
ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ท่ี ๒๖ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง รายช่ือหนวยงานเครือขายความรวมมือ 
เพ่ือการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล  
--------------------------------------------------------------- 

ตามท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานดิจิทัล (TDGA) ภายใตการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ไดเปดรับสมัครหนวยงานเขารวมเปนเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาทักษะ 
ดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ นั้น 

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกหนวยงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารวมเปนเครือขายความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐในแตละดาน ไดดำเนินการเสร็จสิ้นแลว  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๒ แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานจึงขอประกาศรายชื่อหนวยงานท่ีไดรับคัดเลือกเปนหนวยงาน
เครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามเอกสารแนบทาย
ประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     (นายสุพจน เธียรวุฒิ) 
   ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล



๑ 

รายช่ือหนวยงานเครือขายความรวมมือ 

เพ่ือการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

๑. เครือขายความรวมมือดานการจัดฝกอบรม จำนวน ๔๙ แหง 

ลำดับท่ี หนวยงาน 

๑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม) 
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คณะนิติศาสตร) 
4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สำนักบริการคอมพิวเตอร) 
6 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (คณะวิศกรรมศาสตร) 
7 มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (DIGITECH) 
14 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (วิทยาลัยนวัตกรรม) 
15 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (สายงานวิชาการ) 
16 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
17 มหาวิทยาลัยนเรศวร (กองสงเสริมการบริการวิชาการ) 
18 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 
19 มหาวิทยาลัยมหิดล 
20 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
21 มหาวิทยาลัยรังสิต 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (สำนักคอมพิวเตอร) 

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล) 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 



 

๒ 
 

ลำดับท่ี หนวยงาน 

32 มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี

37 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (คณะวิทยาศาสตร) 

38 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
39 มหาวิทยาลัยศิลปากร (สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี) 
40 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ) 
41 มหาวิทยาลัยสยาม 
42 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
43 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สำนักคอมพิวเตอร) 
44 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
45 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 
46 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
47 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
49 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน) หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
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๒. เครือขายความรวมมือดานการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 28 แหง 

ลำดับท่ี หนวยงาน 

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร) 
4 มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี(DIGITECH) 
9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (สายงานวิชาการ) 

10 มหาวิทยาลัยนเรศวร (กองสงเสริมการบริการวิชาการ) 
11 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) 
12 มหาวิทยาลัยมหิดล 
13 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
14 มหาวิทยาลัยรังสิต 
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม 
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
21 มหาวิทยาลัยศิลปากร (สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี) 
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ) 
23 มหาวิทยาลัยสยาม 
24 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
25 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
26 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 
27 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
28 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 



 

4 
 

๓. เครือขายความรวมมือดานระบบการเรียนรูออนไลน จำนวน 30 แหง 

ลำดับท่ี หนวยงาน 

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร) 
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
8 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
9 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)  

10 มหาวิทยาลัยมหิดล 
11 มหาวิทยาลัยรังสิต 
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (คณะวิทยาศาสตร)  
21 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
22 มหาวิทยาลัยศิลปากร (สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี) 
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ)  
24 มหาวิทยาลัยสยาม 
25 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
26 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 
27 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
28 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
29 สถาบันพัฒนาบุคลากรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
30 สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน (สถาบันพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน) หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
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๔. เครือขายความรวมมือดานการสนับสนุนทรัพยากร  จำนวน 36 แหง 

ลำดับท่ี หนวยงาน 

1 กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สำนักบริการคอมพิวเตอร) 
4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (คณะวิศวกรรมศาสตร)  
5 มหาวิทยาลัยเจาพระยา 
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

10 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา) 
11 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
12 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (สายงานวิชาการ) 
14 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
15 มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)  
16 มหาวิทยาลัยมหิดล 
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สาขาวิชาคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี
27 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (คณะวิทยาศาสตร)  
28 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
29 มหาวิทยาลัยศิลปากร (สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี)  
30 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ)  
31 มหาวิทยาลัยสยาม 
32 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
33 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (สำนักคอมพิวเตอร)  
34 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
35 สถาบันการประชาสัมพันธ สำนักนายกรัฐมนตรี 
36 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม  


