
 
 

   



 
 

 

หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ 
(Chief Digital Officer for Management level) 
ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561

 
ค าอธิบายหลักสูตร : หลักสูตรน้ีถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมการอบรมมีบทบาทและพฤติกรรมคาดหวัง
เป็นผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด้านดิจิทัลในกระบวนการ
ท างานหรือให้บริการ สามารถน านโยบายและทิศทางองค์กร
จากผู้บริหารระดับสูง มาก าหนดเป็นแนวทางและแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ทบทวนและพัฒนากระบวนการ 
วิธีการท างาน หรือการบริการให้สามารถรองรับการเชื่อมโยง
ข้อมูล และการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างภาครัญกับประชาชน และมีการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย:  
 

Executive Management Academic 
Service Technology Other 

 

ผู้อ านวยการกอง (Management) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงาระดับกอง หรือผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
หรือต าแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่า อาทิ ผู้อ านวยการกอง ส านัก/
กอง/ศูนย์ หรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณา
เห็นสมควรเข้ารับการอบรม เน่ืองด้วยเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ 
หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม: 
1. เพื่ อสร างความตระหนักในความส า คัญและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทบทวนโยบาย 
และยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของขององคกรท่ีรับผดิชอบ  

2. เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเขาใจในการผลักดันและ
ตัดสินใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและ
การให้บริการแกประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทลั  

3. เพื่อใหส้ามารถเตรียมการในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และพัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการภาครัฐ  

4. เพื่อให้ตระหนักและมีความรูความเข้าใจในการเชื่อมโยง
ข้อมูลและระบบการใหบริการระหว่างหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยว ของเพื่อบูรณาการและสรางเอกภาพการใหบริการ
ภาครัฐ รวมถึงการสงเสริมใหเกิดการเปดเผยขอมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ตอสาธารณะ 

 
 
 

 
จ านวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 30 ท่าน  
 
ระยะเวลาการอบรม: จ านวน 72 ชั่วโมง (12 วัน) 
อบรมระหว่างวันท่ี 3 สิงหาคม ถึง วันท่ี 8 กันยายน 2561 
ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 
สถานที่อบรม: มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 
 ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทีดีจีเอ จะเป็น

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมตลอด
หลักสูตร ซ่ึงมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเป็นจ านวน
เงิน 65,000 บาทต่อท่าน  

 ท้ังน้ี ทุนท่ีได้รับการสนับสนุนไม่รวมค่าเดินทาง และค่าท่ี
พักส าหรับการเข้าร่วมการอบรม  
 

หัวข้อการสอน: (หน่วย: ชั่วโมง) 
1. ยุทธศาสตร์ดิจิทัลและทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

2. การออกแบบองค์กรดิจิทัล (จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

3. การจัดการและการออกแบบบริการดิจิทัลแบบองค์รวม
(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 

 
4. การบริหารองค์กรดิจิทัลด้วยสถาปัตยกรรมองค์กร 

(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

5. การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล 
(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

6. การบริหารทรัพยากรเพื่อองค์กรดิจิทัล 
(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

7. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

8. เทคนิคการบริหารกระบวนงานภายใต้องค์กรดิจิทัล 
(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 



 
 

 

9. คนพันธุ์ใหม่ส าหรับองค์กรดิจิทัล 
(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

10. การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือการท างาน 
(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

11. การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรดิจิทัลส าหรับผู้บริหาร 
(จ ำนวน 6 ชั่วโมง) 
 

12. กรอบธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรดิจิทัล 
(จ ำนวน 3 ชั่วโมง) 
 

13. ข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
องค์กรดิจิทัล (จ ำนวน 3 ชั่วโมง) 

 
รูปแบบการอบรม:  
 

จากจ านวนชั่วโมงการอบรมท้ังหลักสูตร 72 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
 บรรยาย (Lecture)    
 อภิปราย 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ค้นคว้าข้อมูลและวิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบคู่แข่งการ

บริหารดิจิทัล (Benchmarking)   
 ศึกษาวิเคราะห์เกมส์การบริหารดิจิทัล 
 ระดมปัญญาสร้างและพัฒนาแบบจ าลองระบบนิเวศ

ดิจิทัลอนาคตในราชการไทย 
 บทบาทสมมติและฝึกปฏิบัติน าการเปล่ียนแปลงและ

พฤติกรรมดิจิทัล 
 ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
 กิจกรรมน าเสนอรายงานกลุ่ม 
 ศึกษาดูระบบงานดิจิทัลองค์กรตัวอย่าง  
 
เง่ือนไขผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร: 
1. มีเวลาเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของเวลาอบรมท้ังหมด 
2. เข้ารว่มการจัดท างานกลุ่มและน าเสนอ “โครงการใน

ลักษณะ Digitization หรือโครงการท่ีขับเคลื่อนให้เกิด 
Digital Transformation ภาครัฐ” เพื่อเสนอตอ่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการน าไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการ
ปฏบิัติงานในหน่วยงานภาครัฐได้จริง 

3. ผลการสอบสมรรถนะความคาดหวังรายบุคคลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์การประเมินของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

 
 
 

ด าเนินงานโดย: 
สถาบนัพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 


