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หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 
(e-Government Executive Program: e-GEP) 

โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) 
ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 
 

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหาร
ระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมอบรมไปใช้ในการก าหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับ
องค์กรที่สามารถให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบด้วย  
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย 
 

2. เพ่ือเป็นผู้น าการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

3. เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 

4. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” 
 

5. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

6. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือ
สามารถวางแผนงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิทัลที่เหมาะสม 
 
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม 
 

1. ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1.1 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิม)  
1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิม)  
1.3 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป 
1.4 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 

ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า 
[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551] 
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2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1 
 
 

3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 

 

อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2562 อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวัน
พฤหัสบด)ี เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จ านวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม จ านวนครั้ง 
การฝึกอบรมในประเทศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า 
(อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.)    

12 

กิจกรรมการบูรณาการการท างานร่วมกันแบบเครือข่ายส าหรับผู้บริหารระดับสูง 1 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 8 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2562 

1 

การน าเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ 1 
รวม 15 

หมายเหตุ:  
 การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ 
 ก าหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการ

ตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ตารางการอบรม 
 

คร้ังท่ี หัวข้อการอบรม วิทยากร 
ครั้งท่ี 1 

วันท่ี 18/04/62 
(9.00-16.00 น.) 

- พิธีเปิดการอบรม  
- รัฐบาลดิจิทัลมคีวามส าคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างไร 

- รองนายกรัฐมนตร ี
 

- การเช่ือมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานโครงการเพื่อการ
พัฒนารัฐบาลดจิิทัลของประเทศไทย 

- ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 

ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 24-25/04/62 
(9.00-16.00 น.) 

กิจกรรมการศึกษา ณ ต่างจังหวัด 
- ศึกษาดูงานท่ี KASIKORN Business-Technology Group  
- ปฐมนิเทศ 
- กิจกรรมสัมพันธ์  

- KASIKORN Business 
Technology Group  

- ทีมสถาบัน TDGA 

ครั้งท่ี 3 
วันท่ี 02/05/62 
(9.00-16.00 น.) 

บทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน Digital 
Transformation 

- ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

อภิปราย: ประเด็นปัญหา อุปสรรคของการท า Digital 
Transformation ในหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางแก้ไขปญัหา  

- ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์
และทีมสถาบัน TDGA 

ครั้งท่ี 4 
วันท่ี 16/05/62 
(9.00-16.00 น.) 

เครื่องมือประเมินระดับความส าเรจ็ในการพัฒนา Digital 
Government ในระดับสากล และประเทศไทย 

- นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร 

คิดแบบ Start up  - นายเรืองโรจน์ พูนผล 
ครั้งท่ี 5 

วันท่ี 23/05/62 
(9.00-16.00 น.) 

แนวทางการท า Digital Transformation 1 
- ทีมงาน สคูลดโิอ (Skooldio) 

Workshop: Digital Transformation by Design thinking  

ครั้งท่ี 6 
วันท่ี 30/05/62 
(9.00-16.00 น.) 

แนวทางการท า Digital Transformation 2 
- ทีมงาน สคูลดโิอ (Skooldio) 

Workshop: Digital Transformation by Agile, Lean  

ครั้งท่ี 7 
วันท่ี 08-15/06/62 

การศึกษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั    
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

ครั้งท่ี 8 
วันท่ี 20/06/62 
(9.00-16.00 น.) 

การถอดบทเรยีนจากการศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ 
และการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
และผูเ้ชี่ยวชาญจาก 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

อภิปราย: เพื่อการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

ครั้งท่ี 9 
วันท่ี 27/06/62 
(9.00-16.00 น.) 

การออกแบบและจดัท าพิมพ์เขียวองค์กรยุคดิจิทัล  
(Digital Blue Print Analysis and Creation) 

- นายชัยณรงค์ โชไชย 
และทีมสถาบัน TDGA 

Workshop: จัดท าพิมพ์เขียวองคก์ร ยุคดิจิทลัในระดบั High Level 
(Digital Blue Print Analysis and Creation) 

ครั้งท่ี 10 
วันท่ี 04/07/62 
(9.00-16.00 น.) 

จับกระแสเทคโนโลยสี าหรับรัฐบาลดิจิทัล เช่น Blockchain, IOT, AI 
และ 5G เป็นต้น 

- ดร.เศรษฐพงศ์ มะลสิุวรรณ 

อภิปราย: เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัส าหรับรัฐบาล
ดิจิทัล 

- นายแดน ศรมณ ี
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คร้ังท่ี หัวข้อการอบรม วิทยากร 
ครั้งท่ี 11 

วันท่ี 11/07/62 
(9.00-16.00 น.) 

กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์
สูงสุด (Data Governance, Big Data, Data Analytics) และ
ตัวอย่างกรณีศึกษาจากท้ังในและต่างประเทศ 

- นายธัชพล โปษยานนท์  
และทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดท า 
Workshop 

Workshop: แนวทางและกระบวนการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลภาครัฐ 
ครั้งท่ี 12 

วันท่ี 18/07/62 
(08.30-16.00 น.) 

นวัตกรรมการออกแบบบริการ (Innovation and Service Design) - นายอริยะ พนมยงค ์

ศึกษาดูงานภายในประเทศ - Microsoft Thailand 

ครั้งท่ี 13 
วันท่ี 25/07/62 
(9.00-16.00 น.) 

กฎหมายส าคญัที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล และการ
ขับเคลื่อนประเทศสูด่ิจิทัลไทยแลนด์ฉบับล่าสุด เช่น  
(ร่าง) พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล, (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์
และ (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

- นายปริญญา หอมเอนก 
 

อภิปราย: เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎหมายฯ ในภาครัฐ - นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล 
ครั้งท่ี 14 

วันท่ี 01/08/62 
(9.00-16.00 น.) 

การจัดท าแผนงานโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล 

- สถาบัน TDGA 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ครั้งท่ี 15 
วันท่ี 15/08/62 
(9.00-12.00 น.) 

- น าเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาครัฐฯ 

- พิธีมอบประกาศนียบตัรและปดิการอบรม  

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- รองนายกรัฐมนตร ี

Update: 4/4/62 
สถานที่อบรม 

 

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ 
 
การรับสมัคร 

 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม  
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13148 เพ่ือส ารองที่นั่ง หรือ  
2. Scan QR Code                               เพ่ือส ารองที่นั่ง 

 
 
 
 
 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร 
4. ลงนามในใบสมัคร 
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) 

และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g@dga.or.th 
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ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 
 

มีให้เลือก 2 รูปแบบ 
 แบบที่ 1 บินชั้นประหยัด + พักเดี่ยว ราคา 240,000 บาทต่อท่าน 
 แบบที่ 2 บินชั้นธุรกิจ + พักเดี่ยว ราคา 274,000 บาทต่อท่าน 
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว  
o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมต่อท่าน และราคารวม VAT ร้อยละ 7 แล้ว 
o เป็นราคาเหมาจ่ายส าหรับการลงทะเบียนอบรมตลอดโครงการฯ รวมการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศแล้ว 
o ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ 
o ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
o ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าตั๋วโดยสารออก เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารที่เข้า

ร่วมการอบรมทั้งคณะ ดังนั้น ตั๋วโดยสารจึงออกเป็นตั๋วคณะ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการออก
ตั๋วโดยสารเอง (ตั๋วเดี่ยว) และการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ 

o กรณีเดินทางแบบตั๋วเดี่ยว (ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะ) ต้องช าระเพ่ิมขั้นต่ าเป็นจ านวนเงิน 
50,000 บาท/ท่าน/เที่ยว หรือมากกว่าในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 

o สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
 

********************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 จาก 6 
 
 

แผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม 
 

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 
(e-Government Executive Program: e-GEP) 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

 

 
 
ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ 
โทรศัพท์: 02 309 9999 
 


