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หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Transformation Program: DTP) 
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) 

ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

 
หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

อันประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการท างาน (Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากร (Digital Workforce) หรือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน (Agile / LEAN) เป็นต้น          
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการท างาน การออกแบบการให้บริการ การด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงท าให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์องค์กรและรัฐบาลดิจิทัล 
 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถออกแบบกระบวนการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 

3. เ พ่ือให้ผู้บริหารมีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการจากการจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กรและน าไปประยุกต์เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริการ 

 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพ่ือการปฏิรูปการบริหารงาน
ราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล  
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 

ผู้บริหารที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ 

1. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ 
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) หรือ 
3. ผู้อ านวยการส านัก/ฝ่าย หรือ 
4. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี

ประสบการณ ์หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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ระยะเวลาการอบรม 
 

อบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 5 กันยายน 2562 อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวัน
พฤหัสบด)ี เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จ านวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

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

12 

กิจกรรมการบูรณาการการท างานร่วมกันแบบเครือข่ายส าหรับผู้บริหารระดับสูง 1 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 7 วัน 6 คืน ระหว่างวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2562 

1 

การน าเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ 1 
รวม 15 

หมายเหตุ:  
 การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ 
 ก าหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการ

ตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
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: bda@dga.or.th 
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ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 
 

มีให้เลือก 4 รูปแบบ 
 แบบที่ 1 บินชั้นประหยัด + พักคู่ ราคา 216,500 บาทต่อท่าน 
 แบบที่ 2 บินชั้นประหยัด + พักเดี่ยว ราคา 234,500 บาทต่อท่าน  
 แบบที่ 3 บินชั้นธุรกิจ + พักคู ่ราคา 250,500 บาทต่อท่าน 
 แบบที่ 4 บินชั้นธุรกิจ + พักเดี่ยว ราคา 268,500 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  
 
 

********************************************************* 
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แผนที่สถานที่จัดอบรม 
 

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Transformation Program: DTP) 

โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ 
 

 
 
ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ 
โทรศัพท์: 02 309 9999 
 


