
 
 

  

หลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล” 
(Digital Transformation Program: DTP) 

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 

ตารางการฝึกอบรม 
 

จัดฝึกอบรมจำนวน 9 ครั้ง ระหว่างวันที่ 18 กันยายน ถึง วันที่ 16 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังนี้ 

 
Last update: 17.09.62 

คร้ังที่ คร้ังที่ Update วิทยากร 
คร้ังที่ 1 

วันพุธที่ 18 ก.ย. 62 
 

09.00 – 12.00 น. ▪ พิธีเปิดการฝึกอบรม  
▪ การบรรยาย 
o Digital Disruption and 

Innovation 
o Enterprise Architecture and 

Digital Service Blueprint 

 
 
นายเอก โอฐน้อย 
นายชัยณรงค์ โชไชย 

13.00 – 14.30 น. ▪ Orientation ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 
คร้ังที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ย. 62 
 

09.00 – 12.00 น. ▪ Digital Mindset and Change 
Management 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

13.00 – 16.00 น. ▪ Design Thinking ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 
คร้ังที่ 3 

วันพฤหัสบดีที่ 26 ก.ย. 62 
09.00 – 12.00 น. ▪ Digital Service Blueprint ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์
13.00 – 16.00 น. ▪ Digital Service Architecture  ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 



 
 

  

คร้ังที่ คร้ังที่ Update วิทยากร 
คร้ังที่ 4 

วันศุกรท์ี่ 27 ก.ย. 62 
 

09.00 – 12.00 น. ▪ Business As is Stage  
(High Level Architecture View) 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

13.00 – 16.00 น. ▪ Workshop: Business As is Stage  
(High Level Architecture View) 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

คร้ังที่ 5 
วันพุธที่ 2 ต.ค. 62 

 

09.00 – 12.00 น. 
 

▪ Business As is Stage  
(Low Level Architecture View) 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

13.00 – 16.00 น. ▪ Workshop: Business As is Stage  
(Low Level Architecture View) 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

คร้ังที่ 6 
วันพฤหัสบดีที่ 3 ต.ค. 62 

 

09.00 – 12.00 น. ▪ Business As is Stage  
(Customer Journey and Data 
Management) 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

13.00 – 16.00 น. ▪ Workshop: Business As is Stage  
(Customer Journey and Data 
Management) 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

คร้ังที่ 7 
วันพุธที่ 9 ต.ค. 62 

 

09.00 – 12.00 น. ▪ Business Future Stage  
(Low Level Architecture View) 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

13.00 – 16.00 น. ▪ Workshop: Business Future 
Stage  
(Low Level Architecture View) 

ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

คร้ังที่ 8 
วันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 62 

09.00 – 12.00 น. ▪ Gap Analysis ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 
13.00 – 16.00 น. ▪ Road Map ทีมผู้เชี่ยวชาญ TDGA 

คร้ังที่ 9 
วันพุธที่ 16 ต.ค. 62 

 

09.00 – 12.00 น. ▪ Group Project Presentation 
o As is Architecture  
o Future Architecture  
o Road Map 

▪ พิธีปิดการฝึกอบรม 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์
นายชัยณรงค์ โชไชย 

หมายเหตุ:  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หัวข้อการฝึกอบรม และเนื้อหาการฝึกอบรม ภายใต้การดำเนิน
โครงการฝึกอบรมระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ตามความเหมาะสม และขอ
อภัยหามิได้แจ้งในท่านทราบล่วงหน้า ด้วยอยู่ในระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร และรอการตอบรับของท่าน
วิทยากร ขออภัยมา ณ โอกาศนี้ 

 
 
 
 
 



 
 

  

 กำหนดการพิธีเปิดการฝึกอบรม (การฝึกอบรมครั้งที่ 1) 
หลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล” 

(Digital Transformation Program: DTP) 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 18 กันายน 2562 เวลา 09.00 – 14.30 น. 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 

Last update: 10.09.62 
เวลา รายละเอียด 

08.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน  
09.00– 10.30 น. บรรยายหัวข้อ “Digital Disruption and Innovation” 

โดย  ดร.ภูมิ ภูมิรัตน (ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ล.ต.) 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ “Enterprise Architecture and Digital Service Blueprint” 

โดย นายชัยณรงค์ โชไชย (ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
13.00 – 14.30 น. ปฐมนิเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม 

(เฉพาะผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 ท่าน) 
 จบการฝึกอบรมครั้งที่ 1 

หมายเหตุ:  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ หัวข้อการฝึกอบรม และเนื้อหาการฝึกอบรม ภายใต้การดำเนิน
โครงการฝึกอบรมระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ตามความเหมาะสม และขอ
อภัยหามิได้แจ้งในท่านทราบล่วงหน้า ด้วยอยู่ในระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร และรอการตอบรับของท่านวิทยากร 
ขออภัยมา ณ โอกาศนี้ 
 

การแบ่งกลุ่มสำหรับการฝึกอบรม 
 

สืบเนื่องจากหลักสูตรฯ ที่กำลังจะจัดนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดทำสถาปัตยกรรมทางด้านการให้บริการของ
กระทรวง พม. (Digital Service Blueprint Architecture) เพ่ือนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่
ดิจิทัล  จากข้อมูลมูลดังกล่าวข้างต้น จึงขอเรียนปรึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการทำงานเบื้องต้น ดังนี้ 
 

1. จดัผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแยกตามงานฟังก์ชันและงานสนับสนุนที่ดำเนินงานอยู่
ในปัจจุบัน 
 



 
 

  

2. เมื่อแบ่งกลุ่มตามข้อที่ 1 แล้ว ให้แต่ละกลุ่มเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่รับผิดชอบ เช่น 
Manual Work Flow หรือ Work instruction หรือ Work Process รวมถึงข้อมูลที่มีการจัดเก็บจากกระบวนการ
ของบริการดังกล่าว 
 

3. กระทรวงฯ สามารถจัดกลุ่มพิเศษที่ทำหน้าที่สนับสนุนการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยสมาชิกในกลุ่มนี้
ปฏิบัติงานหรือหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานทางด้าน IT ซึ่งประกอบด้วย งานด้าน Application งานด้าน 
Infrastructure และงานด้านระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ที่ใช้ภายในกระทรวงฯ  
 

4. ในการฝึกอบรมทุกครั้งจะมีการบ้านให้แต่ละกลุ่มกลับไปทำ เพ่ือให้งานมีความสมบูรณ์ และนำ
กลับมาใช้ต่อในการฝึกอบรมครั้งต่อไป 
 

5. ทุกๆ กลุ่มจัดเตรียมคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 เครื่อง (Window + MS Office) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

รายนามผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล” 

(Digital Transformation Program: DTP) 
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 
ที่ สังกัด คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ 

1 กองกลาง นางสาว บุษยา ใจสว่าง ผู้อำนวยการ   

2 กองกลาง (กลุ่มอำนวยการ) นางสาว จันทิรา เสพา นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ 

3 กองกลาง (กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลและส่งเสริม
องค์กร) นาย อาทิตย ์ เตียวตระกูล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 

4 กองกลาง (กลุ่มการบริหารทรัพยากรบุคคล) นาย อุดมศักดิ์ โกสิทธิ ์ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ 

5 กองกฎหมาย นางสาว กุณฑลี เงาแสงธรรม นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ 

6 กองกฎหมาย พันจ่าอากาศเอก สมเกียรต ิ ธำรงพาณิชยกุล นิติกร ปฏิบัติการ 

7 กองตรวจราชการ นางสาว ดรุณี มนัสวานิช นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ 

8 กองตรวจราชการ นางสาว หยาดฝน รัตตะมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

9 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นางสาว พเยาว ์ วงษ์ชิต นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ 

10 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นาย อิศรา ขัติยรา นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ 

11 กองต่อต้านการค้ามนุษย์ นางสาว วรินทิพย ์ ด่านพณิชย์สกุล นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ 

12 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นางสาว พริมธพัทต ์ จริยานพวิาทย ์ นายช่างภาพ ชำนาญงาน 

13 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ นาย อธิวัฒน ์ ธาดาศรีสวัสดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

14 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นาย กนก คุ้มประวัติ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ 

15 กองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นางสาว จีรดา ธรรมาภิมุข นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ 

16 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นาง เกศสุดา มงคลนาวิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 

17 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาว นวรัตน์ กิจชนะถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

18 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาว สุวรรณ ี สุวรรณไพบูลย์ นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการ 

19 สถาบันพระประชาบดี นาย บัณฑิต คงเกลี้ยง นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ 

20 กลุ่มตรวจสอบภายใน นาง รติรัตน์ กำลัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ 

21 กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาว ตรีสุคนธ์ การะเกต ุ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ 

22 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาว อนินทิตา รุจิประภา นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ 

23 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต นางสาว สมพรทิพย ์ สุขวโรดม นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ 

24 สสว.1 ปทุมธาน ี นาย ตุลพันธุ ์ รัตน์ธรรมดิษฐ ์ นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ 

25 สสว.2 กรุงเทพฯ นาง วรรทณา นวลย่อง นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ 

26 สสว.2 กรุงเทพฯ นาง พุทธิตา กันภัย เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

27 พมจ.นนทบุรี นางสาว วีร์วรินทร์ ธีระกมลกานต ์ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ 

28 พมจ.นนทบุรี นางสาว สุชาดา หมื่นกล้า นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ 



 
 

  

ที่ สังกัด คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง ระดับ 

29 พมจ.ปทุมธานี นาง ปาณิสรา รักพงษ์ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ 

30 พมจ.ปทุมธานี นาง รัชน ี ดีดพิณ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 

31 ศทส. กลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศ นางสาว ปิติพร ปิติเสรี นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ชำนาญการพิเศษ 

32 ศทส. กลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศ นาย จำเริญ นิจจรัลกุล เจ้าพนักงานสื่อสาร ชำนาญงาน 

33 ศทส. กลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศ นางสาว จรัสศรี พลรัฐธนาสิทธิ ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ชำนาญการ 

34 ศทส. กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล นางสาว พัชริน ี ไชยจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 

35 ศทส. กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล นางสาว รักดี ศรีเสมอ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ 

36 ศทส. กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล นางสาว ยุภนันท ์ สมปาง นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ 

37 ศทส. กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสือ่สาร นางสาว อวยพร ศรีสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

38 ศทส. กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสือ่สาร นาง กฤติกา พันธ์รัตน์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

39 ศทส. กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสือ่สาร นางสาว ทัศวรรณ จันทร์อ่อน นักวิชาการคอมพวิเตอร์ ชำนาญการ 

40 ศทส. กลุ่มการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสือ่สาร นางสาว สมอุษา วิไลพันธุ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

 


