
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๑ จำก ๑๐ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

หลักสูตร นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์รุ่นที่ ๔ 

(e-Government Executive Program : e-GEP#4) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสำรสนเทศมีบทบำทส ำคัญอย่ำงมำกในกำรสนับสนุนงำนบริหำรรำชกำร รวมถึงเป็นส่วน
ส ำคัญในกำรท ำงำนของผู้บริหำรงำนภำครัฐ กำรน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในสนับสนุนงำนจะเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนในหลำยมติทั้งควำมถูกต้องครบถ้วน ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลท ำให้กำร
บริหำรงำนรำชกำรโดยรวมมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  

 จำก (ร่ำง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ๒ และ ๓  
ที่เน้นกำรพัฒนำทุนมนุษย์ให้มีควำมรอบรู้ เข้ำถึง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกระบบไอซีทีได้อย่ำง
รู้เท่ำทันในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่พอเพียง 
(Sufficient) และคุ้มค่ำ (Optimal Infrastructure) และพัฒนำบริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐอย่ำงฉลำดทั้ง
ในประเทศและในระดับภูมิภำคสำกล โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ ในแนวทำงนวัตกรรม และมี
ควำมมั่นคงปลอดภัย 

 ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) จัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำ พ .ศ. ๒๕๕๔ ภำยใต้ก ำกับ
ดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร จึงเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
ศักยภำพของนักบริหำรของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้มีควำมพร้อมทั้งควำมรู้และควำมสำมำรถทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องของเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงจัดให้มีโครงกำรส่งเสริมศักยภำพบุคลำกรขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถวำงแผนในกำรก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อน

องค์กรสู่กำรบริกำรภำคประชำชน 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ประกอบกับกำรก ำหนดนโยบำย

องค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้สำรสนเทศอย่ำงมีวิจำรณญำณและรู้เท่ำทัน (Information Literacy) 
๒.๔ เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร ติดตำม และก ำกับดูแล  

ได้อย่ำงทั่วถึงตำมหลักธรรมำภิบำล 
๒.๕ เพ่ือให้ผู้บริหำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือและสร้ำงโอกำสในกำรศึกษำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์อย่ำง

ต่อเนื่อง 
 
 
 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๒ จำก ๑๐ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหำรระดับสูง ระดับรองอธิบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือเทียบเท่ำ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลนโยบำย
และกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ 

(หมำยเหตุ : ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA) ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำคัดเลือก
ผู้เข้ำร่วมอบรมตำมควำมเหมำะสม) 

 

๔. โครงสร้างหลักสูตร 

 หลักสูตร แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ 

๔.๑ กำรอบรมและศึกษำดูงำนในประเทศ 
๔.๒ กำรอบรมและศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 

 

๕. ประโยชน์ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 
๕.๑ สำมำรถวำงแผนระดับยุทธศำสตร์ของภำครัฐโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
๕.๒ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นตัวชี้น ำในกำรขับเคลื่อนองค์กร  
๕.๓ สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
๕.๔ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำน ส ำหรับกำรให้บริกำร

ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕.๕ ได้แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

กับผู้บริหำรจำกหลำยหน่วยงำน 

   

๖. รายละเอียดของหลักสูตรฯ 

  แนวคิดในกำรออกแบบหลักสูตร “นักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์” เพ่ือให้เกิดควำมแตกต่ำง และผลักดัน
ให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรในระดับผู้บริหำรสูงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรนเทศของภำครัฐ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว กรอบแนวคิดของกำรจัดอบรมหลักสูตรฯ นี้  
สำมำรถอธิบำยโดยแผนภำพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๓ จำก ๑๐ 
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๖. รายละเอียดของหลักสูตรฯ (ต่อ) 

 
จำกผลกำรจัดอบรมหลักสูตรดังกล่ำว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ มีผู้เข้ำอบรมประมำณ ๑๐๐ คน มีควำมพึง

พอใจในระดับดี ถึงดีมำก คณะกรรมกำรหลักสูตรฯ  จึงไดม้ีกำรพัฒนำหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน
สร้ำงกระบวนกำรศึกษำ และเรียนรู้ ทั้งทำงตรง และทำงอ้อม ให้เกิดควำมเหมำะสมกับผู้บริหำรระดับสูงทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศหน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่ส ำคัญในกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ อำทิ กำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT Strategy and Plan) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
ในองค์กร (Technology Trend) ออกแบบสถำปัตยกรรมรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (e-Government 
Enterprise Architecture) กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

จำกที่กล่ำวมำ ผู้บริหำรจะต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรงำนด้วยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และกำรสื่อสำร เพ่ือวำงแผนและก ำหนดนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้กับองค์กร สรอ.  
จึงได้ออกแบบหลักสูตรฯ ให้ครอบคลุมภำรกิจของผู้บริหำรที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ในองค์กร  และแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กับวิทยำกร กรณีศึกษำจำกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเนื้อหำหลักสูตรฯ ใน
ครั้งนี้จะเน้น ๔ เรื่องหลัก  คือ 

เรื่องท่ีหนึ่ง: กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

เรื่องท่ีสอง: กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่ในองค์กร 

เรื่องท่ีสำม: ออกแบบสถำปัตยกรรมรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร 

เรื่องท่ีสี่:  แนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๔ จำก ๑๐ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
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๗. คณะท างานหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง

คณะท างาน 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

๑ ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์   ประธำน
คณะท ำงำน 

ประธำนกรรมกำรสมำพันธ์อุตสำหกรรมคอมพิวเตอร์
ภำคพ้ืนเอเชีย โอเซียเนีย (ASOCIO) 

๒ นำงไอรดำ เหลืองวิไล คณะท ำงำน รองผู้อ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๓ ศ.ดร. ครรชิต มำลัยวงศ์ คณะท ำงำน รำชบัณฑิตด้ำนคอมพิวเตอร์ 
๔ พ.ต.อ. ญำณพล ยั่งยืน คณะท ำงำน นำยกสมำคมควำมมั่นคงปลอดภัยระบบ

สำรสนเทศ 
๕ รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย คณะท ำงำน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

๖ นำยวิบูลย์ ภัทรพิบูล คณะท ำงำน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๗ นำยอุสรำ วิสำรทำนนท์ เลขำนุกำร
คณะท ำงำน 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ  

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๘ นำยสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะท ำงำน 

ผู้จัดกำรส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

 

๘. ระยะเวลาในการจัดหลักสูตร 

 ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๗ – ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๗ 

 กำรอบรมและศึกษำดูงำน ในประเทศ  จ ำนวน ๙ ครั้ง 

 กำรศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ  จ ำนวน ๘ วัน 

 กำรสัมมนำและมอบประกำศนียบัตร จ ำนวน ๑ วัน 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๕ จำก ๑๐ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

ก าหนดการ 

ICT Strategic and Plan 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๑ 
๒๑ ส.ค. ๕๗ 

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. กล่ำวเปิดงำน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
นำงเมธินี เทพมณ ี

๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
แนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์และกำรบริหำรงำน
ภำครัฐแนวใหม ่(e-Government Development and 
New Paradigm of Government Management) 

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อธิบำยโครงกำรหลักสูตรนักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  ผู้บริหำร สรอ. 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จัดกลุ่มผู้เข้ำอบรม เจ้ำหน้ำท่ี สรอ. 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สำธิตกำรใช้งำนอุปกรณ์ Tablet เป็นสื่อประกอบกำรอบรม เจ้ำหน้ำท่ี สรอ. 

 

 

การดูงานในประเทศ 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๒ วันท่ี ๒๘ - ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๗ ดูงำนภำยในประเทศ โรงแยกก๊ำซ จังหวัดระยอง เจ้ำหน้ำท่ี สรอ. 
 

 

Technology Trend 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๓ 
๐๔ ก.ย. ๕๗ 

๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

- ทิศทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Direction of 
Information Technology) 
- ยุทธศำสตรภ์ำครัฐและกำรวำงแผนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
ภำครัฐ (Government Strategy and IT Planning 

 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
นโยบำยและแนวทำงกำรบรูณำ ICT โดยกำรน ำ ปัจจัย 
CSMI (Cloud, Social, Mobile, Information) มำใช้ให้
เกิดประโยชน์ 

Microsoft, Oracle, IBM, 
Cisco, VMware, sanook, 
kapook 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
นโยบำยและแนวทำงกำรบรูณำ ICT โดยกำรน ำ ปัจจัย 
CSMI (Cloud, Social, Mobile, Information) มำใช้ให้
เกิดประโยชน์ (ต่อ) 

 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๖ จำก ๑๐ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

 

 

Enterprise Architecture 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

 คร้ังท่ี ๔ 
๑๑ ก.ย. ๕๗ 

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Principle of Enterprise Architecture นำยไชยเจริญ อติแพทย ์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. Enterprise Architecture as Framework นพ.สุธี ธุวิรัตน ์

คร้ังท่ี ๕ 
๑๘ ก.ย. ๕๗ 

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
- Enterprise Architecture as Strategies 
- How to implement Enterprise Architecture for e-
Government 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
สรุปประเด็นและยกตัวอย่ำงกรณศีึกษำด้ำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส ์

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

 

 

e-Government 
คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๖ 
๒๕ ก.ย. ๕๗ 

๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
Case Study 
(Participants : 2 Government Agency) 

หน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำร่วม
อบรม 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
Case Study 
(Participants : 2 Government Agency) 

หน่วยงำนภำครัฐท่ีเข้ำร่วม
อบรม 

คร้ังท่ี ๗ 
๐๒ ต.ค. ๕๗ 

๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
Case Study  
(Government Agency) 

หน่วยงำนภำครัฐท่ีไมไ่ด้เข้ำ
ร่วมอบรม 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
Case Study  
(Private Agency) 

หน่วยงำนเอกชน 

 

 

การดูงานต่างประเทศ 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๘ วันท่ี ๘ – ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๗ 
ศึกษำดูงำน  
ณ ประเทศไตห้วันและประเทศญีปุ่่น 

เจ้ำหน้ำท่ี สรอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๗ จำก ๑๐ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

e-Government (ต่อ) 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๙ 
๓๐ ต.ค. ๕๗ 

๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
น ำเสนอบทสรุปกำรศึกษำดูงำนท่ีต่ำงประเทศของแตล่ะ
กลุ่ม 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
อภิปรำยโครงกำรรำยบุคคลหรือรำยกลุ่ม ใหผู้้เข้ำร่วมอบรม
ได้รับฟัง และมีกำรแนะแนว 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

คร้ังท่ี ๑๐ 
๐๖ พ.ย. ๕๗ 

๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. น ำเสนอโครงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร 
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ และ  
รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
ศ.ดร. ครรชิต มำลัยวงศ ์

 

 

สัมมนาและมอบประกาศนียบัตร 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๑๑ 
๒๑ พ.ย. ๕๗ 

๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กำรสัมมนำและมอบประกำศนียบตัร  

 

หมายเหตุ : หัวข้อกำรอบรมและก ำหนดกำรอบรม อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

๙. สถานที่จัดอบรม 

 ณ ห้องจำมจุรี ๑ ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส 

หมำยเหตุ :  

ครั้งที่ ๑๑ สัมมนำและมอบประกำศนียบัตร ณ ห้องจำมจุรี บอลลูน เอ ชั้น M 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. การจัดศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๘ จำก ๑๐ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

 เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับสำกล ทำงด้ำน
กำรก ำหนดยุทธศำสตร์องค์กร กำรบริหำรโครงกำรบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ (e-Service) กำรรักษำควำม
ปลอดภัยข้อมูลสำรสนเทศ (Security Management) ของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  

 โปรแกรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวันและประเทศญี่ปุ่น 
 

ล าดับ ประเทศ หน่วยงาน หัวข้อ 

๑ Taiwan 
Research, Development and Evaluation 
Commission, Executive Yuan 

Taiwan ICT Policy & e-
Gov. Development  

๒ Taiwan 
Ministry of Interior , Institute for Information 
Industry  

identification-based 
applications (Household 
Registration)  

๓ Taiwan 
Board of Science and Technology, the 
Executive Yuan 

Open Data Policy and 
Development 

 

ล าดับ ประเทศ หน่วยงาน หัวข้อ 

๑ Japan 
METI (Minister of Economy, Trade and 
Industry) 

Information Security 
Policy 

๒ Japan  
MIC (Ministry of Internal Affairs and 
Communications) 

Integrated Public Alert 
Platform 

หมายเหตุ: สถำนที่และหัวข้ออำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑. เงื่อนไขของการผ่านการอบรม 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๙ จำก ๑๐ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

 ผู้เข้ำร่วมอบรมที่จะได้รับกำรพิจำรณำว่ำผ่ำนกำรอบรม และได้รับมอบประกำศนียบัตรหลักสูตรฯ ต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไข ดังนี้ 

 เข้ำร่วมกำรอบรมตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 เข้ำร่วมกำรอบรมและศึกษำดูงำนต่ำงจังหวัด 

 มีส่วนร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรฯ อำทิเช่น กำรแสดงควำมคิดเห็นใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนสื่อสังคม และกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมกลุ่ม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 ส่งบทควำมข้อเสนอแนะ แนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร อย่ำงน้อย ๑ เรื่อง 
(ควำมยำวไม่เกิน ๓ หน้ำกระดำษ A4)  

  

๑๒. วิธีด าเนินการศึกษา 

วิธีกำรศึกษำประกอบด้วย กำรบรรยำย กำรอภิปรำยและกำรสนทนำซักถำม เพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมกำรอบรมกับวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยโครงกำรฯสนับสนุนแนวทำงกำรลดโลกร้อน (Green IT) 
ด้วยกำรลดกำรใช้กระดำษ (Paperless) โดยกำรให้ใช้ Tablet ประกอบกำรอบรมตลอดหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นสื่อใน
กำรเรียนกำรสอน ส ำหรับสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือสังคมออนไลน์ และกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้บริหำรเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้วยไอซีที ตำมยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
พัฒนำทุนมนุษย์ให้มีควำมรอบรู้ เข้ำถึง มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์จำกระบบไอซีทีได้อย่ำงรู้เท่ำทันใน
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพ่ือกำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ (Participatory People) 

 

๑๓. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

รับสมัครจ ำนวนรุ่นละประมำณ ๓๐ ท่ำน  
 

๑๔. การรับสมัคร   
ผู้บริหำรที่สนใจ สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ “http://ega.or.th/training/๑๕๕” และส่งแบบ

ตอบรับกำรเข้ำร่วมอบรม พร้อมแนบหนังสือค ำสั่งอนุมัติตัวบุคคลและงบประมำณซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำจำกหน่วยงำน
ต้นสังกัด ภำยในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
 

 

 

 

 

 

๑๕. การช าระค่าลงทะเบียน 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๑๐ จำก ๑๐ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ส ำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

 ค่ำลงทะเบียน 
o กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนในประเทศ         รำคำ ๘๐,๐๐๐ บำทต่อท่ำน (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
o กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ รำคำ ๒๑๐,๐๐๐ บำทต่อท่ำน (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

(หมายเหตุ: กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ เป็นแบบตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด และพักคู่) 

 วิธีช ำระเงิน 
โอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนศรีอยุธยำ  
ชื่อบัญชี “ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)” เลขที่บัญชี ๐๑๓-๐-๒๐๗๓๕-๗ 
***ภำยในวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๗ 

 หลังกำรโอนเงิน 
กรุณำส่งหลักฐำนกำรโอนเงิน (Pay-in Slip) มำยังโทรสำรหมำยเลข ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

(คุณฐิติมำ รัตนประกำย) พร้อมระบุรำยละเอียด ดังนี้ 

o ชื่อ-สกุลผู้ลงทะเบียน ชื่อหน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ส ำหรับออกใบเสร็จรับเงิน 
o ชื่อ-สกุลผู้ประสำนงำน และเบอร์โทรศัพท์ส ำหรับกำรติดต่อกลับ 

 

หมายเหตุ:  
 สรอ. เป็นหน่วยงำนรำชกำร ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภำษี ณ ที่จ่ำยร้อยละ ๓ 
 อัตรำค่ำลงทะเบียนนี้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมแล้ว 
 ข้ำรำชกำรมีสิทธิ์เบิกค่ำลงทะเบียนได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง และเข้ำร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลำ 
 กรณีไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๒๐ วันท ำกำรก่อนกำรอบรม มิฉะนั้นจะ

คิดค่ำใช้จ่ำยตำมจริงในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ    
 กำรดูงำนต่ำงประเทศ รำคำดังกล่ำวไม่รวม ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ  ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์

ส่วนตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำรและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร, ค่ำน้ ำหนัก
กระเป๋ำสัมภำระท่ีหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด  

 ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงก ำหนดกำรฝึกอบรมตำมควำมเหมำะสม และรำคำค่ำเดินทำง  ในกรณีที่มีกำร
ปรับค่ำธรรมเนียมเชื้อเพลิง  

 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงหรือสลับก ำหนดกำรและ/หรือสถำนที่ศึกษำดูงำนได้ตำมควำมเหมำะสม   
ในกรณีที่ผู้เดินทำงไม่รับประทำนอำหำรบำงมื้อและหรือไม่เที่ยวตำมรำยกำร ไม่สำมำรถขอหักค่ำบริกำรคืน
ได ้เพรำะกำรช ำระค่ำทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมำจ่ำย 

 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปิดรับสมัครก่อนก ำหนด หำกมีผู้สมัครเกินจ ำนวนที่ก ำหนดไว้  
 

 

 

 


