1434 51.00 ปานกลาง 

1.2 ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง เข้าร่วม
กิจกรรม 

4.05 0.5620 81.00 มาก 

2. ด้านวิทยากร 
2.1 ความสามารถในการถ่ายทอด/สื่อสาร/          

ให้ความเข้าใจ 
4.05 0.4857 81.00 มาก 

2.2 การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.32 0.6463 86.40 มาก 

2.3 การตอบค าถามได้ตรงตามประเด็นและชัดเจน 4.23 0.6119 84.60 มาก 

2.4 ใช้อุปกรณ์สื่อการสอนที่เหมาะสม 4.18 0.7327 83.60 มาก 

2.5 มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงเนื้อหาที่สอน 4.32 0.6463 86.40 มาก 

ภาพรวมด้านวิทยากร 4.22 0.6264 84.40 มาก 

3. ด้านคุณภาพของกิจกรรม 

3.1 ท่านได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ จากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

4.23 0.6119 84.60 มาก 

3.2 ท่านสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้รับไป 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.14 0.6396 82.80 มาก 

3.3 ท่านพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือ
สนับสนุนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

4.23 0.6119 84.60 มาก 

รวมด้านคุณภาพของกิจกรรม 4.20 0.6132 84.00 มาก 

4. กระบวนการ ขั้นตอน การให้บริการ 
4.1 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อเนื่องและ

เหมาะสม 
4.18 0.7327 83.60 มาก 

4.2 ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความ 
เหมาะสม 

4.00 0.8165 80.00 มาก 
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รายการ 
ค่าเฉลี่ย 

( ̅)   

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ระดับ 

4.3 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเหมาะสม       
กับการฝึกทักษะ/ฝึกปฏิบัติ 

4.00 0.8165 80.00 มาก 

4.4 ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.05 0.6530 81.00 มาก 

4.5 โสตทัศนูปกรณ์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 3.91 0.6102 78.20 มาก 

รวมด้านกระบวนการ ขั้นตอน การให้บริการ 4.03 0.7226 80.60 มาก 
5. ความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม 
    (ภาพรวมด้านที่ 2 - 4) 

4.14 0.6631 82.80 มาก 

 จากตารางที่ 3 สามารถสรุปผลส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 
  1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅  = 2.55, S.D. = 1.1434) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ( ̅  = 4.05, S.D. = 0.5755) 
แสดงว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม     
      2. ด้านวิทยากร พบว่า ภาพรวมด้านวิทยากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(  ̅  = 4.22, S.D. = 0.6264) 
         3. ด้านคุณภาพของกิจกรรม พบว่า ภาพรวมด้านคุณภาพของกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม    
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.20, S.D. = 0.6132) 
          4. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน การให้บริการ พบว่า ภาพรวมด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.03, S.D. = 0.7226) 
         5. ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม (ด้านที่ 2 - 4) พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  ̅  = 4.14, S.D. = 0.6631)  
    
     ตอนที่ 3 ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับจัดกิจกรรม 
 3.1 ข้อเสนอแนะ ติ ชม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
  1)  กิจกรรมมีประโยชน์ สามารถไปใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเนื้อหาวิชาเข้าใจง่าย สอบถามได้ตลอดเวลาเมื่อไม่เข้าใจหรือ
ปฏิบัติไม่ทันเนื้อหาของการอบรมมีความน่าสนใจ สามารถน ามาปฏิบัติในภาระงานได้ 
   3) ขอให้ผู้บริหารก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในการให้บุคลากรทุกคนต้องเข้าอบรมเพ่ือเรียนรู้และใช้งาน 
 3.2 หัวข้อทีต่้องการให้จัดอบรมครั้งต่อไป   
  การใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อการท างานผ่านมือถือ 
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10. สรุปผลการด าเนินงาน  
  จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา :   
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE)”
สามารถสรุปเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านวิทยากร 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในด้านวิทยากรมีความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดและสื่อสารเนื้อหาที่ใช้สอนอยู่ในระดับมาก 
  2. ด้านคุณภาพของกิจกรรม 
   ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจด้านคุณภาพของกิจกรรมที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
  3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของ  
การจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก 
  4. ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม  
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในของการเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ในการจัดอบรม 
อยู่ในระดับมาก 
 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล “การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP 
SHARE)” ท าให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
ภาพรวมของแนวคิดการท างานแบบดิจิทัล (Digital Mindset) มีความรู้และความสามารถในการท างานปัจจุบัน
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ และมีพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในอนาคตได้รวมถึง
สามารถน าความรู้ ทักษะ และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
11. ข้อเสนอแนะ 
 ผู้บริหารควรก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในการให้บุคลากรทุกคนต้องเข้าอบรมเพ่ือเรียนรู้และใช้งานระบบ
จัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE) และสนับสนุนให้ใช้งานระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายใน
องค์กรในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 



 
ภาพกิจกรรม 

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา : การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  

“การลดกระดาษด้วยระบบจัดเก็บแฟ้มข้อมูลภายในองค์กร (NIDTEP SHARE)” 
วันที่ 2 และ 3 กรกฎาคม 2562 

ณ ห้องประชุม B5404 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
 
 


