
 
 

1 จาก 6 
 

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 

โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) 
ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

 
 

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ 
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือเทียบเท่า สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการก าหนดนโยบายองค์กรเพ่ือ
ยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้น าด้านดิจิทัลที่สามารถก าหนดทิศทางขององค์กร รวมถึง
กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน หรือการให้บริการที่
น าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้ 
 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบแนวทางการยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงาน

ราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้นโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน และน าไปประยุกต์เพ่ือใช้ก าหนดนโยบายองค์กร 
 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพ่ือการปฏิรูปการ
บริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล  
 

5. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจแนวทางการจัดการข้อมูลรวมถึงน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดใช้ประโยชน์
สูงสุด 
 

6. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
ยกระดับการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการไปช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน 
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 

1. ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1.1 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่า ซี 10 เดิม)  
1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (เทียบเท่า ซี 10 เดิม)  
 ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษา

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า (เทียบเท่า ซี 10 เดิม) 
 [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551] 

 

2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อที ่1 
 

3. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

4. ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใต้ 3 เหล่าทัพ และต ารวจ ที่มีชั้นยศ อัตรา
เงินเดือน พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หรือพลต ารวจเอก [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบต าแหน่งอย่างอ่ืนเท่ากับการด ารงต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือน] 
 

5. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
ระยะเวลาการอบรม 

 

อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อบรมสัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันวัน
ศุกร์) เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จ านวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม จ านวนครั้ง 
การอบรมในประเทศ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 
(อบรมทุกวันศุกร์ ครึ่งวันบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)    

12 

กิจกรรมการบูรณาการการท างานร่วมกันแบบเครือข่ายส าหรับผู้บริหารระดับสูง 1 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ นอร์เวย์ และเดนมาร์ก 1 
การน าเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ  1 

รวม 15 
หมายเหตุ:  
 การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ 
 ก าหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการ

ตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ตารางการอบรม 
 

ครั้งที ่ หัวข้อการอบรม วิทยากร 
ครั้งท่ี 1 

29/03/62 
- พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร รอส.6 
- วิสัยทัศน์ภาครัฐยุคใหม่เพ่ือรับมือกับคลื่น Digital Disruption 

- รองนายกรัฐมนตรี 
- นายชานนท์ เรืองกฤตยา 

ครั้งท่ี 2 
04-05/04/62 

กิจกรรมการศึกษา ณ ต่างจังหวัด 
- ปฐมนิเทศ  
- กิจกรรมสัมพันธ์ 

- ทีมสถาบัน TDGA 
- ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา 

ครั้งท่ี 3 
19/04/62 

การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

- ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 

ครั้งท่ี 4 
26/04/62 

เครื่องมือประเมินระดับความส าเร็จในการพัฒนา  
Digital Government ในระดับสากล  

- ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 

ครั้งท่ี 5 
03/05/62 

แนวทางการท า Digital Transformation  
ด้วย Design Thinking และ Value-Creation 

- นายธัชพล โปษยานนท์  
และทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดท า workshop 

ครั้งท่ี 6 
10/05/62 

การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ และการน าข้อมูลไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (Data Governance, Big Data, Data Analytics 
และกรณีศึกษาจากท้ังในและต่างประเทศ) 

- นายธัชพล โปษยานนท์  
และทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดท า workshop 

ครั้งท่ี 7 
18-25/05/62 

การศึกษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล    
ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และเดนมาร์ก 

- ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

ครั้งท่ี 8 
31/05/62 

การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
และการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้ 
เชี่ยวชาญจากส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 

ครั้งท่ี 9 
07/06/62 

การออกแบบบริการดิจิทัล และดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีมีประสิทธิภาพ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จของการให้บริการ  

- นายธรินทร์ ธนียวัน 

ครั้งท่ี 10 
14/06/62 

กฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พร้อมกรณีศึกษาจากท้ังในและ
ต่างประเทศ และการประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐ 

- นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  
- นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล  

ครั้งท่ี 11 
21/06/62 

13.00 – 14.00 น. 

นวัตกรรมด้านกระบวนการ และการบริหารจัดการองค์กรเชิงบูรณา
การในยุคดิจิทัล 

- นายอรพงศ์ เทียนเงิน 

ครั้งท่ี 12 
28/06/62 

เทคโนโลยีแห่งอนาคตท่ีเปลี่ยนโลกสู่ยุคดิจิทัล  
เช่น Blockchain, IOT, AI และ 5G เป็นต้น 

- ดร.ภูมิ ภูมิรัตน 

ครั้งท่ี 13 
05/07/62 

Technology Regulator กับการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล - ดร.วิรไท สันติประภพ 

ครั้งท่ี 14 
12/07/62 

การจัดท าแผนงานโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หรือแผนระดับชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

- นายชัยณรงค์ โชไชย 
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

ครั้งท่ี 15 
26/07/62 

- น าเสนอรายงานสรุปการศึกษา :  
แผนงานโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 

- พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร รอส.6 

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- รองนายกรัฐมนตรี 

Update: 18/3/62 
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สถานที่อบรม 
 

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ 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: tdga-g@dga.or.th 
 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 

มีให้เลือก 2 รูปแบบ 
 แบบที่ 1 บินชั้นประหยัด + พักเดี่ยว ราคา 300,000 บาทต่อท่าน 
 แบบที่ 2 บินชั้นธุรกิจ + พักเดี่ยว ราคา 405,000 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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การช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 
1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม  
 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 - 0 – 20735 - 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา 
(กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน) 

2. เมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน 
2.1 สแกนใบน าฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน  
2.2 ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  
2.3 ระบชุื่อหน่วยงาน และที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ 
2.4 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก 

3. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail: tdga-g@dga.or.th 
4. กรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 15 วัน 
 ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ 

 
********************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 จาก 6 
 

แผนที่สถานที่จัดอบรม 
 

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 
 
 

 
 

 
ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ 
โทรศัพท์: 02 680 9999 


