
สรุปผลการด าเนินงานการให้บริการทางวชิาการ
สถาบันวชิาการ ทีโอที

สิน้สุด ณ ธันวาคม ปี 2561



„ สรุปผลการด าเนินงานการให้บริการทางวชิาการแก่บุคคลภายนอก

„ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ

„ สถติกิารพัฒนาบุคลากรของ ทีโอที

„ เร่ือง อ่ืนๆ 

หวัข้อการน าเสนอ



สรุปผลการด าเนินงานการให้บริการทางวชิาการแก่บุคคลภายนอก

แผนงาน กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

ม.ค.-ธ.ค.

แผนการพฒันาช่าง
ตรวจแก้เหตเุสีย
บริการ (Broadband 
Internet) (ทีโอที และ  
ทีโอท ี โอเอส)

1. หลกัสตูร การบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ 8 รุ่น

2. หลกัสตูร FTTx Service Troubleshooting (FTTx-SI) 14 รุ่น

3. หลกัสตูร ความปลอดภยัในการท างานช่างสายกระจายและ
ท างานท่ีเก่ียวกบัไฟฟ้า (OPS-DE) 10 รุ่น

4. หลกัสตูร Call Center 1177     1 รุ่น
5. หลกัสตูร Fiber Drop Cabling (FDC) 5 รุ่น
6. หลกัสตูร FTTx Service Troubleshooting (FTTx-SI)  

เพิ่มเตมิจากแผนจ านวน 3 รุ่น 
7. หลกัสตูร ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน 
8. หลกัสตูร การเพิ่มทกัทกัษะความรู้งานขายและบริการลกูค้า 
9. หลกัสตูร การเขียนและการน าเสนอรายงานอย่างมืออาชีพ
10. หลกัสตูร การพฒันาบคุลิกภาพ

• ด าเนินการจดัอบรม จ านวน 7 รุ่น จาก 8 รุ่น เน่ืองรุ่นท่ี 8 วิทยากรตดิภารกิจ  รวม 469 คน 
เป็นเงินทัง้สิน้ 288,084.11 บาท 

• ด าเนินการจดัอบรมได้ครบถ้วนเป็นไปตามเปา้หมาย จ านวน  14 รุ่น  รวม 366 คน 
เป็นเงิน 964,485.98 บาท 

• ด าเนินการจดัอบรมได้ครบถ้วนเป็นไปตามเปา้หมาย จ านวน 10 รุ่น  รวม 379 คน 
เป็นเงิน 349,205.61 บาท

• หลกัสตูรท่ี 4-5 ไม่ได้ด าเนินการจดัอบรมเน่ืองจาก TOT OS ด าเนินการจดัอบรมเอง
     TOT OS ไม่ได้ส่งพนกังานเข้ารับการอบรม เน่ืองจาก ให้พนกังานอบรมหลกัสตูรอ่ืนแทน 
• ด าเนินการจดัอบรม จ านวน 3 รุ่น รวม 43 คน เป็นเงิน 193,457.94 บาท 

• ด าเนินการจดัอบรม จ านวน  4 รุ่น รวม 154 คน เป็นเงิน 132,616.82 บาท 

• ด าเนินการจดัอบรม จ านวน 1 รุ่น รวม 92 คน เป็นเงิน 103,177.57 บาท 
• ด าเนินการจดัอบรม จ านวน 1 รุ่น รวม 5 คน เป็นเงิน 2,242.99 บาท 
• ด าเนินการจดัอบรม จ านวน 2 รุ่น รวม 24 คน  เป็นเงิน 37,009.35 บาท 



แผนงาน กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

ธ.ค. หมายเหตุ

แผนการพฒันาบคุลากร
ตามบริการท่ีส าคญัตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปี 2561 (ICT Solution, 
Cyber Security, Big Data)

1. สนบัสนนุการพฒันาด้าน Cyber 
Security ตามแผนพฒันา
รายบคุคลที่ ซ. จดัท าขึน้ หรือตาม
ความจ าเป็นตามแผนธุรกิจ  โดย
ได้จดัหลกัสตูรอบรมและจดัสรร
งบประมาณส าหรับการพฒันา
บคุลากร

• ส่งพนกังานเข้ารับการอบรมกบัสถาบนัภายนอก 
และจดัอบรมภายในตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2561 มา
อย่างตอ่เน่ือง โดยในเดือน ธ.ค. 61 ได้จดัการ
อบรม และส่งบคุลากรเข้ารับการอบรม ดงันี ้

หลกัสตูร Interpreting Next Generation 
Management  จ านวน  1 คน วนัที 12 ธ.ค. 61

(ข้อมลูจากระบบ SAP ณ ม.ค.62)

สก. อยุ่ระหวา่งทบทวนและปรับปรุง Skill Development 
Roadmap ส าหรับกลุ่มอาชีพทางด้านดิจิทลั (โดยอ้างอิง Skill 
Framework for ICT ของประเทศสงิคโปร์ และ ICT 
Certificates ท่ีจ าเป็นตอ่องค์กร (จากการประชมุร่วมกบั
คณะท างานพิจารณาปรับปรุงหลกัเกณฑ์การจ่ายคา่ตอบแทน
เงินเพิ่มพิเศษสาชาวิชาชีพเฉพาะและผู้ ท่ีมีใบประกาศนียบตัร
ทางวิชาชีพด้าน ICT เม่ือวนัท่ี 18 ต.ค.61))
โดยจะน าเสนอ Skill Development Roadmap ส าหรับ 6 
กลุ่มอาชีพ Software and Application Development, 
Security, Infrastructure , Data, Professional Services และ 
Support ตอ่คณะท างานฯ ในวนัท่ี 10 ม.ค.62

2. การออกแบบ Skill Development 
Roadmap ส าหรับ 5 กลุ่มที่ส าคญั 
ดงันี ้

• Software Development
• ICT Project Management
• Enterprise Architecture Design 
• Network and System 

Administration
• Cyber Security
(เปล่ียนเป็น  6 กลุ่ม อาชีพดจิิทลั)

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ธ.ค.

แผนการพฒันาบคุลากรรองรับ 
TOT Digital Transformation

1. จดัสมัมนา Digital Transformation ส าหรับผู้บริหาร
ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป 

จดัสมัมนาหลกัสตูร Digital Transformation “DT Kick Off ” วนัท่ี 17 ก.ค. 61 ณ สถาบนั
วชิาการ ทีโอที จ านวน 122 ทา่น  ประกอบด้วย กจญ. / รจญ.6 คน / ชจญ.18 คน / ผจก.63 
คน / พนกังาน 34 คน (เสร็จสิน้)

2. จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ TOT Digital Transformation 
Workshop เพ่ือให้ผู้บริหารระดบัสงูและผู้ เก่ียวข้องหลกั
ทบทวนกรอบแนวทาง แผนงาน และโครงการท่ีรองรับ 
Digital Transformation ของ   ทีโอที

จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการวนัท่ี 29-30 ส.ค. 61  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยมีผู้ เข้าร่วมสมัมนา
รวม 63 คน ประกอบด้วย กจญ. / รจญ.6 คน / ชจญ.20 คน / ผจก.4 คน / ผส.13 คน / 
พนกังาน 19 คน (เสร็จสิน้)

3. จดัการสมัมนา/อบรมเพ่ือสร้างความตระหนกัและความ
เข้าใจเก่ียวกบั Digital Transformation ส าหรับผู้บริหาร
ระดบั ผู้จดัการส่วน (รวมถึงโทรศพัท์จงัหวดัและ ผส. ท่ี
ดแูลและให้บริการลกูค้าทัว่ประเทศ)

จดัอบรมหลกัสตูร CEO น้อยกบั Big Data และระบบการใช้งาน IT เพ่ือสนบัสนนุการ
บริหารงานแบบบรูณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ วนัท่ี 5-6 ก.ย.61  จ านวน 81 คน   
จดัอบรมรุ่นท่ี 2  วนัท่ี 7-8 พ.ย. 61 จ านวน 91 คน (เสร็จสิน้)

4. การสมัมนา/อบรมเพ่ือสร้างความตระหนกัและความ
เข้าใจเก่ียวกบั Digital Transformation สาหรับ
พนกังานกลุ่มตา่งๆ

จดัสมัมนาหลกัสตูร ดงันี ้
1. หลกัสตูร Transformation Organization in 

The Digital Economy  ในวนัท่ี 6 พ.ย.61   
      จ านวน 344  คน   (เสร็จสิน้)
2. เตรียมการจดัหลกัสตูร The Future of Business Artificial Intelligence  VS Robotic VS 

Data Science VS Machine Learning ในปี 2562

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ธ.ค.

แผนการพฒันาบคุลากร
รองรับ TOT Digital 
Transformation (ตอ่)

5.  การพฒันาทกัษะด้านดิจิทลั
ส าหรับผู้ใช้งาน

เตรียมหลกัสตูรฝึกอบรมพฒันาพนกังานที่ต้องปฏิบตัิงานกบัระบบงานท่ีจะมีการเปลีย่นแปลงตาม
แผนงาน/ โครงการ Digital Transformation  (Digital Skill Development for Users)

 6.  การบริหารจดัการกลุม่อาชีพ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ภายใต้ร่าง
ยทุธศาสตร์ชาติด้านการพฒันา

     และเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากร
มนษุย์ (ดศ.)

• ทีโอที โดย สก. ได้จดัท าเอกสารโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project  
และยื่นขอรับการสนบัสนนุจาก DEPA Digital Manpower Fund แล้ว ตามหนงัสอืเลขที่ ทีโอที 
สก./1167  ลว. 5 พ.ย.61 เพื่อให้ DEPA พิจารณาอนมุตัิ

• งบประมาณด าเนินการการตามเง่ือนไขที่ก าหนดมลูคา่รวม 12.514 ล้านบาท
• ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณาโดยคณะอนกุรรมการฯ ของ DEPA (17 ม.ค.2562) ซึง่หาก

โครงการและงบประมาณได้รับการอนมุตัิจะต้องรีบประสานงานกบัมหาวิทยาลยัและสถาน
ประกอบการเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



แผนงาน กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ธ.ค.

แผนการจดัอบรมรองรับแผนการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต 
(ITA)

• จดัหลกัสตูร ทีโอที ไร้ทจุริต จ านวน 2 รุ่นส าหรับ
ผู้บริหาร 

• จดัหลกัสตูรผ่านระบบ e-learning “ทีโอที ไร้ทจุริต” 
ให้กบัพนกังาน  เปา้หมายกิจกรรม 

    1. พนกังานทกุสายงานเข้าอบรม  
    2. พนกังานไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 เข้ารับการอบรม
• จดัสมัมนาหรือศกึษาดงูานเร่ือง การปอ้งกนัและ
ปราบปรามทจุริตให้กบัผู้บริหารและคณะท างานท่ี 
เก่ียวข้องกบั ศปท. (ปรับจากการดงูานเป็นอบรม
แทน)

• พฒันาบคุลากรด้านการปอ้งกนัและปราบปราม
ทจุริต (เปา้หมายร้อยละ 70 ของพนกังานในสาย
งาน ต.ง. ก. และ สธ. ผ่านการอบรม)

• จดัหลกัสตูร ทีโอที ไร้ทจุริต รุ่น 2 ส าหรับผู้บริหาร ระดบั ผจก. ขึน้ไป ในวนัท่ี 3 ก.ค.61 
(เสร็จสิน้)

• เปิดระบบ e-learning ให้พนกังานสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร  ทีโอที ไร้ทจุริต  อบรม 12 
รุ่น มีผู้ เข้าอบรมจ านวน ทัง้หมด 3,513 คน (เสร็จสิน้)

• จดัหลกัสตูร การพฒันาศกัยภาพผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการศนูย์ปอ้งกนัและ
ปราบปราบการทจุริต (ศปท. ทีโอที) ด้านการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต ปี 2561  
วนัท่ี 9 ส.ค.61 จ านวน 30 คน  (เสร็จสิน้)

• จดัหลกัสตูร เทคนิคการสืบสวนสอนสวนอย่างมีประสิทธิภารพ 
   ระหวา่งวนัท่ี 16-18 ก.ค. 61  จ านวน 83 คน 
   และจดัหลกัสตูร การด าเนินการทางวินยัและ
   เทคนิคการสืบสวนสอนสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
   ระหวา่งวนัท่ี 2-5 ต.ค. 61 จ านวน 55 คน (เสร็จสิน้)

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



แผนงาน กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

ธ.ค.

แผนการจดัอบรมรองรับการ
จดัซือ้จดัจ้างและการพสัด ุ

หลกัสตูร  องค์กรโปร่งใส (Integrity & 
Transparency) ด้วยการเสริมสร้าง
กระบวนการท างานจดัซือ้จดัจ้างให้
ถกูต้อง จ านวน 11 รุ่น

• พ.ค. ‟ ก.ค. 61 ด าเนินการแล้ว 10 รุ่น มีผู้ เข้าอบรมจ านวน 1,554 คน 
      ก.ย. ด าเนินการ  รุ่น 11  ระหวา่งวนัท่ี 31 ส.ค.  -1 ก.ย.61  จ านวน 247 คน รวมทัง้สิน้ 11 รุ่น มี

ผู้ เข้าอบรมรวมจ านวน 1,801 คน  (เสร็จสิน้)

แผนการจดัอบรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กบัผู้บริหาร

• หลกัสตูร MDP 1 รุ่น 
• หลกัสตูร BDP 1 รุ่น 

•  หลกัสตูร พฒันาภาวะผู้น าส าหรับ      
    ผู้จดัการศนูย์  2 รุ่น

•  จดัหลกัสตูร Management Development Program (MDP) มีผู้ เข้าอบรม 35 คน (เสร็จสิน้)
• จดัหลกัสตูร Business Development Program (BDP) 1 รุ่น ระหวา่งวนัท่ี 27 ส.ค.-12 ต.ค. 

(รวม 20 วนั) มีผู้ เข้าอบรมจ านวน  36 คน   (เสร็จสิน้)
• จดัหลกัสตูร Leadership Development Program: LDP
      รุ่นท่ี 1: 6-7 ก.ย. 61 มีผู้ เข้าอบรมจ านวน 40 คน และ รุ่นท่ี 2: 4 ‟ 5
      ต.ค. 61 มีผู้ เข้าอบรมจ านวน 21 คน (เสร็จสิน้)

แผนการพฒันาบคุลากรเพื่อ
รองรับการหมนุเวียนและ
ปรับเปลีย่นงาน (Rotate & Re-
Career)

• การพฒันาบคุลากรเพื่อรองรับการหมนุเวียนและ
    ปรับเปลีย่นงาน จะด าเนินการเมื่อมีความชดัเจน 
    และภายหลงัจาก บก. จดัก าลงัคนตามกรอบอตัราก าลงัเรียบร้อยแล้ว

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



แผนงาน กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

ธ.ค.

แผนการสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจส าหรับกลุม่ Change 
Leader และ Change Agent

ให้ความรู้และความเข้าใจกลุม่ 
Change Leader/Change 
Agent

• ด าเนินการจดัหลกัสตูร Change Agent จ านวน 14 รุ่น มีผู้ เข้าอบรมรวม 1,256 คน  (เสร็จสิน้)

ให้ความรู้และความเข้าใจกลุม่ 
Trainer

• ด าเนินการจดัหลกัสตูร Train the Trainer จ านวน 1 รุ่น มีผู้ เข้าอบรมรวม 22 คน  (เสร็จสิน้)

ให้ความรู้และความเข้าใจด้วย
การสมัมนา “คา่นิยมและ
วฒันธรรมองค์กร”

• ด าเนินการร่วมกบั สกก. 

ให้ความรู้และความเข้าใจ 
วฒันธรรรม TOT 4Ds ด้วยการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning

• เปิดระบบให้พนกังานเข้าอบรมหลกัสตูร TOT Transformation 
Thought to TOT 4Ds (e-Learning) รวม 11 รุ่น 

       มีผู้ เข้าอบรมรวมจ านวน 4,301 คน

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



แผนงาน กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

ธ.ค.

แผนการสร้างการรับรู้การใช้
ประโยชน์โครงข่ายและ
ส่งเสริมการใช้งานแก่
ประชาชน (24,700 หมู่บ้าน) 
(พ.ศ.2561) 

วงเงินงบประมาณรวม  
54.40 ล้านบาท

1. การจดัท าคูมื่อการสอน คูมื่อประชาชน และส่ือดจิิทลัตา่งๆ ส าหรับการสร้าง
การรับรู้การใช้ประโยชน์ และการรู้เทา่ทนัเทคโนโลยีดิจิทลั

- จดัท าภาพกราฟฟิกเคล่ือนไหว (Infographic) 20 เร่ือง (180 วนิาที)
- คา่จดัท าภาพกราฟฟิกไม่เคล่ือนไหว (Infographic) 10 เร่ือง
- คา่เอกสารคูมื่อผู้สอนพิมพ์ 4 สี 200 หน้า A4 10,000 ชดุ
- คา่จดัพิมพ์คูมื่อประชาชน พิมพ์ 4 สี 25 หน้า A4  1,235,000 ชดุ
- แผ่นพบัขนาด A3  5,360,000 ชดุ
- ผลิตระบบเผยบแพร่ส่ือดจิิทลั (AR Code) 1 ระบบ
- ชดุนิทรรศการส าหรับจงัหวดั และสว่นกลาง  77 ชดุ

• ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว 
• เงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายแล้ว  38.02 ล้านบาท

2. การสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลงดจิิทลัระดบัต าบล
- จดัท าระบบและทรัพยากรสนบัสนนุการอบรมของโครงการ (5 เดือน)
- การพฒันาวิทยากรแกนน า (ครู ก) อย่างน้อย 100 คน (ประกอบด้วย ครู 

กศน.ระดบัจงัหวดั และ เจ้าหน้าท่ี ทีโอที) จ านวน 1 รุ่น ณ สถาบนัวิชาการ 
ทีโอที ระหว่างวนัท่ี 6-7 ส.ค.61

- การพฒันาผู้น าการเปล่ียนแปลงดิจิทลัระดบัชมุชน ให้แก่บคุลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ จ านวนประมาณ 
8,400 คน โดยกิจกรรมนีจ้ะด าเนินการโดย ครู ก. ให้เสร็จสิน้ภายใน ก.ย.61

• ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว โดย
- ให้บริการระบบสนบัสนนุระยะเวลา 4 เดือน 
- จดัอบรมหลกัสตูร “การพฒันาวิทยากรแกนน าเน็ตประชารัฐเพ่ือการ

รู้เทา่ทนัเทคโนโลยีดิจิทลั” ระหวา่งวนัท่ี 6 ‟ 7 ส.ค.61 ณ สถาบนั
วชิาการ ทีโอที มีผู้ เข้าอบรมจ านวน 197 คน

- จดัอบรมการพฒันาผู้น าการเปล่ียนแปลงฯ เรียบร้อยแล้ว  โดยมี
เจ้าหน้าท่ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 7,382 คน คดิเป็น 
ร้อยละ 87.88

• เงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายแล้ว  16.38 ล้านบาท

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



แผนงาน กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

ธ.ค.

แผนการพฒันา
เครือขา่ยเน็ตอาสาประชา
รัฐภายใต้โครงการเน็ต
อาสาประชารัฐ (24,700 
หมูบ้่าน) 
(พ.ย. 2561 ‟ ก.พ. 2562)

วงเงินงบประมาณรวม  
25.65 ล้านบาท (23.65 +
2.00 ล้านบาท)

1. จดัอบรมบคุลากรของ ดศ. ประมาณ 20 ‟ 30 คน ให้เป็น
วิทยากรแกนน าเครือขา่ยเน็ตอาสาประชารัฐ โดยก าหนด
จดัอบรมระหวา่งวนัท่ี 21 ‟ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ 
สถาบนัวิชาการ ทีโอที

2. จดัอบรมหลกัสตูร “การพฒันาเครือขา่ยเน็ตอาสาประชา
รัฐ” จ านวน 24700 คน จาก 24700 หมูบ้่าน (หมูบ้่านละ
1 คน ) โดยก าหนดจดัอบรมสิน้สดุ 7 ก.พ.2562 รวม 77 รุ่น

1. ด าเนินการจดัอบรมหลกัสตูร “การพฒันาวิทยากรแกนน าเครือขา่ยเน็ตอาสา
ประชารัฐ” ส าหรับบคุลากรของ ดศ.  ระหวา่งวนัท่ี 21 ‟ 23 พฤศจิกายน 2561 
ณ สถาบนัวิชาการ ทีโอที เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผา่นการอบรมการเป็น
วิทยากรแกนน าเครือขา่ยเน็ตอาสาประชารัฐ จ านวน 46 คน พร้อมทัง้จดั
ประชมุชีแ้จงโทรศพัท์จงัหวดัหรือผู้แทน จงัหวดัละ 1 คน รวม 76 คน  เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณจ านวน   552,266.29 ล้านบาท

2. ทีโอที ในจงัหวดัเน็ตประชารัฐ อยูร่ะหวา่งจดัอบรมหลกัสตูร “การพฒันา
เครือขา่ยเน็ตอาสาประชารัฐ”  โดยวิทยากรแกนน าเครือขา่ยเน็ตอาสาประชา
รัฐร่วมกบั ทีโอทีในพืน้ท่ี สถิติจงัหวดั และหนว่ยงานราชการที่เก่ียวข้อง โดยใน
เดือน พ.ย.และ ธ.ค.2561 ด าเนินการแล้วเสร็จทัง้สิน้รวม 34 รุ่น รวมจ านวน
เปา้หมาย 12,399 คน  ซึง่ ณ 31 ธ.ค.2561 มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว
ทัง้สิน้ 8,931,561.47 ล้านบาท

 

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



แผนงาน กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

ธ.ค.

แผนกิจกรรมภายใต้โครงการ
จดัให้มีสญัญาณ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีและบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสงูในพืน้ท่ี
ชายขอบ (USO Net)

วงเงินงบประมาณรวม 17.35 
ล้านบาท

1.  จดัประชมุครูหรือตวัแทนของโรงเรียนที่เป็นสถานท่ีตัง้ศนูย์ USO Net 
จ านวน 3 ครัง้ ระหวา่งเดือน ก.ค.- ส.ค.61 ดงันี ้
-ครัง้ที่ 1 อีสานตอนล่าง ณ จ.บรีุรัมย์ วนัท่ี 23 ก.ค.61
 (90 คน/6 จว.)
-ครัง้ที่ 2 อีสานตอนบน ณ จ.ขอนแก่น วนัท่ี 24 ก.ค.61
 (126 คน/8  จว.)
-ครัง้ที่ 3 ภาคเหนือ ณ จ.สโุขทยั วนัท่ี 20 ส.ค.61
 (132 คน/9 จว.)

จดัประชมุชีแ้จงครูหรือผู้แทนโรงเรียนท่ีเป็นสถานท่ีตดิตัง้ศนูย์ USO Net 
จ านวน 3 ครัง้ เรียบร้อยแล้ว ดงันี ้

- ครัง้ที่ 1 ณ จงัหวดับรีุรัมย์ โดยใช้เงินงบประมาณ 332,960.40 บาท
- ครัง้ที่ 2 ณ จงัหวดัขอนแก่น โดยใช้เงินงบประมาณ 373,631.99 บาท 
- ครัง้ที่ 3 ณ จงัหวดัสโุขทยั โดยใช้เงินงบประมาณ  460,990.82 บาท

รวมวงเงินงบประมาณใช้ไป 1,167,583,21 บาท (เสร็จสิน้)

2.  จดัอบรมผู้ดแูลศนูย์ USO Net จ านวน 4 รุ่น รุ่นละ 100 คน ส าหรับ
ผู้ดแูลศนูย์ USO Net รวมประมาณ 391 คน และจ านวน 1 รุ่น 
ส าหรับทดแทนการลาออกเน่ืองจากการสร้างศนูย์ฯ ล่าช้า ณ 
สถาบนัวิชาการ ทีโอที

อยู่ระหวา่งรอรายช่ือ และจ านวนผู้ เข้าอบรมจาก ทสฐ.

โดยคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ในเดือน ม.ค.62 (ประมาณสปัดาห์ท่ี 3)

3.  ผลิตเนือ้หาและระบบส าหรับการอบรมผ่านระบบ e-Learning 
ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ค.61- ต.ค.62) (ส าหรับผู้ช่วยผู้ดแูลศนูย์และ
เพ่ือการทบทวน)

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



แผนงาน กิจกรรม
ผลการด าเนินงาน

ธ.ค.

แผนการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมร่วมกบั 
ITU และกระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสงัคม
(ภายใต้โครงการ ITU-ASP-CoE)

วงเงินงบประมาณรวม  0.15 ลบ. 
(ส าหรับหลกัสตูรท่ี 1 ในส่วนของ
หลกัสตูรท่ี 2 และ 3 ใช้งบประมาณ
ของ กสทช.)

1. หลกัสตูร Internet and IPv6 Infrastructure Security
(ระหวา่งวนัท่ี 14 ‟ 18 พ.ค. มีผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน 34 
คน จาก 10 ประเทศ)

รายได้รวม  140,186.92 บาท (เสร็จสิน้)

2. หลกัสตูร OTT Market Analysis and Competition 
Regulation

(เสร็จสิน้)

3. หลกัสตูร Distributed Ledger Technologies 
(Blockchain) Ecosystem and Decentralization

(เสร็จสิน้)

แผนการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมให้กบั 
Asia-Pacific Telecommunity (APT)

วงเงินงบประมาณรวม  1.39 ลบ. 
(รวมคา่ท่ีพกัและรถรับส่งสนามบิน)

1. หลกัสตูร Policy on Cyber Security for Safeguarding 
Public Safety 

• Phase 1 (Online) ระหวา่งวนัท่ี 6 ส.ค. - 7 ก.ย.61  มีผู้ เข้าอบรมจ านวน 37 คน
จาก 18 ประเทศ รายได้รวม 600,000 บาท

• Phase 2 (F2F)  ระหวา่งวนัท่ี 26 ‟ 30 พ.ย.61 ณ สถาบนัวิชาการ ทีโอที มีผู้ เข้า
อบรมจ านวน 12 คน จาก 9 ประเทศ  รายได้รวม  409,400 บาท 

รายได้รวมทัง้หลกัสตูรทัง้สิน้ 1,009,400 บาท (เสร็จสิน้)

2. หลกัสตูร Internet of Things and Its Platform and 
Application 

• จดัหลกัสตูร ระหวา่งวนัท่ี 15 ‟ 19    ต.ค. 61 (ณ สถาบนัวิชาการ ทีโอที) 
   มีผู้ เข้ารับการอบรมจ านวน 15 คน จาก 13 ประเทศ  รายได้รวม  382,200 บาท  
(เสร็จสิน้)

สรุปการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ



สถติกิารฝึกอบรมภายในและภายนอกแบ่งตาม 6 กลุ่มเป้าหมาย : เดือน ม.ค. – ธ.ค. 
(เปรียบเทยีบ 3  ปี)
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สถติกิารฝึกอบรมภายในและภายนอกแบ่งตาม 6 กลุ่มเป้าหมาย : ม.ค.-ธ.ค. 2561
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การด าเนินงาน : การจัดองค์ความรู้

• กลุ่มหลักสูตรรองรับ TOT Digital 
Transformation

• การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เช่น Cyber Security, Data Science and 
Engineering, Smart Communication, และ 
Trusting Service (ด าเนนิการในระยะยาว ตั้งแต่ 
ปี 2562 – 2571)

• กลุม่หลกัสตูรส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านชา่ง
และการก าลงั

• กลุม่หลกัสตูรส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้าน IT 
• กลุม่หลกัสตูรด้านความปลอดภยัในการ

ปฏิบตัิงาน
• กลุม่หลกัสตูรด้านการขาย การบริการ และ

การตลาด
• กลุม่หลกัสตูรด้านการเงิน การบญัชี และ

ภาษีอากร
• กลุม่หลกัสตูรด้านกฎหมาย ตรวจสอบ

ภายใน และการบริหารความเสีย่ง
• อ่ืนๆ 

องค์ความรู้ธุรกิจในอนาคต
(รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 3)องค์ความรู้ธุรกิจในปัจจุบัน

(รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5)

องค์ความรู้พืน้ฐาน
(รองรับยุทธศาสตร์ที่ 1 – 5)

• กลุ่มหลักสูตรส าหรับเตรียมความพรอ้มให้กับผู้บริหารและการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

• กลุ่มหลักสูตรส าหรับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
• กลุ่มหลักสูตรรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดซ้ือจัดจ้างตาม 

พรบ.การจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560
• กลุ่มหลักสูตรส าหรับเครือข่ายปอ้งกนัการทุจริตคอรัปชั่นและ

ซ่ือสัตย์โปร่งใส (ITA)
• กลุ่มหลักสูตรเกี่ยวกบั CSR (Corporate Social Responsibility) 

/ CSV (Corporate Shared Value)

แผนการฝึกอบรมปี 2562 

• ผสก. ได้ด าเนินการส่งข้อมูล
Needs ปี 2563  .ให้กับ จสก. และ สสก. 
เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนการฝึกอบรม
ปี 2562 เม่ือวันที่  15 พ.ย.61 ทาง e-mail 

• จสก. ได้ส่งแผนการฝึกอบรม ปี 2562 
    ไตรมาส 1-2 มายัง ผสก. แล้วเม่ือวันที่
    24 ธ.ค.61  ซึ่งได้จัดท าแผนเพื่อการ
    ประชาสัมพันธ์โดยส่งให้ ทสก. แล้ว 
    และได้ท าการลงข้อมูลในระบบสมัคร
    ออนไลน์แล้วเรียบร้อยแล้ว

•  ในส่วนของ สสก. สามารถส่งแผนฯ 
    ได้ภายในวันที่ 16 ม.ค.62



เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทกัษะด้านดจิทิลัส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

•  สก. ยื่นใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพฒันาทักษะด้านดจิทิลัส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ  กับ  ส านักงานพฒันารัฐบาลดจิทิัล (องค์การมหาชน) (TDGA) เม่ือวันที่ 20 ธ.ค.2561

•  TDGA  ได้อีเมลล์มาขอเล่ือนการพจิารณาออกไปจากเดมิ 28 ธ.ค.2561  โดยขอให้ สก. จัดท าข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มใหม่ เน่ืองจากมีการเพิ่มประเดน็ในแบบฟอร์มเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึน้ และให้ส่งแบบฟอร์มที่
ลงนามโดยผู้จัดการ สถาบันวชิาการ ทีโอที ภายในวันที่ 8 ม.ค.2562


