
 

หน้า ๑/๔ 
 

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture หรือ EA 

(EA for e-Government Exchange Program: e-GExp) 
ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
ครั้งที ่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

๑ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙   
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

พิธีเปิดและรับฟังการบรรยาย 
o การบริหารบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐภายใต้ 

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด  
ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ความจ าเป็นและประโยชน์ในการจัดท า Enterprise 
Architecture ของหน่วยงานภาครัฐ 

บรรยายวิชาการ 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ. สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ 
นายชัยณรงค์ โชไชย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. Enterprise Architecture หน่วยงานภาครัฐ  
o ตัวอย่างการจัดท า Enterprise Architecture หน่วยงานภาครัฐ  
o กรอบแนวคิดในการจัดท า  
o มาตรฐานที่น ามาใช้อ้างอิงในการจัดท า 
o การจัดท ากรอบ Enterprise Architecture จากแนวคิดตัวอย่าง 

(Workshop) 

บรรยายวิชาการ 
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ  
นายดนัยรัตน์ ธนบดีธรรมจารี 
 
Workshop 
ผู้เชี่ยวชาญ EGA 
 
 



 

หน้า ๒/๔ 
 

ครั้งที ่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 
๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

วิธีการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อก าหนดกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กร 
o ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 
o วิธีการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของ

หน่วยงานภาครัฐ 

บรรยายวิชาการ 
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์  
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  o การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานภาครัฐไปสู่การจัดท า Enterprise Architecture 
(Workshop) 

Workshop 
ผู้เชี่ยวชาญ EGA 
 

๓ วันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙    การบรรยายพิเศษ “เทคนิคการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย EA”  การบรรยายพิเศษ 
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายประมวลผลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
 
Workshop 
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 

๔ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

การประเมินความพร้อมของหน่วยงาน 
o ตัวอย่างการประเมินความพร้อมยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

องค์กร (Check list: Business Process) 
o การประเมินความพร้อมยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ

องค์กร (Business Process) Workshop 

บรรยายวิชาการ 
นายปานศักดิ ์ปราโมกข์ชน 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 
 



 

หน้า ๓/๔ 
 

ครั้งที ่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  o ตัวอย่างการประเมินความพร้อม แผนงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
(Check list: Information Technology) 

o การประเมินความพร้อมแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
Workshop 

บรรยายวิชาการ 
นายปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
Workshop 
ผู้เชี่ยวชาญ EGA 

๕ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
  

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ 
o ตัวอย่างการออกแบบ Enterprise Architecture ส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ 
o ความเชื่อมโยงของการน าผลจากการประเมินความพร้อม ด้าน 

Business Process มาออกแบบ Enterprise Architecture 

บรรยายวิชาการ 
นายปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน 
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 
ผู้เชี่ยวชาญ EGA 
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. o การออกแบบ Enterprise Architecture (Workshop) Workshop 
นายปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน 
ผู้เชี่ยวชาญ EGA 

๖ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

o ตัวอย่างการออกแบบ Enterprise Architecture ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 

o ความเชื่อมโยงของการน าผลจากการประเมินความพร้อม ด้าน IT 
มาออกแบบ Enterprise Architecture 

บรรยายวิชาการ 
นายปานศักดิ์ ปราโมกข์ชน 
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 
ผู้เชี่ยวชาญ EGA 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  o การออกแบบ Enterprise Architecture (Workshop) Workshop 
ผู้เชี่ยวชาญ EGA 

๗ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

การวิเคราะห์ Gap Analysis 
o ตัวอย่างการวิเคราะห์ Gap Analysis จากการจัดท า Enterprise 

Architecture ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

บรรยายวิชาการ 
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 



 

หน้า ๔/๔ 
 

ครั้งที ่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. o การวิเคราะห์ Gap Analysis จากการจัดท า Enterprise 

Architecture ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (Workshop) 
Workshop 
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 

๘ วันที่ ๒๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ ออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

๙ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

การก ากับดูแลและพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานให้
เหมาะสมตามยุทธศาสตร์องค์กร 
o แผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานในระยะสั้น

และระยะ 

บรรยายวิชาการ 
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์  
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. น าเสนอกรอบแนวคิดการจัดท า Enterprise Architecture ผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอ 
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์  
คณะกรรมการหลักสูตร 
วิทยากร 

๑๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

o การประมวลผลจากการศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรม  ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์  
นายชัยณรงค์ โชไชย 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. o การประมวลความรู้จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ  
เพ่ือเตรียมน าเสนอแนวคิด 

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์  
นายชัยณรงค์ โชไชย 

๑๑ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

น าเสนอแนวคิดและพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม 
หลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise 
Architecture หรือ EA 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
คณะกรรมการหลักสูตร 
คณะกรรมการร้อยล้าน 
ส านักงบประมาณ 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้ อยู่ในระหว่างการเรียนเชิญวิทยากรและรอการตอบรับของวิทยากรแต่ละท่าน หากทีมงาน EGA มิได้แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ต้อง
ขออภัยมา ณ โอกาสนี ้


