
 
 

 



 
 

 

หลักสูตรผู้น ำด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 
(Digital Leadership for Executive Level) 

ระหว่ำงวันที่ 3 สิงหำคม ถึง วันที่ 8 กันยำยน 2561
 
ค ำอธิบำยหลักสูตร: หลักสูตรน้ีถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง (Executive) มีบทบาทและพฤติกรรมคาดหวังเป็นผู้กระตุ้น 
และสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสามารถก าหนดน าความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
อบรมไปใช้ในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน และแนวทางการให้บริหาร 
(Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในยกระดับคุณภาพการการบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐท่ีมีการเชื่อมโยงข้อมูล และการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ รวมท้ังเป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจก าหนดนโยบาย หรือทิศทางองค์กร 
 
กลุ่มเป้ำหมำย:  
 

Executive Management Academic 
Service Technology Other 

 

ผู้บริหารระดับสูง (Executive) ท่ีด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง กรม จังหวัด หรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่า อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง 
อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
1. เพื่อสร้างความตระหนักในความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการทบทวนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้องขององค์กรท่ีรับผิดชอบ 
2. เพื่อให้มีความรู้สร้างความรู้ความเข้าใจในการผลักดันและตัดสินใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการให้บริการแก่

ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. สามารถเตรียมการเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ

ภาครัฐ 
4. ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการให้บริการระหว่างหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ

และสร้างเอกภาพการให้บริการภาครัฐ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณ 
 
จ ำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 30 ท่าน  
ระยะเวลำกำรอบรม: จ านวน 72 ชั่วโมง (12 วัน) 
อบรมระหว่างวันท่ี 3 สิงหาคม ถึง วันท่ี 8 กันยายน 2561 
ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 
 



 
 

 

หัวข้อกำรอบรมและจ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมในแต่ละหัวข้อ (Last Update: 16.06.2561) 
วันที่อบรม เวลำ รำยวิชำ ชั่วโมง 

วันศุกร์ที ่3 สิงหาคม 61 09.00-12.00 น. พิธีเปิดการปฐมนิเทศ และการหลอมพฤติกรรม 3 
13.00-16.00 น. แนวโน้มและผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อกลไกภาครัฐ 3 

วันเสาร์ที ่4 สิงหาคม 61  09.00-12.00 น. การก าหนดบทบาทและหนา้ที่เพื่อการแลกเปลี่ยน/ 
เช่ือมโยงข้อมูลและลดกระบวนการท างานซ้ าซ้อน 

3 

13.00-16.00 น. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผา่นสู่รัฐบาลดจิิทัล  
(Digital Government Design & Transformation) 

3 

วันศุกร์ที ่10 สิงหาคม 61 09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน: การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจทิัล  
(Digital Transformation) 

6 

วันเสาร์ที ่11 สิงหาคม 61 09.00-12.00 น. การเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการและ 
กระบวนงานอัตโนมัติส าหรับการบริหารราชการ 

3 

13.00-16.00 น. การประยกุต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างานและตัดสินใจ 3 
วันศุกร์ที ่17 สิงหาคม 61 09.00-12.00 น. การปรับเปลี่ยน Mind Set  

และวัฒนธรรมสู่ Socialnomics and Digital Economy 
3 

13.00-16.00 น. กลเม็ดในการด าเนินกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการท างานขา้มหน่วยงาน 

3 

วันเสาร์ที ่18 สิงหาคม 61 09.00-12.00 น. การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล 
ด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)   

3 

13.00-16.00 น. การสร้างคุณค่า Smart plat formในบริการภาครัฐด้วย  
Mobile / Social Medias / Web sites  

3 
 

วันศุกร์ที ่24 สิงหาคม 61 09.00-12.00 น. การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) ส าหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล 3 
13.00-16.00 น. การจัดท าสายทางอาชีพดิจิทัลและแผนพัฒนาดิจิทัลรายบุคคลในภาครัฐ  3 

วันเสาร์ที ่25 สิงหาคม 61 09.00-12.00 น. กรอบธรรมาภิบาลดิจิทัลและหลักปฏิบตัิที่ดี 3 
13.00-16.00 น. กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการจัดการ 

และเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 
3 

วันศุกร์ที ่31 สิงหาคม 61 09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน: ต้นแบบองค์กรดิจิทัล  
(Best practices for Digital organization) 

6 

วันเสาร์ที ่1 กันยายน 61 09..00-12.00 น. Digital Visual control: 
ปฏิบัติการดิจิทัลเชิงรุกเพื่อการแก้ไขปญัหาทันเหตุการณ์ 
และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ าในอนาคต 

3 

13.00-16.00 น. การป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์และจัดการความปลอดภัยดจิิทัล 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

3 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 61 09.00-16.00น. การประชุมเชิงปฏิบัต ิ 6 
วันเสาร์ที ่8 กันยายน 61 09.00-12.00 น. น าเสนอผลโครงงานกลุ่ม 3 

13.00-14.00 น. สอบสมรรถนะคาดหวังรายบุคคล 1 
14.00-16.00 น. ปัจฉิมนิเทศผู้บริหาร และพิธีปิด 2 

รวม 72 
หมายเหต:ุ ตารางการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
 
 

 
 

สถำนที่อบรม: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
 
ค่ำลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรอบรม: ฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
 ผู้ ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทีดีจีเอ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร                   

ซ่ึงมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเป็นจ านวนเงิน 65,000 บาทต่อท่าน  
 ท้ังนี้ ทุนท่ีได้รับการสนับสนุนไม่รวมค่าเดินทาง และค่าท่ีพักส าหรับการเข้าร่วมการอบรม  



 
 

 

 
รูปแบบกำรอบรม:  
 

การอบรมในหลักสูตรฯ น้ีถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อผู้บริหารระดับสูง ท่ีเป็นการผสมผสานหลายวิธี ดังน้ี บรรยาย อภิปราย ประชุมเชิง
ปฏิบัติ ค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบคู่แข่งการบริหารดิจิทัล (Benchmarking) ศึกษาวิเคราะห์เกมส์การบริหารดิจิทัล 
ระดมปัญญาสร้างและพัฒนาแบบจ าลองระบบนิเวศดิจิทัลอนาคตในราชการไทย บทบาทสมมุติและฝึกปฏิบัติน าการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาพฤติกรรมดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาและตัดสินใจ กิจกรรมน าเสนอรายงานกลุ่ม ศึกษาดูระบบงานดิจิทัลองค์กรตัวอย่าง 
 
เง่ือนไขผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร: 
1. มีเวลาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมท้ังหมด 
2. เข้าร่วมการท างานกลุ่ม และน าเสนอ “โครงงานอ านาจใหม่การจัดการดิจิทัล” ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผ่านเกณฑ์

การพิจารณาความเป็นไปได้ในการน าไปขับเคลื่อนการปฏิบัติในภาครัฐจริงจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. ผลการสอบสมรรถนะคาดหวังรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของในหลักสูตร: 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70 
 
ด ำเนินงำนโดย: 
สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ (ทีดีจีเอ) ร่วมกับ สถำบันบัณฑิตพัฒนำบริหำรศำสตร์ และมหำวิทยำลัยมหิดล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


