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หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 
(e-Government Program for Chief Executive Officer :e-GCEO#7) 

โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ) 
ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
 

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ 
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือเทียบเท่า สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
องค์กรเพ่ือยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้น าด้านดิจิทัลที่สามารถก าหนดทิศทางขององค์กร 
รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน หรือ  
การให้บริการที่น าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้ 
 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงาน

ราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้นโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

3. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน และน าไปประยุกต์เพ่ือใช้ก าหนดนโยบายองค์กร 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพ่ือการปฏิรูปการ
บริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล  

5. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจแนวทางการจัดการข้อมูลรวมถึงน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

6. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
ยกระดับการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการไปช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน 
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คุณสมบัติผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

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

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า (เทียบเท่า ซี 10 เดิมขึ้นไป) 
 [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 

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ฝึกอบรมสัปดาห์ละครึ่งวัน  
(ทุกวันศุกร์) เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จ านวน 14 ครั้ง  

ครั้งที ่ เวลา หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร 

 
(ครั้งท่ี 1) 
7 ส.ค. 63 

 

13.00 – 14.00 น. 

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตร รอส.7 
- ปาฐกถาพิเศษ “เปิดเผย เชื่อมโยง เปล่ียนผ่าน  

สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” 
(Open, Connect and Transform to Digital 
Government) 

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม 

14.00 – 14.30 น. -  การชี้แจงรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) 

14.30 – 16.00 น. 
- วิสัยทัศน์ภาครัฐยุคใหม่เพ่ือรับมือกับคลื่น Digital 

Disruption 
(Digital Government Vision for Digital Disruption) 

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย 
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

(ครั้งท่ี 2) 
14 – 15 ส.ค. 63 

09.00 – 16.00 น. 
- กิจกรรมสัมพันธ์ 

ณ โรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา 
หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว 
คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ครั้งที ่ เวลา หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร 
(ครั้งท่ี 3) 

21 ส.ค. 63 
13.00 – 16.00 น. - Digital economy สู่ Data economy รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ 

ผู้อ านวยการสถาบัน IMC 
(ครั้งท่ี 4) 

28 ส.ค. 63 
ห้อง VIE Bar ชั้น 2 

ตึก YTSB  
โรงแรม VIE 

13.00 – 16.00 น. 
- การบริหารจัดการองค์กรในยุค New normal 

(Organization Management in the Digital Era) 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(ครั้งท่ี 5) 
11 ก.ย. 63 

13.00 – 16.00 น. 
- เทคโนโลยีแห่งอนาคตท่ีเปลี่ยนโลกสู่ดิจิทัล 

(Digital Technology for the Future) 

นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม 
นายกสมาคมดิจิทัลไทย 
Chief Education Officer Tec.Work 

(ครั้งท่ี 6) 
18 ก.ย. 63 

13.00 – 16.00 น. - Digital government Service Design 
นายฤทธิชัย วานิชย์หานนท์ 
Head of Corporate Business – Auto, 
Gov and Energy, LINE Corporation 

(ครั้งท่ี 7) 
25 ก.ย. 63 

13.00 – 14.30 น. -  Digital savvy CEO 
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

14.30 – 16.00 น. - Technology and Regulation 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
ท่ีปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital 
Transformation ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(ครั้งท่ี 8) 
2 ต.ค. 63 

13.00 – 14.30 น. 
- การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
   (Thailand Digital Government Connectivity) 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 
ผู้อ านวยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 

14.30 – 16.00 น. 
- กิจกรรมประชุมกลุ่มจัดท าโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

 

(ครั้งท่ี 9) 
9 ต.ค. 63 

 
13.00 – 16.00 น. 

- แนวทางการท า Digital Transformation ด้วย Design 
Thinking และ การสร้างคุณค่าร่วมกัน Value Co-Creation 
(VCC) 
(Digital Transformation and Value Creation) 

- Workshop: Digital Transformation by Design 
Thinking and Value Creation 

- Workshop: การท า Digital Transformation ด้วย Design 
Thinking และ การสร้างคุณค่าร่วมกัน Value Co-Creation 
(VCC) 

ดร.ธัชพล โปษยานนท์ 
ผู้อ านวยการบริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค 
ประเทศไทยและอินโดจีน จ ากัด 

(ครั้งท่ี 10) 
16 ต.ค. 63 

13.00 – 16.00 น. - ศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นน าภายในประเทศด้านเทคโนยี
ดิจิทัล  

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

(ครั้งท่ี 11) 
30 ต.ค. 63 

13.00 – 14.30 น. 
- กลยุทธ์น าทัพบุคลากรเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล 
(Strategies for leading organization personnel through 
digital transformation) 

นายมนูญ สรรค์คุณากร 
ท่ีปรึกษาบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด 

14.30 – 16.00 น. 
- นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนภาครัฐ 
(Innovation for Driving Digital Government) 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
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ครั้งที ่ เวลา หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากร 

(ครั้งท่ี 12) 
6 พ.ย. 63 

13.00 – 16.00 น. - Digital Law 

ดร.ปรญิญา หอมเอนก 
ประธานและผู้ก่อตั้ง, ACIS Professional 
Center Co., Ltd. (ACIS) และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  

(ครั้งท่ี 13) 
13 พ.ย. 63 

13.00 – 14.30 น. -  GovTech - KPI ภาครัฐด้านดิจิทัลเพ่ือบริการประชาชน  
นายกรณ์ จาติกวณิช 
อดีตรัฐมนตรีว่าการระทรวงการคลัง 

14.30 – 16.00 น. 

- โครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ี
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล หรือแผนระดับชาติท่ีเกี่ยวข้อง 

- (Digital government plans or projects) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ และ 
ดร.ธัชพล โปษยานนท์ 

(ครั้งท่ี 14) 
27 พ.ย. 63 

13.00 – 16.00 น. 
- น าเสนอรายงานสรุปการศึกษา : แผนงานโครงการเชิงบูรณา

การเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 
- พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร รอส.7 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ และ 
ดร.ธัชพล โปษยานนท์ 

 
หมายเหตุ: ก าหนดการ และหัวข้อการฝึกอบรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ขณะนี้อยู่ในระหว่างเรยีนเชิญ

วิทยากร และรอการตอบรับจากวทิยากร 
 

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ 

วันท่ี 15-23 พ.ค. 64 
(8 วัน 7 คืน) 

Study Trip to Norway and Denmark 
การศึกษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

ณ ราชอาณาจักร์นอรเ์วย์ และ ราชอาณาจักร์เดนมาร์ก 

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

หมายเหต:ุ 
1. กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ 
2. กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ระหว่างวันท่ี 15 – 23 พฤษภาคม 2564 (8 วัน 7 คืน ทั้งนี้ เริ่มนับจ านวนวันตั้งแต่

วันท่ีนัดหมายพบกันท่ีสนามบินเป็นวันแรก และวันสุดท้าย คือ วันท่ีเดินทางกลับถึงประเทศไทย) 
3. กรณีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางฯ และ/หรือยกเลิกการข้าร่วม

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มที่ระบุไว้นี้ ขอความกรุณาให้ท่านท า
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ ล่วงหน้าก่อนวันเดิ นทางศึกษาดูงาน
ต่างประเทศอย่างน้อย 90 วัน มิฉะนั้นทางโครงการฯ จ าเป็นจะต้องคิดค่าใช้จ่ายตามจริง 

4. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และ/หรือปรับราคาค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือยกเลิกกิจกรรมฯ ในกรณีที่มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ ไม่ถึง 20 ท่าน โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า  

5. ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ลดลง และ/หรือเพิ่มขึ้น ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า 

6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์โดย
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส าคัญ โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า 
 
 



 
 

5 จาก 7 
 

แผนผังเส้นทางการเรียนรู้ 
 



 
 

6 จาก 7 
 

    

สถานทีฝึ่กอบรม 
 

ณ ห้องไอวี่เล้าจ์ ชั้น 1 โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ (หรือเทียบเท่า) 
 

การรับสมัคร 
 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม  
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/13805 เพ่ือส ารองที่นั่ง หรือ  
2. Scan QR Code                               เพ่ือส ารองที่นั่ง 

 
 

 
 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร 
4. ลงนามในใบสมัคร 
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) 

และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g_division@dga.or.th 
 

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_division@dga.or.th 
4. กรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 15 วัน 
 ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ 

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

 
 

https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/13805/


 
 

7 จาก 7 
 

แผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม 
 

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 

ณ โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ 
 

 
 

ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ 
โทรศัพท์: 02 217 0777 
 

 

 

 

 


