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หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
อบรมระหว่างวันที่ 16 มนีาคม 2559 ถงึ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ ทุกวันพุธและวันศุกร์ 
ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 

 
1. หลักการและเหตุผล 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารรับความเห็นจากส านักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO แทนส านักงาน ก.พ. ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กระทรวงฯ ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแล้ว
จ านวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 25 และ 26 จากนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ในส่วนของนโยบายในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขัน
ในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับ
การให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง 
ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 6 ยุทธศาสตร์  (ที่มา : 
http://www.digitalthailand.in.th เอกสารประกอบการประกอบการประชุมคณะกรรมการ
เตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคุลมทั่วประเทศ 
 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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ที่มา: http://www.digitalthailand.in.th 
 

และจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าวซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐที่จะต้องพัฒนา
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคเอกชนในการน าเอาดิจิทัลมาขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ดังนี้ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐจึงควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดรับกับ
แนวนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาพัฒนาหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มอบหมายให้ส านักงานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ด าเนินการจัด โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ปี 2559” เพ่ือประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ 
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2. ชื่อและรายละเอียดหลักสูตร 
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 (หลักสูตร CIO รุ่นที่ 28)  

รายละเอียดหลักสูตร คือ เป็นหลักสูตรที่จะอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานระดับ

กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 และยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ                
รุ่นที่ 1 – 26  
o รุ่นที่ 1 – 24 ที่ด าเนินการจัดอบรมโดย ส านักงาน ก.พ.  
o รุ่นที่ 25 – 26 ที่ด าเนินการจัดอบรมโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ร่วมกับ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
 รับสมัครจ านวนจ ากัด 30 ท่าน (เท่านั้น) 

ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน (First-come First-serve) 
 
3. วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

3.1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการท างาน
ของภาครัฐเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการ
บริหารโครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
 เพ่ือสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  
 เพ่ือให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์

ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้
เป็นอย่างด ี

 เพ่ือให้เกิดเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐอันจะท าให้การ
ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือแผนการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ได ้
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3.2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการท างานของภาครัฐ
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการบริหารโครงการ
ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
 มีการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
 มีเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครั ฐอันจะท าให้การ

ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สามารถก าหนดแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลได้ 

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 
4. ชื่อวิชาที่จะอบรม 

วิชา (หัวข้อ) ที่จะการอบรมในแต่ละหลักสูตรได้มีการจัดล าดับหัวข้อที่จะบรรยายในหลักสูตร
เป็นล าดับและแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจเนื้อหาและสามารถล าดับ
ความคิดได้ท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถอธิบายล าดับของหัวข้อในการอบรม
ได้ ดังนี้ 
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I. สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของต่างประเทศและประเทศไทย 
(Policy and Planning) เป็นการปูพ้ืนให้ผู้บริหารได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของต่างประเทศ
และประเทศไทย 
 

II. บทบาทและหน้ าที่ ข อ งผู้ บ ริ ห า ร เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เทศ ร ะดั บสู งภ าค รั ฐ 
(Responsibilities) เป็นการบรรยายถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 
(CIO)  
 

III. การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ  (Management) เป็นการบรรยายถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (CIO) ทั้งทางด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน กฎหมาย รวมถึง การบริหารงาน
ด้านอื่นๆ  
 

IV. การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงาน (Implementation) การน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงาน เพ่ือท าให้เกิดการบูรณาการภาครัฐในด้านต่างๆ การ
ก าหนดนโยบายการเชื่อมโยงด้านต่างๆ และการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรต่อไป 
 

หลังจากท่ีได้ล าดับและหมวดหมู่ของหัวข้อการอบรมทั้ง 4 ด้าน คณะกรรมการหลักสูตรฯ จึง
ได้พิจารณาหัวข้อส าหรับการจัดอบรมของหลักสูตรอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ ปี 2559 โดยหัวข้อการอบรมปรากฏอยู่ในเอกสารหลักสูตรตามที่คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
เห็นชอบให้จัดท าขึ้นมา และสอดคล้องกับข้อก าหนดขอบเขต และรายละเอียดของงาน (TOR) 
คือ ให้มีเนื้อหาทันต่อต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รองรับกับนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ รวมถึงความรู้ในการจัดท านโยบายและวางแผน (Planning and Strategy) ด้าน
ความมั่นคงและปลอดภัย (Security) กฎระเบียบ (Law and Regulations) การบริหารจัดการ 
(Management) ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการน าความรู้ที่ได้มาไปปรับใช้ (Implementation) 
รวมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม 
 
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 (หลักสูตร CIO รุ่นที่ 28) 
 

หัวข้อในการอบรมของหลักสูตรฯ นี้ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐยุคปัจจุบัน ให้เกิดความรู้และความเข้าใจทางด้านนโยบายและ
วางแผน (Planning and Strategy) ด้านความมั่นคงและปลอดภัย (Security) กฎระเบียบ (Law 
and Regulations) การบริหารจัดการ (Management) ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและการน าความรู้



 
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

ที่ได้มาไปปรับใช้ (Implementation) รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีตารางการอบรม ดังนี้ 
 

หลักสูตรผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
คร้ังที่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

1 วันที่ 16 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

พิธีการเปิดอบรมหลักสูตร CIO รุ่นที่ 28 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

(1) การพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ตามแนวทางการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government Master Plan 
Development) 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (2) บทบาทและหน้าที่ของ CIO กับการบริหาร
จัดการไอซีทีตามแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (Digital  Government Master Plan 
Development) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

2 วันที่ 18 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(3) บทบาทของผูน้ าดา้นไอซีทีกับการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการให้บริการภาครัฐและเอกชน 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 

(4) อภิปรายเสนอแนวคิด “บทบาทของผูน้ า
ด้านไอซีทีในการจัดท าแผนเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศ และระบบ
สารสนเทศให้สอดคล้องกับนวัตกรรมของ
หน่วยงาน” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 1) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

3 
วันที่ 23-24 มีนาคม 2559 (5) ศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมเครือข่าย 

คร้ังที่ 1 
ทีมงาน สรอ. 
 

4 วันที่ 30 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(6) การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่วยงาน  ภาครัฐตามบทบาทและหน้าที่
ในฐานะ CIO ของหน่วยงาน   

ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (7) ร่างแผนแมบ่ทการพฒันาดจิิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy 
Master Plan Development) 

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ์

5 

วันที่ 1 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(8) แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตาม
นโยบายการพฒันารัฐบาลดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (9) กฎหมายทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(ICT Laws) 

นางสาวพลอย เจริญสม 

6 
วันที ่20 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(10) การบริหารการเปลี่ยนแปลง ดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ ์



 
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

หลักสูตรผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
คร้ังที่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (11) การบริหารงานไอซีทีในเชิงธุรกิจให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ขององค์กร (e-Business Alignment) 

นายไชยเจริญ อติแพทย ์

7 

วันที่ 22 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(12) การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล นายอาวุธ วรรณวงศ์ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (13) การบริหารงานดา้นความมัน่คงปลอดภัย
สารสนเทศ 

ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ ์

8 
 

วันที่ 27 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(14) การบริหารความเสี่ยงดา้นไอซีที ดร.ก าพล ศรธนะรัตน์ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (15) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 

นายอภิชัย  พงษ์โพธากุล 

9 วันที่ 29 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(16) บริหารจัดการโครงการด้าน ICT: 
กรณีศึกษา 

ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (17) อภิปรายเสนอแนวคิด “การบริหารจัดการ
โครงการไอซีทีภาครัฐ” (แบ่งกลุม่ปฏิบัติ 2) 

รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ 

10 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(18) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (Digital 
Government Master Plan Development) 
เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการภาครัฐและ
ประชาชน อาทิ Government Access 
Channel เป็นต้น 

นายวบิูลย์ ภัทรพบิูล 

เวลา 13.00 - 16.00 น.  (19) การบริหารงานบุคคลดา้น ICT นายภาณุ สังขะวร 

11 
 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(20) ICT Outsourcing Management: 
กรณีศึกษาจากกระทรวงพาณชิย์ (Best 
Practice) 

นายชัยณรงค์ โชไชย 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (21) การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครัฐ: กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ 100 ล้านบาทขึ้นไป 

นายเดชา เมฆวิลัย 

12 

วันที่  13 พฤษภาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(22) การเตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT 
Governance ด้วยมาตรฐาน CobiT และ ITIL 

นายวสิุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (23) อภิปรายเสนอแนวคิด “การเตรียมองค์กร
ให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance ด้วย
มาตรฐาน CobiT และ ITIL”  
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 3) 

นายวสิุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน ์



 
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

หลักสูตรผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
คร้ังที่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

13 
 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(24) มาตรฐานข้อมูลภาครัฐและกรณีศึกษา
โครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ  

นางไอรดา เหลืองวิไล 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (25) มาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดร.ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน ์
นายประกิต สังข์ปา่ 

14 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(26) เทคโนโลยี (Emerging Technology) 
Mobile and Social 

นายภาวุธ พงษ์วทิยภานุ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (27) เทคโนโลยี (Emerging Technology) 
Cloud and Data Center 

นางสาวสกุณา ปญัญาวิวรรธน ์

15 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(28) มาตรฐานและแนวปฏิบตัิเพื่อสนับสนุน
การมุ่งสู่รัฐบาลดิจิทลั 

นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ ์
นายอุสรา วสิารทานนท์ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (29) แนวทางการประยุกต์ใชไ้อซีทีกับการ
บริหารราชการแนวใหม่และปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ดร.ก าพล ศรธนรัตน ์

16 

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(30) Principle of Enterprise Architecture นายไชยเจริญ อติแพทย ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (31) อภิปรายเสนอแนวคิด “Enterprise 
Architecture as Framework” 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 4) 

นายไชยเจริญ อติแพทย ์

17 

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(32) ICT เพื่อบูรณาการรอบด้าน และยกระดบั
ขีดความสามารถในการบริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสดุ 

นายวบิูลย์ ภัทรพบิูล 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (33) กิจกรรม Individual Case Study (1) 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 5) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

18 

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(34) กิจกรรม Individual Case Study 
Report (2) (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 6) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (35) กิจกรรม Individual Case Study 
Report (3) (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 7) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

19 

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(36) แนวทางสู่การบูรณการภาครัฐตามแผน
แม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Connected 
Government) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (37) อภิปรายเสนอแนวคิด “Connected 
Government” (แบ่งกลุ่มปฏิบตัิ 8) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

20 
วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2559 (38) ศึกษาดูงานและกิจกรรมสง่เสริมเครือข่าย 

คร้ังที่ 2 
ทีมงาน สรอ.  
 

21 
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(39) กิจกรรม CIO Relationship CIO ผู้ที่ผา่นการอบรมแล้ว 



 
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

หลักสูตรผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
คร้ังที่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (40) อภิปรายเสนอแนวคิด “กิจกรรมผู้น าด้าน
ไอซีที” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 9) 

นายไชยเจริญ อติแพทย ์

22 

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(41) อภิปรายเสนอแนวคิด “ความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่แผนแม่บทการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทลั” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 10) 
 Connected Government 
 Common Policy (Institution)  
 Capacity Building 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (42) อภิปรายในหัวข้อ “ความพร้อมของ
หน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่แผนแม่บทการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทลั” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 11) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(43) อภิปรายเสนอแนวคิด และสรุปการ
อภิปราย (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 12) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (44) น าเสนอแนวคิด และพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวปดิอบรมรุ่นที่ 28 

ปิดการอบรม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างเรียนเชิญวิทยากร 

และรอการตอบรับการบรรยายจากวิทยากรในแต่ละท่าน 
 
5. วิธีการจัดอบรม 

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
(หลักสูตร CIO รุ่นที่ 28) 

อบรมจ านวน 23 ครั้ง จัดอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ ทุกวันพุธและวันศุกร์ แบ่งเป็น 
 บรรยาย จ านวน 15 ครั้ง 
 แบ่งกลุ่มปฏิบัติ จ านวน 6 ครั้ง 
 ศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 2 ครั้ง 

(ครั้งละ 2 วัน 1 คืน) 
 
6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย (ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 
 
 



 
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)   
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

7. สถานที่ในการจัดอบรม 
โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 

 

8. วิธีการสมัครและเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ 

https://www.ega.or.th/th/contentlist/930/4231 เพ่ือส ารองที่นั่ง  
2. กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร CIO รุ่นที่ 28 
3. หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้า

หน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. หนังสืออนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าร่วมการอบรม 
5. สแกนเอกสารตามข้อ 2 - 3 ส่งกลับมายังอีเมล์ cst@ega.or.th 

(ส าหรับเอกสารตามข้อ 4 สามารถส่งตามหลังได้) 
6. กรณีศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน 

กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงานดังกล่าวพอสังเขป (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ 
A4 พิมพ์ฟอนต์ไทยสารบรรณขนาด ๑๖ – TH SarabunPSK ขนาด 16 ส่งภายในวันที่ 
20 เมษายน 2558 ) 

 

เงื่อนไขของการผ่านการอบรม 
ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการอบรม และได้รับมอบประกาศนียบัตร

หลักสูตรฯ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 เข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ส่งบทความกรณีศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 

(ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ฟอนต์ไทยสารบรรณขนาด 16)  
หมายเหตุ 

 กรณแีจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันท าการก่อนการ
อบรมในวันแรก พร้อมทั้งท าหนังสือเป็นทางการแจ้งให้ทางกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้า
หน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล
รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือสลับก าหนดการอบรม และ/หรือสถานที่ศึกษาดู
งานได้ตามความเหมาะสม 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนก าหนด หากมีผู้สมัครเกินจ านวนที่ก าหนดไว้  
 ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน (First-come First-serve) 
 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 612 6000 ต่อ  

3602 – 3606 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cst@ega.or.th 


