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ประกาศสำนักงาน ก.พ. 

รื่อง  รับสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพื่อรับทุนฝຄกอบรม 

พื่อพิ่มทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation  

สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ 

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

 

                      ดຌวยสำนักงาน ก.พ. จะดำนินการคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรม  
พืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน  
ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ ฉะนัๅน อาศัยอำนาจตามความ฿นมาตรา ํ๏ ิ๙ี หงพระราชบัญญัติ
ระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ. วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัคร
คัดลือก ละกำหนดวิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสินพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 

      ํ. จำนวนทุนที่จัดสรร  
        จำนวน ๒์ ทุน ดังนีๅ 

ํี กระทรวงพลังงาน     จำนวน ๎์ ทุน 

๎ี กระทรวงรงงาน   จำนวน ๎์ ทุน  

๏ี กระทรวงอุตสาหกรรม   จำนวน ๎์ ทุน 

ซึไงป็นการฝຄกอบรม฿นประทศ ดยมีรูปบบการดำนินการ฿นชัๅนรียนละ/หรือ online 

 ๎. ขຌอผูกพัน฿นการรับทุน 

               ๎.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาทำประยชน์฿หຌราชการตามสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 
ป็นระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

                 ๎.๎ กรณีผูຌเดຌรับทุนเมกลับมาทำประยชน์฿หຌกราชการตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับสำนักงาน ก.พ. 
นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็น
บีๅยปรับอีกดຌวย 

                ๏. คุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือก 

                        ๏.ํ ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญผูຌมีคุณสมบัติฉพาะตามอกสารนบ ํ  
  ๏.๎ มีความรูຌภาษาอังกฤษบืๅองตຌนสำหรับการสืไอสารขัๅนพืๅนฐาน  
    ๏.๏ ป็นผูຌมีระยะวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุนหลังสิๅนสุดการฝຄกอบรมป็นวลา
เมนຌอยกวา ๎ ทา ของระยะวลาทีไเปฝຄกอบรม   

  

 

ิสำนาี 



๎ 

 

  ๐. การรับสมัครคัดลือก 

  ๐.ํ ฿หຌกระทรวง/สวนราชการทีไ เดຌ รับการจัดสรรทุนตามขຌอ ํ ดำนินการรับสมัคร 

ละคัดลือกขຌาราชการ฿นสังกัดทีไมีคุณสมบัติตามทีไประกาศรับสมัครกำหนด จำนวนกระทรวงละ ๎์ ราย 
ละคัดลือกสำรองเมกิน ๑ ราย ดยรียงตามลำดับทีไหในวาสมควรเดຌรับทุน 

  ๐.๎  ขຌาราชการหรือจຌาหนຌาที ไของรัฐที ไประสงค์จะสมัครคัดลือก ตຌอง download  

บบสดงความจำนงสมัครคัดลือก ิ฿บสมัครี ละบบฟอร์มอืไน โ ทีไ฿ชຌ฿นการสมัครทีไวใบเซต์ของสำนักงาน ก.พ.  

ทีไ www.ocsc.go.th/scholarship หัวขຌอ ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ หัวขຌอยอย ทุนฝຄกอบรม หัวขຌอยอย  
ทุนพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation ประจำป ๎๑๒๏   

  ๐.๏  อกสาร หลักฐานทีไจะตຌองนำเปยืไนสมัครคัดลือก ณ กระทรวง/สวนราชการทีไเดຌรับการ
จัดสรรทุนตามขຌอ ํ 

   ิํี  บบสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุนฝຄกอบรม
พืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation ี สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน  
ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ 

   ิ๎ี  หนังสืออนุญาต฿หຌสดงความจำนงสมัครคัดลือกขຌาราชการพลรือนสามัญพืไอรับทุน 
ฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovationี สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน 
ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ จากหัวหนຌาสวนราชการตຌนสังกัดตามบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๑ 

   ิ๏ ี   หนังสือรับรองการปฏิบัติร าชการจากหัวหนຌาสวนราชการตຌนสังกัด  
ตามบบฟอร์ม สนง. ก.พ. ๑.ํ  

   ิ๐ ี  สำนาบัตรประจำตัว จຌาหนຌาที ไของรัฐ  ละสำนาทะบียนบຌานของ  

ผูຌผานการคัดลือก จำนวนอยางละ ํ ฉบับ 

   ิ๑ี  อกสารอืไน โ ิถຌามีี ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ - นามสกุล ฿บสำคัญ
การสมรส ป็นตຌน 

  ๐ .๐  ฿หຌกระทรวง/สวนราชการทีไ เดຌรับการจัดสรรทุนตามขຌอ ํ จຌงรายชืไอผูຌ เดຌรับ 

การคัดลือก ละรายชืไอสำรองเปยังสำนักงาน ก.พ. ดยสงถึง กลุมงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหารละลือกสรร 
สำนักงาน ก.พ. ลขทีไ ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 
ภาย฿นวันที่ ํ มีนาคม ๎๑๒๐ พรຌอมอกสาร หลักฐานตาง โ ตามขຌอ ๐.๏  

 ๑. วิธีการคัดลือกละกณฑ์การตัดสิน 

  ๑.ํ  สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดลือกจากรายชืไอผูຌเดຌรับการคัดลือก ละรายชืไอสำรอง 

ทีไกระทรวง/สวนราชการทีไเดຌรับจัดสรรทุนตามขຌอ ํ จຌง ซึไงมีคุณสมบัติครบถຌวนตามทีไกำหนด฿นประกาศรับสมัคร 
  ๑.๎  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทานัๅน  

 

 

 



๏ 

 

      ๒. การจัดสรรทุนพื่อทดทนทุนวาง 
      กรณีมีผู ຌสละสิทธิร ับทุน ถูกพิกถอนการ฿หຌท ุน หรือขาดคุณสมบัติที ไจะรับทุนภาย฿น
ระยะวลา ๓ วันทำการ นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน จะรียกผูຌทีไอยู฿นบัญชีสำรองทีไอยู฿นลำดับถัดเป
พืไอรับทุนทน 

 ๓. การจัดการฝຄกอบรม 

  สำนักงาน ก.พ. จะประสานงานพืไอจัดหลักสูตรฝຄกอบรม฿นสถาบันชัๅนนำทีไมีประสบการณ์
ละความชี ไยวชาญ฿นดຌานตาง โ ภาย฿ตຌกรอบหลักสูตรที ไกำหนด ดยจัดฝຄกอบรมป็นกลุ ม รายละอียด 

ตามอกสารนบ ๎ 

 ๔. การยืนยันการรับทุนละการอบรม 

      ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนดละขຌารับ
การอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

   ๕. การทำสัญญา 

  ๙.ํ    ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                         ๙.๎    ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองจัดทำขຌอตกลงการรับทุนรัฐบาลเปฝຄกอบรมตามบบทีไสำนักงาน 
ก.พ. กำหนด หากผูຌรับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุน ผูຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด 

 ํ์.  งื่อนเขการรับทุน 

  ํ์.ํ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองกลับมาปฏิบัติราชการชด฿ชຌทุน ณ สวนราชการทีไป็นตຌนสังกัด  

ตามงืไอนเขทีไกำหนด฿นสัญญาการรับทุน  
  ํ์.๎ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองสงหลักฐานการเดຌรับอนุญาต฿หຌลาฝຄกอบรมจากหัวหนຌาสวนราชการ

ตຌนสังกัด 

  ํ์.๏ กรณีป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนรัฐบาล ก.พ. ิทุนศึกษาหรือทุนฝຄกอบรมี มากกวา ํ ทุน  
ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองลือกรับทุน฿ดทุนหนึไง 

  ํ์.๐ ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองรายงานตัวรับทุนภาย฿นระยะวลาทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด  
ละหากผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิรับทุนหลังจากการทำสัญญารับทุนลຌว ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองชด฿ชຌทุนตามทีไสัญญากำหนด  

  ํ์.๑ ผูຌเดຌรับทุนจะตຌองขຌารวมกิจกรรมตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับทุนฝຄกอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ. 
กำหนด 

  ํ์.๒ ผู ຌเด ຌร ับท ุน มื ไอสำรใจหลักส ูตรล ຌว จะตຌองจัดทำรายงานความสำรใจของ  

การฝຄกอบรม ละ Video clip ความยาวเมกิน ๐ นาที ิงานกลุมี ดยนำสนอความสำรใจของการ
ฝຄกอบรม ภาย฿ตຌจทย์ทีไเดຌรับมอบหมาย฿นการขับคลืไอนปลีไยนปลงเปสูองค์กรดิจิทัล ฿หຌสำนักงาน ก.พ. 
ภาย฿น ๏์ วัน หลังจากสิๅนสุดการอบรม  รายละอียดตามอกสารนบ ๏ 

  ํ์.๓ หากผูຌเดຌรับทุนมิเดຌดำนินการตามขຌอ ํ์.๑ – ํ์.๒ สำนักงาน ก.พ. จะนำเปป็น
ขຌอมูล฿นการประกอบการพิจารณาจัดสรรทุนของสวนราชการทีไผูຌเดຌรับทุนสังกัด฿นปงบประมาณถัดเป 

 



๐ 

 

 ํํ. การพิกถอนการ฿หຌทุน 

                        ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณ฿ีด ดังนีๅ 
             ํํ.ํ ป็นผูຌขาดคุณสมบัติตามขຌอ ๏ 

 ํํ.๎ หลีกลีไยง ละลยการยืนยันการรับทุนละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก.พ. กำหนด 

                          ํํ.๏ ป็นผูຌมีความประพฤติสืไอมสียหรือเมอยู฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม หรือเมประพฤติตน 
ตามนวทางทีไ ก.พ. กำหนด 

 ํํ.๐ หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการฝຄกอบรม                   

   
 

ประกาศ  ณ  วันทีไ   ํ   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๎๑๒๐ 

ิลงชืไอี           ชุติมา  หาญผชิญ       

(นางชุติมา  หาญผชิญ) 

รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



อกสารนบ ํ 

คุณสมบัติฉพาะของผูຌมีสิทธิสมัครคัดลือกพื่อรับทุนฝຄกอบรม 

พื่อพิ่มทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation  

สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงรงงาน ละกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป ๎๑๒๏ 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 
กระทรวง/สวนราชการ 

ที่เดຌรับการจัดสรรทุน 
คุณสมบัติฉพาะ 

ํ. กระทรวงพลังงาน 

     ิจำนวน ๎์ ทุนี 
ํ. ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญสังกัดกระทรวงพลังงาน 

๎. ป็นผูຌสำรใจการศึกษาเมตไำกวาปริญญาตรี 
๏. ป็นผูຌมีศีลธรรมละความประพฤติดี 
๐. ป็นผูຌปฏิบัติหนຌาทีไดຌวยความรับผิดชอบ อุทิศ ละสียสละ 

๑. ป็นผูຌทีไสวนราชการหในวามีความสามารถพียงพอสมควรจะเดຌรับการพัฒนา
฿หຌมีความรูຌพิไมขึๅนพืไอขับคลืไอนการจัดตัๅงศูนย์สารสนทศพลังงานหงชาติ 

๎. กระทรวงรงงาน 

    ิจำนวน ๎์ ทุนี 
 

 

 

 

 

 

ํ. ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญสังกัดกระทรวงรงงาน ตำหนงประภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการขึๅนเป หากป็นขຌาราชการพลรือนสามัญระดับ
ปฏิบัติการจะตຌองปฏิบัติราชการมาลຌวเมนຌอยกวา ํ ป นับถึงวันกำหนด 

สงรายชืไอ฿หຌสำนักงาน ก.พ. ิวันทีไ ํ มีนาคม ๎๑๒๐ี 
๎. มีอายุเมกิน ๑๑ ปนับถึงวันกำหนดสงรายชืไอ฿หຌสำนักงาน ก.พ. ิวันทีไ   
ํ มีนาคม ๎๑๒๐ี 
๏. สามารถขຌารับการฝຄกอบรมเดຌตลอดหลักสูตร ละเดຌรับอนุมัติจากหนวยงาน
ตຌนสังกัด 

๐. ลักษณะงานละความรับผิดชอบ สอดคลຌองหรือกีไยวขຌองกับนืๅอหาหลักสูตร 

๏. กระทรวงอุตสาหกรรม 

    ิจำนวน ๎์ ทุนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ํ. ป็นขຌาราชการพลรือนสามัญสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตำหนงประภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ หรือชำนาญการพิศษ 

 ดยจะตຌองมีอายุหรือระยะวลาการปฏิบัติราชการ฿นตละระดับ ดังนีๅ 
 ํ.ํ ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับปฏิบัติการจะตຌองปฏิบัติราชการมาลຌว 

เมนຌ อยกวา ๏  ป  นับถึ งวันกำหนดส งรายชืไ อ฿หຌ สำนักงาน ก.พ . ิวันทีไ   
ํ มีนาคม ๎๑๒๐ี 
 ํ.๎ ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับชำนาญการจะตຌองมีอายุเมกิน ๐๑ ป  
นับถึงวันกำหนดสงรายชืไอ฿หຌสำนักงาน ก.พ. ิวันทีไ ํ มีนาคม ๎๑๒๐ี 
ํ.๏ ขຌาราชการพลรือนสามัญระดับชำนาญการพิศษจะตຌองมีอายุเมกิน ๐๑ ป  
นับถึงวันกำหนดสงรายชืไอ฿หຌสำนักงาน ก.พ. ิวันทีไ ํ มีนาคม ๎๑๒๐ี 
๎. ป็นผูຌทีไ เดຌรับมอบหมายทีไขับคลืไอนละสนับสนุนการพัฒนาหนวยงาน 

ดຌวยทคนลยีดิจิทัล (Digital Transformation) ดยฉพาะอยางยิไงการพัฒนา฿หຌ
มีการนำขຌอมูลละขຌอมูลขนาด฿หญมา฿ชຌ฿นการพัฒนานยบาย การตัดสิน฿จ 



อกสารนบ ํ 

กระทรวง/สวนราชการ 

ที่เดຌรับการจัดสรรทุน 
คุณสมบัติฉพาะ 

๏. กระทรวงอุตสาหกรรม 

    ิตอี 
การ฿หຌบริการขຌอมูล ละการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ พืไอ฿หຌภาคธุรกิจ ภาคอกชน 
ละผูຌประกอบการสามารถ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูล฿นการพัฒนาธุรกิจ 

๏. ป็นผูຌมีความรูຌ  ความสามารถ฿นการ฿ชຌคอมพิวตอร์ การคຌ นหาขຌอมูล
สารสนทศ การ฿ชຌงานปรกรมประยุกต์ประภท Spreadsheet หรือ ระบบ
ฐานขຌอมูล 

๐. ป็นผูຌทีไสามารถขຌาถึงขຌอมูลหลักตามภารกิจหลักของหนวยงาน ละสามารถ
ขຌาถึงระบบฐานขຌอมูลของหนวยงานเดຌ 

 

 

 

 

.......................................................... 



อกสารนบ ๎ 

 

รายละอียดกรอบหลักสูตร 

ทุนฝຄกอบรมพื่อพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation 

สำหรับข้าราชการพลรือนสามัญกระทรวงพลังงาน ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

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

 กรอบหลักสูตรทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับ
ขຌาราชการพลรือนสามัญกระทรวงพลั งงาน  ประจำป งบประมาณ  พ .ศ. ๎๑๒๏ ประกอบดຌ วย  
๏ Module ดยจะดำนินการ฿นประทศระยะวลารวมลຌวเมกิน ๎ สัปดาห์ ิํ๐ วันี * เดຌก 
   Module ํ การปรับละสริมสรຌางความรูຌพืๅนฐาน (Knowledge-based Building) เดຌก 

ิํี นวัตกรรม นຌนการคิดชิงนวัตกรรม ชน Design Thinking 

ิ๎ี การตรียมความพรຌอมละการสรຌางการรับรูຌการพัฒนาศรษฐกิจดิจิทัลตัๅงต
นยบายของรัฐบาลจนถึงระดับองค์กร 

ิ๏ี ความชืไอมยงทิศทาง นยบาย ละยุทธศาสตร์ประทศกับหนวยงานละ
ผนการดำนินงานขององค์กรพืไอการป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ิ๐ี การประยุกต์฿ชຌวิทยาศาสตร์ขຌอมูล (Applied Data Science) 

ิ๑ี ทคนิคการนำสนอขຌอมูลพืไอการประชาสัมพันธ์ดຌานขຌอมูล฿นยุคดิจิทัล 

  ิ๒ี ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอการขับคลืไอน จทย์
ครงการ การขับคลืไอนการจัดตัๅงศูนย์พลังงานหงชาติ นຌน การพัฒนาทักษะดຌานการวิคราะห์ขຌอมูลละ
ทคนิคการนำสนอขຌอมูล฿นยุคดิจิทัล ของกระทรวงพลังงาน 

   Module ๎ การ฿หຌคำปรึกษาสำหรับการจัดทำขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงานภาย฿ตຌ
จทย์ทีไกำหนดละการนำสนอขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงาน (Consulting Service and Project 

Proposal Presentation) 

Module ๏ การติดตามละประมินผลครงการ (Project Monitoring and Evaluation) 

 

หมายหตุ 
ํ. ระยะวลาการดำนินการ Module ํ มีระยะวลาดำนินการเมกิน ๎ สัปดาห์ ิํ๐ วันี ละ 

เมจำป็นตຌองติดตอกัน ํ๐ วัน ดยจะดำนินการชวงดือนมษายน - พฤษภาคม ๎๑๒๐ 

๎. ระยะวลาการดำนินการ Module ๎ ละ Module ๏ จะดำนินการหลังจาก Module ํ  
ดยระยะวลาดำนินการป็นการตกลงรวมกันระหวางสำนักงาน ก.พ. ละสถาบันการศึกษา/
หนวยงาน 

๏. กำหนดการอาจมีการปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม  
 

 

 

 

 



อกสารนบ ๎ 

 

รายละอียดกรอบหลักสูตร 

ทุนฝຄกอบรมพื่อพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation 

สำหรับข้าราชการพลรือนสามัญกระทรวงรงงาน ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

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

 กรอบหลักสูตรทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับ
ขຌาราชการพลรือนสามัญกระทรวงรงงาน ประจำป งบประมาณ  พ .ศ . ๎๑๒๏ ประกอบดຌวย  
๏ Module ดยจะดำนินการ฿นประทศระยะวลารวมลຌวเมกิน ๎ สัปดาห์ ิํ๐ วันี * เดຌก 
   Module ํ การปรับละสริมสรຌางความรูຌพืๅนฐาน (Knowledge-based Building) เดຌก 

ิํี นวัตกรรม นຌนการคิดชิงนวัตกรรม ชน Design Thinking 

  ิ๎ี Public Service Innovation 

ิ๏ี Digital Government Transformation 

ิ๐ี การขียนของบประมาณทีไกีไยวกับระบบ/การพัฒนาปรกรม 

ิ๑ี การบริหารสัญญาละการจัดซืๅอจัดจຌางทีไกีไยวกับระบบ/การพัฒนาปรกรม 

ิ๒ี Power BI/ Dashboard 

ิ๓ี Software Development Life Cycle (SDLC) 

  ิ๔ี ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอการขับคลืไ อนจทย์
ครงการ ระบบบริหารจัดการกระบวนการรับรืไองรຌองทุกข์ละติดตามสิทธิประยชน์ของรงงานเทย฿น
ตางประทศ ของกระทรวงรงงาน 

   Module ๎ การ฿หຌคำปรึกษาสำหรับการจัดทำขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงานภาย฿ตຌ
จทย์ทีไกำหนดละการนำสนอขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงาน (Consulting Service and Project 

Proposal Presentation) 

Module ๏ การติดตามละประมินผลครงการ (Project Monitoring and Evaluation) 

 

หมายหตุ 
ํ. ระยะวลาการดำนินการ Module ํ มีระยะวลาดำนินการเมกิน ๎ สัปดาห์ ิํ๐ วันี ละ 

เมจำป็นตຌองติดตอกัน ํ๐ วัน ดยจะดำนินการชวงดือนมษายน - พฤษภาคม ๎๑๒๐ 

๎. ระยะวลาการดำนินการ Module ๎ ละ Module ๏ จะดำนินการหลังจาก Module ํ  
ดยระยะวลาดำนินการป็นการตกลงรวมกันระหวางสำนักงาน ก.พ. ละสถาบันการศึกษา/
หนวยงาน 

๏. กำหนดการอาจมีการปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม  
 

 

 

 

 



อกสารนบ ๎ 

 

รายละอียดกรอบหลักสูตร 

ทุนฝຄกอบรมพื่อพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation 

สำหรับข้าราชการพลรือนสามัญกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

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

 กรอบหลักสูตรทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับ
ขຌาราชการพลรือนสามัญกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๒๏ ประกอบดຌวย  
๏ Module ดยจะดำนินการ฿นประทศระยะวลารวมลຌวเมกิน ๎ สัปดาห์ ิํ๐ วันี * เดຌก 
   Module ํ การปรับละสริมสรຌางความรูຌพืๅนฐาน (Knowledge-based Building) เดຌก 

ิํี นวัตกรรม นຌนการคิดชิงนวัตกรรม ชน Design Thinking 

ิ๎ี Digital Transformation 

ิ๏ี Big Data & Data Analytics 

ิ๐ี Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning 

ิ๑ี Government Open Data 

  ิ๒ี ประดในการรียนรูຌละพัฒนาอืไน โ ทีไป็นประยชน์ตอการขับคลืไอน จทย์
ครงการ Digital Transformation for Service (ระบบ I-Connect) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

   Module ๎ การ฿หຌคำปรึกษาสำหรับการจัดทำขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงานภาย฿ตຌ
จทย์ทีไกำหนดละการนำสนอขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงาน (Consulting Service and Project 

Proposal Presentation) 

Module ๏ การติดตามละประมินผลครงการ (Project Monitoring and Evaluation) 

 

หมายหตุ 
. ระยะวลาการดำนินการ Module ํ มีระยะวลาดำนินการเมกิน ๎ สัปดาห์ ิํ๐ วันี ละ 

เมจำป็นตຌองติดตอกัน ํ๐ วัน ดยจะดำนินการชวงดือนมษายน - พฤษภาคม ๎๑๒๐ 

. ระยะวลาการดำนินการ Module ๎ ละ Module ๏ จ ด เนนก รหลงจ ก Module   
ดยระยะวลาดำนินการป็นการตกลงรวมกันระหวางสำนักงาน ก.พ. ละสถาบันการศึกษา/
หนวยงาน 

๏. กำหนดการอาจมีการปลีไยนปลงเดຌตามความหมาะสม  
 

 

 

 

 

 

 

 



อกสารนบ ๏ 

รูปบบข้อสนอการขับคลื่อนงานเปสูองค์กรดิจิทัล 

สำหรับทุนฝຄกอบรมพื่อพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation 

สำหรับข้าราชการพลรือนสามัญกระทรวงพลังงาน ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

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

งานกลุม 

ชิๅนที่ ํ รายงานความสำรใจของการฝຄกอบรมภายใต้จทย์ของกระทรวง 
นืๅอหา 

นำสนอนวคิด มุมมองของกลุมผูຌทีไเดຌรับทุนฝຄกอบรม฿นตละกระทรวงดยการนำความรูຌ
ละประสบการณ์จากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการ฿นการขับคลืไอนงาน
เปสูองค์กรดิจิทัล ดยขຌอสนอดังกลาวจะตຌองกีไยวขຌองกับจทย์ครงการของกระทรวงพลังงานทีไเดຌรับ 

การจัดสรรทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับขຌาราชการ 

พลรือนสามัญกระทรวงพลังงาน ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

ความยาว หนຌากระดาษ A4 เมจำกัดจำนวนหนຌา 
 

ตัวอักษร ภาษาเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ 

 

ว้นบรรทัด Single 

 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของหลักสูตรทุนฝຄกอบรม฿นสวนของ Module ๎ การ฿หຌ
คำปรึกษาสำหรับการจัดทำขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงานภาย฿ตຌจทย์ทีไกำหนดละ
การนำสนอขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงาน (Consulting Service and Project 

Proposal Presentation 

  
วิธีสง  ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองสงบทความกลับมายังสำนักงาน ก.พ. ทัๅง ๎ ชองทาง ดังนีๅ 

ํ. บทความต้นฉบับจริง ิทางเปรษณีย์ี 
ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 

  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ 
  ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี 
  จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 

  ดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด/ หัวหนຌาหนวยงานที่ทียบทา  

ละ 

๎. เฟล์บทความดยสงมาในรูปบบเฟล์ Microsoft Word  
 E-mail: ronarong@ocsc.go.th 

 

mailto:ronarong@ocsc.go.th


อกสารนบ ๏ 

 

งานกลุม 

ชิๅนที่ ๎ Video Clip 

นืๅอหา 
นำสนอนวคิด มุมมองของกลุมผูຌทีไเดຌรับทุนฝຄกอบรม฿นตละกระทรวงดยการนำความรูຌ

ละประสบการณ์จากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการ฿นการขับคลืไอนงาน
เปสูองค์กรดิจิทัล ดยขຌอสนอดังกลาวจะตຌองกีไยวขຌองกับจทย์ครงการของกระทรวงพลังงานทีไเดຌรับ  

การจัดสรรทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับขຌาราชการ 

พลรือนสามัญกระทรวงพลังงาน ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

ความยาว เมกิน ๐ นาที 
 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของหลักสูตรทุนฝຄกอบรม฿นสวนของ Module ๎ การ฿หຌ
คำปรึกษาสำหรับการจัดทำขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงานภาย฿ตຌจทย์ทีไกำหนดละ
การนำสนอขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงาน (Consulting Service and Project 

Proposal Presentation 

  
วิธีสง  เฟล ์Video Clip ที่เด้รับความหในของจาก หัวหน้าสวนราชการจ้าสังกัด/  
                    หัวหน้าหนวยงานที่ทียบทา  

 E-mail: ronarong@ocsc.go.th  หรือ ronarong.s41080@gmail.com 
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อกสารนบ ๏ 

รูปบบข้อสนอการขับคลื่อนงานเปสูองค์กรดิจิทัล 

สำหรับทุนฝຄกอบรมพื่อพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation 

สำหรับข้าราชการพลรือนสามัญกระทรวงรงงาน ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

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

งานกลุม 

ชิๅนที่ ํ รายงานความสำรใจของการฝຄกอบรมภายใต้จทย์ของกระทรวง 

นืๅอหา 
นำสนอนวคิด มุมมองของกลุมผูຌทีไเดຌรับทุนฝຄกอบรม฿นตละกระทรวงดยการนำความรูຌ

ละประสบการณ์จากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการ฿นการขับคลืไอนงาน
เปสูองค์กรดิจิทัล ดยขຌอสนอดังกลาวจะตຌองกีไยวขຌองกับจทย์ครงการของกระทรวงรงงานทีไเดຌรับ 

การจัดสรรทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับขຌาราชการ 

พลรือนสามัญกระทรวงรงงาน ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

ความยาว หนຌากระดาษ A4 เมจำกัดจำนวนหนຌา 
 

ตัวอักษร ภาษาเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ 

 

ว้นบรรทัด Single 

 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของหลักสูตรทุนฝຄกอบรม฿นสวนของ Module ๎ การ฿หຌ
คำปรึกษาสำหรับการจัดทำขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงานภาย฿ตຌจทย์ทีไกำหนดละ
การนำสนอขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงาน (Consulting Service and Project 

Proposal Presentation 

  
วิธีสง  ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองสงบทความกลับมายังสำนักงาน ก.พ. ทัๅง ๎ ชองทาง ดังนีๅ 

ํ. บทความต้นฉบับจริง ิทางเปรษณีย์ี 
ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 

  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ 
  ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี 
  จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 

  ดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด/ หัวหนຌาหนวยงานที่ทียบทา  

ละ 

๎. เฟล์บทความดยสงมาในรูปบบเฟล์ Microsoft Word  
 E-mail: ronarong@ocsc.go.th 

 

mailto:ronarong@ocsc.go.th


อกสารนบ ๏ 

 

งานกลุม 

ชิๅนที่ ๎ Video Clip 

นืๅอหา 
นำสนอนวคิด มุมมองของกลุมผูຌทีไเดຌรับทุนฝຄกอบรม฿นตละกระทรวงดยการนำความรูຌ

ละประสบการณ์จากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการ฿นการขับคลืไอนงาน
เปสูองค์กรดิจิทัล ดยขຌอสนอดังกลาวจะตຌองกีไยวขຌองกับจทย์ครงการของกระทรวงรงงานทีไเดຌรับ 

การจัดสรรทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับขຌาราชการ 

พลรือนสามัญกระทรวงรงงาน ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

ความยาว เมกิน ๐ นาที 
 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของหลักสูตรทุนฝຄกอบรม฿นสวนของ Module ๎ การ฿หຌ
คำปรึกษาสำหรับการจัดทำขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงานภาย฿ตຌจทย์ทีไกำหนดละ
การนำสนอขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงาน (Consulting Service and Project 

Proposal Presentation 

  
วิธีสง  เฟล์ Video Clip ที่เด้รับความหในของจาก หัวหน้าสวนราชการจ้าสังกัด/  
                    หัวหน้าหนวยงานที่ทียบทา  

 E-mail: ronarong@ocsc.go.th  หรือ ronarong.s41080@gmail.com 
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อกสารนบ ๏ 

รูปบบข้อสนอการขับคลื่อนงานเปสูองค์กรดิจิทัล 

สำหรับทุนฝຄกอบรมพื่อพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation 

สำหรับข้าราชการพลรือนสามัญกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

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

งานกลุม 

ชิๅนที่ ํ รายงานความสำรใจของการฝຄกอบรมภายใต้จทย์ของกระทรวง 
นืๅอหา 

นำสนอนวคิด มุมมองของกลุมผูຌทีไเดຌรับทุนฝຄกอบรม฿นตละกระทรวงดยการนำความรูຌ
ละประสบการณ์จากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการ฿นการขับคลืไอนงาน
เปสูองค์กรดิจิทัล ดยขຌอสนอดังกลาวจะตຌองกีไยวขຌองกับจทย์ครงการของกระทรวง อุตสาหกรรม  
ทีไเดຌรับการจัดสรรทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับขຌาราชการ
พลรือนสามัญกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

ความยาว หนຌากระดาษ A4 เมจำกัดจำนวนหนຌา 
 

ตัวอักษร ภาษาเทย บบอักษร TH SarabunPSK ขนาด ํ๒ 

 

ว้นบรรทัด Single 

 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของหลักสูตรทุนฝຄกอบรม฿นสวนของ Module ๎ การ฿หຌ
คำปรึกษาสำหรับการจัดทำขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงานภาย฿ตຌจทย์ทีไกำหนดละ
การนำสนอขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงาน (Consulting Service and Project 

Proposal Presentation 

  
วิธีสง  ผูຌมีสิทธิรับทุนจะตຌองสงบทความกลับมายังสำนักงาน ก.พ. ทัๅง ๎ ชองทาง ดังนีๅ 

ํ. บทความต้นฉบับจริง ิทางเปรษณีย์ี 
ศูนย์นักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. 

  ๐๓/ํํํ ถนนติวานนท์ 
  ตำบลตลาดขวัญ อำภอมืองนนทบุรี 
  จังหวัดนนทบุรี ํํ์์์ 

  ดยสงผาน หัวหนຌาสวนราชการจຌาสังกัด/ หัวหนຌาหนวยงานที่ทียบทา  

ละ 

๎. เฟล์บทความดยสงมาในรูปบบเฟล์ Microsoft Word  
 E-mail: ronarong@ocsc.go.th   

 

mailto:ronarong@ocsc.go.th


อกสารนบ ๏ 

งานกลุม 

ชิๅนที่ ๎ Video Clip 

นืๅอหา 
นำสนอนวคิด มุมมองของกลุมผูຌทีไเดຌรับทุนฝຄกอบรม฿นตละกระทรวงดยการนำความรูຌ

ละประสบการณ์จากการฝຄกอบรมมาประยุกต์฿ชຌกับงานราชการละจัดทำป็นขຌอสนอการ฿นการขับคลืไอนงาน
เปสูองค์กรดิจิทัล ดยขຌอสนอดังกลาวจะตຌองกีไยวขຌองกับจทย์ครงการของกระทรวง อุตสาหกรรม  
ทีไเดຌรับการจัดสรรทุนฝຄกอบรมพืไอพิไมทักษะ฿นดຌาน Digital Technology & Innovation สำหรับขຌาราชการ
พลรือนสามัญกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำป พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

ความยาว เมกิน ๐ นาที 
 

กำหนดสง ภาย฿น ๏์ วัน นับจากวันสุดทຌายของหลักสูตรทุนฝຄกอบรม฿นสวนของ Module ๎ การ฿หຌ
คำปรึกษาสำหรับการจัดทำขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงานภาย฿ตຌจทย์ทีไกำหนดละ
การนำสนอขຌอสนอนวทาง฿นการขับคลืไอนงาน (Consulting Service and Project 

Proposal Presentation 

  
วิธีสง  เฟล์ Video Clip ที่เด้รับความหในของจาก หัวหน้าสวนราชการจ้าสังกัด/  
                    หัวหน้าหนวยงานที่ทียบทา  

 E-mail: ronarong@ocsc.go.th  หรือ ronarong.s41080@gmail.com 
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