
 
 

ก ำหนดกำรศึกษำดูงำนครั้งที่ 1 

หลักสูตรผู้บรหิำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ รุ่นที่ 27 

(Chief Information Officer: CIO#27) 

ณ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กำญจนบุรี 

ระหว่ำงวันที่ 20-21 มกรำคม 2558 
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ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 1               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน 

วันพุธที ่๒๐ มกรำคม พ.ศ. 2559 
เวลำ  รำยละเอียด  

7.30 - 8.30 น. ลงทะเบยีน พร้อมรับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)(สรอ.) (แผนทีก่ำรเดินทำง หน้ำ 3 ) 

         

8.30 น.  
ออกเดินทำง สู ่ร้ำนอำหำรคีรีธำรำ จังหวัดกำญจนบุรี  
(แผนที่กำรเดินทำง หนำ้ 4) 

         
11.30 - 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน ณ ร้ำนอำหำรคีรธีำรำ  

จังหวัดกำญจนบุรี (แผนที่กำรเดินทำง หน้ำ 4) 
         
13.00 - 14.00 น. เดินทำง สู ่สถำนที่ดูงำน ณ กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรี

นครินทร ์จังหวัดกำญจนบุรี (แผนที่กำรเดินทำง หน้ำ 5) 
         
14.00 น.   ผู้บริหำรกล่ำวต้อนรับ       
         
14.15 - 16.00 น. ศึกษำดูงำน ตึกรำชำนุรักษ์ กำรไฟฟำ้ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

เขื่อนศรีนครินทร ์จังหวัดกำญจนบุรี และเยี่ยมชมกำรผลิตไฟฟำ้  
ณ เขื่อนศรีนครินทร ์(แผนที่กำรเดินทำง หน้ำ 5) 

         
16.00 - 17.00 น. เดินทำงเข้ำทีพ่ัก โรงแรมเทวมันตรท์รำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ   

  
9/99 หมู่ 3 ต ำบลท่ำมะขำม อ ำเภอเมอืง จังหวัดกำญจนบุรี 71000   
โทร: 034-615-999 (แผนที่กำรเดินทำง หน้ำ 6) 

         
17.00 น.  

 
Check in เข้ำทีพ่ัก โรงแรมเทวมันตร์ทรำ รสีอร์ท แอนด์ สปำ  
(แผนที่กำรเดินทำง หน้ำ 6) 

         
17.00 - 18.00 น. พักผ่อนตำมอัธยำศัย       

 



 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 2               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

ก ำหนดกำรศึกษำดูงำน (ต่อ) 

วันพุธที ่๒๐ มกรำคม พ.ศ. 2559  (ต่อ) 

เวลำ  รำยละเอียด 

18.00 น. 
 

รับประทำนอำหำรค่ ำรว่มกัน ณ ห้องพรีเวย์ ไวน์บำร์ (Prive wine Bar)  
โรงแรมเทวมันตร์ทรำ รสีอรท์ แอนด์ สปำ 

         
19.30 น.  พักผ่อนตำมอัธยำศัย       

 

วันพุธที่ ๒๑ มกรำคม พ.ศ. 2559 

เวลำ  รำยละเอียด 

7.30 - 8.30 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องเทยีร่ำ  
โรงแรมเทวมันตร์ทรำ รสีอรท์ แอนด์ สปำ 

         
8.30 น.  จัดกำรเก็บสัมภำระ และน ำสมัภำระลงมำไว้ที่หน้ำ Lobby (เพ่ือเตรียมน ำขึ้นรถ) 
         
9.00 น.  ลงทะเบยีน เข้ำร่วมงำนกิจกรรมสัมพันธ์ กระชบัมิตร ห้องนิมมำนนรดี 
         
9.00 - 12.00 น.  ร่วมกิจกรรมสมัพันธ ์กระชับมิตร ส ำหรับผู้บรหิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ระดับสูง ห้องนิมมำนนรดี 
         
12.00 น. 

 
รับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน ณ ห้องเทียร่ำ  
โรงแรมเทวมันตร์ทรำ รสีอรท์ แอนด์ สปำ 

         
13.00 น.  เดินทำงกลับกรุงเทพ  
         
16.30 น.  เดินทำงถึงส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (สรอ.)   

--------------------------------------------------------------------------------------- 

* หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 



 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 3               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

แผนท่ี สถำนที่นัดพบ 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) 
ชั้น 18 ห้องประชุมวิภำวดี อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์  

   108 ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

ติดตอ่สอบถำมเส้นทำง :  02 612 6060 (Hotline) 

 
กำรเดินทำง  

รถไฟฟ้ำ สถำนีอนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำงออกท่ี 2 เดินมำทำงซอยรำงน้ ำค่ะ สำมำรถต่อรถมอเตอร์ไซค์
รับจ้ำงหรือรถแท็กซี่เข้ำซอยได้ค่ะ (ตึกบำงกอกไทยทำวเวอร์) 
ขับรถยนต์ หรือ รถแท็กซี ่สำมำรถเข้ำได้ 2 ทำง คือ ทำงซอยรำงน้ ำและทำงถนนศรีอยุธยำ  
เข้ำทำงซอยรำงน้ ำ ขับตรงเข้ำมำผ่ำน King Power อยู่ทำงด้ำนขวำมือ ขับตรงมำเรื่อยๆ ทำงด้ำนขวำมือ 
เจอ Lotus Express (มีสัญญำไฟคนข้ำมตรงปำกซอยพอดีค่ะ) เลี้ยวขวำเข้ำซอยข้ำง Lotus Express ได้
เลยค่ะ  
เข้ำทำงถนนศรีอยุธยำ ขับเลยโรงเรียนศรีอยุธยำมำเจอสะพำนลอย สำมำรถเลี้ยงเข้ำซอยได้เลยค่ะ ซอย
อยู่ฝ่ังตรงข้ำมโรงพยำบำลพญำไท 1 ค่ะ 

** หมำยเหตุ เนื่องจำกสถำนที่นัดพบไม่มีสถำนที่จอดรถค้ำงคืนรองรับ ต้องขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ  



 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 4               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

แผนท่ี ร้ำนอำหำรคีรีธำรำ 

เชิงสะพำนแม่น้ ำแคว อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุร ี

โทรศัพท์สอบถำมเส้นทำง 087-415-8111, 034 624 093 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 5               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

แผนท่ี สถำนทีศ่ึกษำดงูำน 

แผนท่ี รำชำนุรักษ์ - ศนูย์กำรเรียนรู้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  

เขื่อนศรีนครินทร ์จังหวัดกำญจนบุรี 

โทรศัพท์สอบถำมเส้นทำง 034 574 248 

 

 

เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ 200 กิโลเมตร สำมำรถเดินทำงโดยรถยนต์ใช้เวลำ
ประมำณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ไปตำมถนนเพชรเกษม (หมำยเลข 4) หรือสำยบรมรำชชนนี (หมำยเลข 338) 
ผ่ำนอ ำเภอนครชัยศรี-จังหวัดนครปฐม อ ำเภอบ้ำนโป่ง-ท่ำมะกำ-ท่ำม่วง เข้ำสู่จังหวัดกำญจนบุรี แล้ว
เดินทำงต่อ ตรงผ่ำนแยกแก่งเสี้ยน ไปตำมทำงหลวงหมำยเลข 3199 (กำญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์) ผ่ำนต ำบล
ลำดหญ้ำ และผ่ำนเขื่อนท่ำทุ่งนำค่ะ  

 

เขื่อนท่ำทุ่งนำ 

ร้ำนอำหำร 
เรือนธำรำ 

ตึกรำชำนุรักษ์ 



 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 6               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

แผนท่ี โรงแรมที่พัก 

โรงแรมเทวมันตร์ทรำ รีสอร์ท แอนด ์สปำ 

9/99 หมู่ 3 ต ำบลท่ำมะขำม อ ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี 71000 

โทร: 034 615 999 

 

 

รูปภำพหน้ำโรงแรม เทวมันตร์ทรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

 

 



 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 7               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

แผนท่ี โรงพยำบำลใกล้เคียง 

โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ 

เลขที่ 572 ถ.แสงชูโต ต.ปำกแพรก, อ.เมอืงกำญจนบุรี จ.กำญจนบุรี 71000 

โทร: 034 511 233 

 
ที่มำรูปแผนท่ี : www.sam.or.th/index.php/npa/map_preview/2001 

 

 

 



 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 8               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

กำรแต่งกำยในกำรศึกษำดูงำน  

 

  

รำชำนุรักษ์ - ศูนย์กำรเรียนรู้กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกำญจนบุรี 

o แต่งกำยด้วยเครื่องแต่งกำยสุภำพ สวมใส่เส้ือสูท 

o สุภำพสตรีสำมำรถใส่กำงเกง และ/หรือกระโปรง 

 

วันพฤหัสบดีที ่21 มกรำคม พ.ศ. 2559  

โรงแรมเทวมันตร์ทรำ รีสอร์ท แอนด์ สปำ 

o แต่งกำยตำมอัธยำศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 20 มกรำคม พ.ศ. 2559 

วันพฤหัสบดทีี่ 21 มกรำคม พ.ศ. 2559 



 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 9               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

เบอร์โทรตดิตอ่ เจ้ำหนำ้ที่ EGA  

นำยสุดเขต เชยกลิ่นเทศ   เบอร์โทรติดต่อ 081 174 1577 (ระบบ AIS) 

นำงสำวฐิติมำ รัตนประกำย  เบอร์โทรติดต่อ 089 104 7409 (ระบบ AIS) 

นำงสุกัญญำ ฉัตรแก้วมรกต  เบอร์โทรติดต่อ 086 910 6194 (ระบบ DTAC) 

นำยเอก โอฐน้อย    เบอร์โทรติดต่อ 080 276 7779 (ระบบ True Move – H) 

นำงสำวศิรพิร พงศ์วญิญู   เบอร์โทรติดต่อ 081 985 0471 (ระบบ AIS) 

นำงสำวพรเพ็ญ บุษรำธนกิจ เบอร์โทรติดต่อ 095 662 9950 (ระบบ True Move – H) 

นำงสำวชำลินี กลิ่นสคุนธ์   เบอร์โทรติดต่อ  092 273 4910 (ระบบ AIS) 

 

ขอสงวนสิทธิ์   

 ควำมรับผิดชอบในเรื่องค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทำง EGA ขอสงวนสิทธิไ์มค่รอบคลุมถึงค่ำใช้จ่ำย 
ต่ำงๆ อำทิ เครื่องดื่มและอำหำรทุกชนิด ณ Mini Bar ต่ำงๆ และ/หรือ เครื่องดืม่ประเภท 
แอลกอฮอลท์ุกชนิดที่ท่ำนสั่งมำรับประทำน และ/หรือ ดื่ม ด้วยตัวท่ำนเอง ทั้งภำยในและ นอก
โรงแรม   
 ทำง EGA ขอให้ท่ำนเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวฯ ด้วยตัวท่ำนเอง และขออภัยใน 
ควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้ด้วยคะ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)               หน้ำ 10               
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร่ำง) ท ำเนียบรุ่น CIO รุ่นท่ี 27 

หลักสูตร ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูงภำครัฐ รุ่นที่ 27 
 


