
ที ่ ดศ ๐๔๑๐/ว๓๒๙๒ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 

  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการและติดตามผล

การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   กำหนดการจัดงานสัมมนาเพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการฯ 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ดำเนิน
โครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือศึกษา ทบทวนหลักเกณฑ์ กลไก วิธีการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล ตลอดจนดำเนินงานรับรองหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากรและข้าราชการภาครัฐ โดยได้
มีกำหนดจัดงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรอง
หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐขึ้น ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๕ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการ
ดำเนินงานของโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นของการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลและการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลของภาครัฐไทย 

ในการนี้ สดช. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
โดยมีรายละเอียดการจัดงาน และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ตาม QR Code และ Link ที่ปรากฏตามท้ายนี้
ภายในวันที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้ งนี้  ได้มอบหมายให้ นางสาวณฐาพัชร์  เป็นหนึ่ งธีรโชติ  อี เมล 
ondedigitalcertification@gmail.com โทรศัพท์ ๐๙ ๘๒๘๙ ๒๐๒๔ เป็นผู้ประสานงาน  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ 

(นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ)   
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๔๒๒  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๓๓ 

https://forms.gle/72pAaH4GFtBsyuZ46 

  1737/2565 

25 ส.ค.2565 :09.44 น. 

Administrator
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
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กำหนดการ 
สัมมนาเพื่อประชาสัมพันธผ์ลการศึกษาโครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตร

เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 
วันพุธที ่21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็ทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชนัเซน็เตอร์ แจง้วัฒนะ 
และผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (ระบบ Microsoft Team) 

เวลา รายละเอียด 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และเปิดห้องประชุมทางออนไลน์ 
09.00 – 09.05 น. ชมวีดิทัศน์ “การรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565” 
09.05 – 09.30 น. พิธีเปิด 

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน 
โดย นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กล่าวเปิดงาน 
โดย นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติ 
 

เรียนเชิญผู้บริหารถ่ายรูปภาพร่วมกันบนเวที และในห้องประชุมออนไลน์ 
09.30 – 10.00 น. พิธีแถลงผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 

โดย นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติ 
10.00 – 10.15 น. พักเบรก 15 นาที และรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 11.30 น. บรรยายและนำเสนอผลการศึกษาและผลการดำเนินโครงการ 

โดย ทีมที่ปรึกษา บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด 
11.30 – 12.00 น. เรียนเชิญผู้เข้าร่วม ถาม-ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.05 น. ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และเรียนเชิญวิทยากรรับเชิญขึ้นบนเวที 
13.05 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาคนดิจิทัล กุญแจสู่การเปลี่ยนผ่านองค์กร : Key for Digital Transformation” 

โดย ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
14.00 – 14.15 น. เรียนเชิญผู้เข้าร่วม ถาม-ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

14.15 – 14.30 น. พักเบรก 15 นาที และรับประทานอาหารว่าง 
14.30 – 15.45 น. เสวนา หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการในอนาคต” 

▪ นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล 
ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

▪ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
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เวลา รายละเอียด 
▪ ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
▪ ผู้แทนกรมสรรพากร 
▪ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ 

ดำเนินรายการโดย ดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์   ทีมที่ปรึกษา บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด 
15.45 – 16.00 น. เรียนเชิญผู้เข้าร่วม ถาม-ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดการสัมมนา 

หมายเหตุ : กำหนดการ และหัวข้อเสวนา/บรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบย่ืนขอรับรองหลักสูตรฯ และงานสมัมนา
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการฯ 

โครงการบริหารจัดการและติดตามผลการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ 

วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   

 

 กิจกรรมที่ท่านประสงค์เข้าร่วม กับ สดช.   

   *ทาง สดช. ใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินงานยื่นขอรับรองหลักสูตร
ของท่าน และหน่วยงาน 

 อบรมการใช ้ งานระบบย ื ่นขอร ับรองหล ักส ูตร (ผ ่ านออนไลน ์  ว ันท ี ่  ๘  ก ันยายน ๒๕๖๕  
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 

 อบรมการใช้งานระบบผู้ทรคุณวุฒิเพื่อ่านประเมินหลักสูตร (ผ่านออนไลน์ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕  
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

 การสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการฯ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ 
น. ณ ห ้องประช ุมวาย ุภ ักษ ์  ๕ ช ั ้น ๕ โรงแรมเซ ็นทรา บาย เซ ็นทารา ศ ูนย ์ราชการ และ  
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม โดยส่งผู้แทนเข้าร่วม ดังนี้ 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการใช้งานระบบย่ืนขอรับรองหลักสูตร 

คนที่ ๑ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สกุล........................................... .......................... 

ตำแหน่ง.......................................................................... หน่วยงาน.............. ......................................................... 

โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร............................. ...................................... 

E-mail ………………………………………..................................................................................................................… 

คนที่ ๒ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สกุล...................................... ............................... 

ตำแหน่ง.......................................................................... หน่วยงาน................................... .................................... 

โทรศัพท์......................................................................... .........โทรสาร................................................................... 

E-mail ………………………………………..................................................................................................................… 
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คนที่ ๓ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สกุล........................................... .......................... 

ตำแหน่ง.......................................................................... หน่วยงาน.............. ......................................................... 

โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร............................. ...................................... 

E-mail ………………………………………..................................................................................................................… 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการใช้งานระบบของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สกุล.... ................................................................. 

ตำแหน่ง.......................................................................... หน่วยงาน................................... .................................... 

โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร................................................................... 

E-mail ………………………………………..................................................................................................................… 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการฯ 

คนที่ ๑ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สกุล........................................... .......................... 

ตำแหน่ง.......................................................................... หน่วยงาน.............. ......................................................... 

โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร............................. ...................................... 

E-mail ………………………………………..................................................................................................................… 

คนที่ ๒ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สกุล.............................. ....................................... 

ตำแหน่ง.......................................................................... หน่วยงาน................................... .................................... 

โทรศัพท์.............................................. ....................................โทรสาร................................................................... 

E-mail ………………………………………..................................................................................................................… 
คนที่ ๓ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สกุล...................................... ............................... 

ตำแหน่ง.......................................................................... หน่วยงาน...... ................................................................. 

โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร............................. ...................................... 
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E-mail ………………………………………..................................................................................................................… 

คนที่ ๔ 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................สกุล........................................... .......................... 

ตำแหน่ง.......................................................................... หน่วยงาน.............. ......................................................... 

โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร............................. ...................................... 

E-mail ………………………………………..................................................................................................................… 

**กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tacc@onde.go.th ภายในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕** 




