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ตารางการอบรมหลักสตูรผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 27 
 (Chief Information Technology Officer: CIO#27) 

ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2559 (จ านวน 23 ครั้ง) 
สถานที่อบรม: โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ 

 

คร้ังท่ี เวลา หัวข้อการอบรม/กิจกรรม วิทยากร สถานที ่

คร้ังท่ี 1 
วันพุธ 

6 ม.ค. 2559 

9.00-12.00 น. 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฯ 

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ห้องราชด าเนิน 
ช้ัน 1 

การพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและต่างประเทศตาม
แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชพงษ์ 

13.00 – 16.00 น. 
บทบาทและหน้าท่ีของ CIO กับการบริหารจัดการไอซีที 
ตามแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

คร้ังท่ี 2 
วันศุกร์ 

8 ม.ค. 2559 

 

9.00-12.00 น. บทบาทของผู้น าด้านไอซีทีกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การให้บริการภาครัฐและเอกชน 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

 
ห้องศุภมิตร  

ช้ัน 7 13.00 – 16.00 น. 

บทบาทของผู้น าด้านไอซีทีในการจัดท าแผนเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศให้สอดคล้องกับนวัตกรรมของหน่วยงาน 
(แบ่งกลุ่มปฏิบัตคิรั้งท่ี 1) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

คร้ังท่ี 3 
วันพุธ 

13 ม.ค. 2559 

9.00-12.00 น. 
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน  
ภาครัฐตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะ CIO ของ
หน่วยงาน   

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ 
ขาวสุวรรณ ์

ห้องศุภมิตร 
ช้ัน 7  

13.00 – 16.00 น. 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายการ
พัฒนารัฐบาลดจิิทัล (Digital Government Master 
Plan Development) เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการ
ภาครัฐและประชาชน อาทิ GovChannel เป็นต้น 

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล 

คร้ังท่ี 4 
วันศุกร์ 

15 ม.ค. 2559 

 

9.00-12.00 น. 
ICT เพื่อบูรณาการรอบด้าน และยกระดับขดี
ความสามารถในการบริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสดุ 

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล  
ห้องศุภมิตร  

ช้ัน 7 
13.00 – 16.00 น. กฎหมายทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT Laws) นางสาวพลอย เจริญสม 

 
คร้ังท่ี 5  

ระหว่างวันที่ 
20-21 ม.ค. 

2559 

2 วัน 1 คืน 
ศึกษาดูงานและกจิกรรมส่งเสริมเครือข่ายคร้ังท่ี 1 
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ 
จ.กาญจนบุร ี

ทีมงาน สรอ. 
ที่พัก  

โรงแรมเทวมันตรา 
รีสอร์ทแอนดส์ปา 
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คร้ังท่ี เวลา หัวข้อ วิทยากร สถานที ่

คร้ังท่ี 6 
วันพุธ 

27 ม.ค. 2559 

9.00-12.00 น. 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management for e-Government) 

ดร.วรญัญู สุจิวรพันธ์พงศ์ 
ห้องศุภมิตร  

ช้ัน 7 
13.00 – 16.00 น. 

การบริหารงานไอซีทีในเชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปา้หมายขององค์กร  
(e-Business Alignment) 

นายไชยเจริญ อติแพทย ์

คร้ังท่ี 7 
วันพุธ 

3 ก.พ. 2559 

9.00-12.00 น. 
การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
(Benefits of IT Governance) 

นายอาวุธ วรรณวงศ ์ ห้องศุภมิตร 
ช้ัน 7 

13.00 – 16.00 น. การบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(IT Security Management) 

ดร.กิตติ โฆษะวสิุทธ์ิ 

คร้ังท่ี 8 
วันศุกร์ 

5 ก.พ. 2559 

9.00-12.00 น. 
การบริหารความเสี่ยงดา้นไอซีท ี
(ICT Risk Management) 

ดร.ก าพล ศรธนะรตัน ์ ห้องศุภมิตร  
ช้ัน 7 

13.00 – 16.00 น. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management) 

นายอภิชัย พงษ์โพธากุล 

คร้ังท่ี 9 
วันพุธ 

10 ก.พ. 2559 

9.00-12.00 น. การบริหารจัดการโครงการดา้น ICT: กรณศีึกษา ดร.ชยากร ปิยะบณัฑิตกลุ ห้องศุภมิตร 
ช้ัน 7 13.00 – 16.00 น. การบริหารจัดการโครงการ ICT ภาครัฐ 

(แบ่งกลุ่มปฏิบัตคิรั้งท่ี 2) 
รศ.ดร.ครรชิต มาลยัวงศ์ 

คร้ังท่ี 10 
วันศุกร์ 

12 ก.พ. 2559 

9.00-12.00 น. 
ร่างแผนแม่บทการพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy Master Plan Development) 

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศริิรัชตพงษ์ ห้องศุภมิตร  
ช้ัน 7 

13.00 – 16.00 น. การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ: 
กรณีศึกษาการจัดซื้อจดัจ้างโครงการ 100 ล้าน 

นายเดชา เมฆวิลัย 

คร้ังท่ี 11 
วันพุธ 

17 ก.พ. 2559 

9.00-12.00 น. 
แนวทางสู่การบูรณการภาครัฐตามแผนแม่บทการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล  
(Connected Government) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ห้องศุภมิตร 
ช้ัน 7 

13.00 – 16.00 น. การบริหารงานบุคลากรด้าน ICT 
(Managing ICT Human Capital and Performance) 

นายภาณุ สังขะวร 

คร้ังท่ี 12 
วันศุกร์ 

19 ก.พ. 2559 

9.00-12.00 น. 
มาตรฐานข้อมลูภาครัฐและกรณีศกึษาโครงการเช่ือมโยง
ข้อมูลภาครัฐ 

นางไอรดา เหลืองวิไล 
ห้องศุภมิตร  

ช้ัน 7 
13.00 – 16.00 น. มาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์

ดร.ศุจมิาลย์ สุวรรณโรจน ์
นายประกติ สังข์ป่า 

คร้ังท่ี 13 
วันพุธ 

24 ก.พ. 2559 

9.00-12.00 น. 
การเตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance 
ด้วยมาตรฐาน CobiT และ ITIL 

นายวิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน ์
ห้องศุภมิตร 

ช้ัน 7 
13.00 – 16.00 น. 

การเตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance 
ด้วยมาตรฐาน CobiT และ ITIL  
(แบ่งกลุ่มปฏิบัตคิรั้งท่ี 3) 

คร้ังท่ี 14 
วันศุกร์ 

26 ก.พ. 2559 

9.00-12.00 น. 
เทคโนโลยี (Emerging Technology) 
Mobile and Social 

นายกิตตินนท์ อุ้ยวงไพศาล ห้องศุภมิตร  
ช้ัน 7 

13.00 – 16.00 น. เทคโนโลยี (Emerging Technology) 
Cloud and Data Center 

นางสาวสกณุา ปัญญาวิวรรธน ์
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คร้ังท่ี เวลา หัวข้อ วิทยากร สถานที ่

คร้ังท่ี 15 
วันพุธ 

2 มี.ค. 2559 

9.00-12.00 น. มาตรฐานและแนวปฎิบัตสินับสนนุการมุ่งสูร่ัฐบาลดิจิทัล 
นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ 
นายอุสรา วิสารทานนท ์ ห้องศุภมิตร 

ช้ัน 7 13.00 – 16.00 น. กิจกรรม Individual Case Study Report 
(แบ่งกลุ่มปฏิบัตคิรั้งท่ี 4) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

คร้ังท่ี 16 
วันศุกร์ 

4 มี.ค. 2559 

9.00-12.00 น. 
กิจกรรม Individual Case Study Report 
(แบ่งกลุ่มปฏิบัตคิรั้งท่ี 5) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 
ห้องศุภมิตร  

ช้ัน 7 
13.00 – 16.00 น. กิจกรรม Individual Case Study Report 

(แบ่งกลุ่มปฏิบัตคิรั้งท่ี 6) 

คร้ังท่ี 17  
ระหว่างวันที่    

9 -10 มี.ค. 2559 
2 วัน 1 คืน 

ศึกษาดูงานและกจิกรรมส่งเสริมเครือข่ายคร้ังท่ี 2 
ณ โรงงานข้าวนครหลวง บริษัท ข้าว ซี.พี. จ ากัด 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 
ที่พัก: Classic 
Cameo Hotel  

คร้ังท่ี 18 
วันพุธ 

16 มี.ค. 2559 

9.00-12.00 น. Principle of Enterprise Architecture 
นายไชยเจริญ อติแพทย ์

ห้องศุภมิตร 
ช้ัน 7 13.00 – 16.00 น. Enterprise Architecture as Framework 

 (แบ่งกลุ่มปฏิบัติครั้งท่ี 7) 

คร้ังท่ี 19 
วันศุกร์ 

18 มี.ค. 2559 

9.00-12.00 น. 
แนวทางการประยุกต์ใช้ไอซีทีกับการบริหารราชการแนว
ใหม่และปัจจัยสูค่วามส าเรจ็ 

ดร.ก าพล ศรธนะรตัน ์
ห้องศุภมิตร 

ช้ัน 7 
13.00 – 16.00 น. 

แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหมต่ามนโยบายการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 

คร้ังท่ี 20 
วันพุธ 

23 มี.ค. 2559 

9.00-12.00 น. กิจกรรม CIO Relationship 
นายธวัชชัย ไทยเขียว 
นางไอรดา เหลืองวิไล 
นายอาวุธ วรรณวงศ ์

ห้องศุภมิตร  
ช้ัน 7 

13.00 – 16.00 น. กิจกรรมผู้น าด้านไอซีที (แบ่งกลุ่มปฏิบัติครั้งท่ี 8) นายไชยเจริญ อติแพทย ์

คร้ังท่ี 21 
วันศุกร์ 

25 มี.ค. 2559 

9.00-12.00 น. 
ICT Outsourcing Management: กรณีศึกษาจาก
กระทรวงพาณิชย์  
(Best Practice Government Agency) 

นายชัยณรงค์ โชไชย ห้องศุภมิตร 
ช้ัน 7 

13.00 – 16.00 น.  Connected Government (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 9) ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

คร้ังท่ี 22 
วันพุธ 

30 มี.ค. 2559 

9.00-12.00 น. 
อภิปรายในหัวข้อ “ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐใน
การก้าวสู่แผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั” 
(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 10) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 
ห้องศุภมิตร 

ช้ัน 7 
13.00 – 16.00 น. 

อภิปรายเสนอแนวคิด “ความพร้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐในการก้าวสู่แผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล” 
 Connected Government 
 Common Policy (Institution) 
  Capacity Building (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 11) 

คร้ังท่ี 23 
วันศุกร์ 

1 เม.ย. 2559 

9.00-12.00 น. 
อภิปรายเสนอแนวคิด และสรุปการอภิปราย 
(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 12) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 
ห้องราชด าเนิน 

ช้ัน 1 
13.00 – 16.00 น. น าเสนอแนวคิด และพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อม

กล่าวปิดอบรมรุ่นท่ี 27 
ปิดการอบรม 
 

หมายเหต:ุ หัวข้อและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


