
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๑ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
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 ๕ 

(e-Government Executive Program : e-GEP#5) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันถือเป็นยุคของกำรเปลี่ยนแปลงรอบด้ำน ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี วิถีกำรด ำเนินธุรกิจ รวมไปถึง

นโยบำยของภำครัฐ ซึ่งถือเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่บุคลำกรของหน่วยงำนภำครัฐจะต้องเข้ำใจทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับทักษะควำมรู้ให้สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของรัฐในหลำยๆโครงกำร 
ซึ่งในปัจจุบันนโยบำยที่รัฐบำลให้ควำมส ำคัญได้แก่  นโยบำยเศรษฐกิจแบบดิจิทัล อันเนื่องมำจำกเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้รับกำรพัฒนำมำกข้ึน อัตรำกำรขยำยตัวกำรใช้เครื่องมือสื่อสำรเพ่ิมสูงขึ้น กำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลโดยใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่ำงแพร่หลำย สิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนี้จึงมีส่วนช่วยลดต้นทุนทำงธุรกรรมให้กับระบบเศรษฐกิจ 
ด้วยเหตุนี้เองท ำให้ทุกภำคส่วนในวงจรเศรษฐกิจจึงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งโครงสร้ำง
ส ำคัญของเศรษฐกิจแบบดิจิทัลนั้นยึดโยงอยู่ที่ภำคอุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยปัจจุบันภำคอุตสำหกรรม
ดังกล่ำวประกอบไปด้วยสี่เซคเมนต์ (Segments) ใหญ่ ๆ ได้แก่ อุตสำหกรรมฮำร์ดแวร์ อุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ 
อุตสำหกรรมด้ำนกำรสื่อสำรคมนำคม และอุตสำหกรรมด้ำนบริกำร ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นที่กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือไอซีทีจะต้องเร่งพัฒนำและยกระดับบุคลำกรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้รองรับกำรปฏิบัติงำนในแผน เศรษฐกิจแบบดิจิทัล 

 
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)  (สรอ.) (Electronic Government Agency : EGA) 

จัดตั้งขึ้นตำมมติคณะรัฐมนตรี ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร เพ่ือท ำหน้ำที่หลักในกำรขับเคลื่อนนโยบำยของภำครัฐอันได้แก่ นโยบำยในเรื่องเศรษฐกิจแบบดิจิทัล เพ่ือ
เพ่ิมโอกำสและควำมเท่ำเทียมของประชำชนในกำรใช้บริกำรภำครัฐ และเพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำน
ภำครัฐด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทำงส ำนักงำนฯ จึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของ
ผู้บริหำรของหน่วยงำนภำครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล จึงได้จัด โครงกำรอบรมส ำหรับผู้บริหำร
ภำยใต้ชื่อ “นักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์” หรือ”e-Government Executive Program เพ่ือให้กำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นประโยชน์ต่อประชำชนและประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน 

  

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๑ 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๒ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
๒.๑ สร้ำงควำมตระหนักและองค์ควำมรู้เกี่ยวกับทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎหมำยและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมีผลต่อกำรด ำเนินกำรภำครัฐ เพ่ือให้ผู้บริหำร
สำมำรถวำงแผนในกำรก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบำยดังกล่ำว 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ประกอบกับกำรก ำหนดนโยบำย
องค์กรให้สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำร ติดตำม และก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนและกำรให้บริกำรต่อประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงตำมหลักธรรมำภิบำล  

๒.๔ เพ่ือให้ผู้บริหำรมีเครือข่ำยควำมร่วมมือและสร้ำงโอกำสในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ
และสอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้บริหำรระดับสูง ระดับรองอธิบดี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหรือเทียบเท่ำ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแลนโยบำย
และกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ 

หมายเหตุ : ส ำนักงำนรัฐบำลอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA) ขอสงวนสิทธ์ิในกำรพิจำรณำคดัเลือกผู้เข้ำร่วมอบรมตำมควำม
เหมำะสม 

 

๔. สรุปรายละเอียดรูปแบบการอบรมและกิจกรรม 
 

รูปแบบกิจกรรม จ านวน (ครั้ง) รายละเอียด 

กำรอบรมในกรุงเทพฯ ๘ ครั้ง ครั้งที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙ และ 
๑๐  

กำรอบรมและศึกษำดูงำนต่ำงจังหวัด ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๒ 

กำรศึกษำดูงำนออสเตรเลีย ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๘ 

กำรสัมมนำและมอบประกำศนียบัตร ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๑๑ 

รวม ๑๑ ครั้ง 
 

๕. ประโยชน์ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 
๕.๑ สำมำรถเข้ำใจแนวทำงและนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศและน ำไปเป็นแนวทำงในกำร

วำงแผนยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบำยฯได้อย่ำงเหมำะสม  
๕.๒ สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวชี้น ำในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจ   

 ดิจิทัล 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๓ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

๕.๓ สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนและปฏิบัติงำน เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วม
ของภำคประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (e-Participation) 

๕.๔ ได้แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือให้เกิดกำร
เชื่อมโยงของข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ (Connectivity) 

   

๖. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร 

  แนวคิดในกำรออกแบบหลักสูตร “นักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์” เพ่ือให้เกิดควำมแตกต่ำง และผลักดัน
ให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรในผู้บริหำรระดับสูงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรเทศของภำครัฐ ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว กรอบแนวคิดของกำรจัดอบรมหลักสูตรฯ นี้  
สำมำรถอธิบำยโดยแผนภำพได้ดังนี้ 

 
จำกผลกำรจัดอบรมหลักสูตรดังกล่ำว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ มีผู้เข้ำอบรมประมำณ ๑๒๐ คน มีควำม      

พึงพอใจในระดับดีถึงดีมำก คณะกรรมกำรหลักสูตรฯ  จึงได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี          
ในปัจจุบันรวมถึงนโยบำยที่เปลี่ยนแปลงของภำครัฐ สร้ำงกระบวนกำรศึกษำ และเรียนรู้ ทั้งทำงตรง และทำงอ้อม ให้
เกิดควำมเหมำะสมกับผู้บริหำรระดับสูงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศหน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ อำทิ แนวทำงกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT Strategy and 
Plan) กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่ในองค์กร (Technology Trend) ภำยใต้กรอบสถำปัตยกรรม
ขององค์กร (Enterprise Architecture) และ กรณีศึกษำกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Case 
Study) 

จำกที่กล่ำวมำ ผู้บริหำรจะต้องเตรียมควำมพร้อมในกำรบริหำรงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือวำงแผนและก ำหนดนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับองค์กร สรอ.จึงได้
ออกแบบหลักสูตรฯ ให้ครอบคลุมภำรกิจของผู้บริหำรที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ในองค์กร และแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กับวิทยำกร กรณีศึกษำจำกวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเนื้อหำหลักสูตรฯ ใน
ครั้งนี้จะเน้น ๔ เรื่องหลัก  คือ 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๔ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

 

เรื่องท่ีหนึ่ง: กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย 

เศรษฐกิจดิจิทัล 

เรื่องท่ีสอง: กำรบริหำรงำนองค์กำรสมัยใหม่โดยอำศัยกรอบสถำปัตยกรรมองค์กร 

เรื่องท่ีสำม: กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่ในองค์กรเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย 

เศรษฐกิจดิจิทัล 

เรื่องท่ีสี่:  กรณีศึกษำเกี่ยวกับกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ 

 

๗. คณะท างานหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง

คณะท างาน 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

๑ นำยครรชิต  มำลัยวงศ ์       ที่ปรึกษำ รำชบัณฑิต 

๒ นำยไชยเจริญ อติแพทย์ ที่ปรึกษำ กรรมกำรบริหำร 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

๓ นำยมนู  อรดีดลเชษฐ์ ประธำน กรรมกำรบริหำร 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ 

๔ นำยชัยเลิศ  พิชิตพรชัย คณะท ำงำน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  

๕ 
นำยปริญญำ หอมเอนก คณะท ำงำน 

ประธำนและผู้ก่อตั้ง 

บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

๖ 
นำงไอรดำ  เหลืองวิไล คณะท ำงำน 

รองผู้อ ำนวยกำร  
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)  

๗ 
นำยวิบูลย์ ภัทรพิบูล คณะท ำงำน 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๘ นำยอุสรำ วิสำรทำนนท์ เลขำนุกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริกำรให้ค ำปรึกษำ  
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๙ 
นำยสุดเขต เชยกลิ่นเทศ ผู้ช่วยเลขำนุกำร ผู้จัดกำรส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๕ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

๘. ระยะเวลาในการจัดหลักสูตร  

 ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎำคม ๒๕๕๘ – ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ 

อบรมระหว่ำงเวลำ ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี 

 กำรอบรม จ ำนวน ๘ ครั้ง 

 กำรศึกษำดูงำน ในประเทศ  จ ำนวน ๑ ครั้ง 

 กำรศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ  จ ำนวน  ๑ ครั้ง 

 กำรสัมมนำและมอบประกำศนียบัตร จ ำนวน ๑ ครั้ง 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๖ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

ตารางก าหนดการอบรม 

ICT Strategic & Plan and ICT Laws & Regulations 
คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๑ 
๒ ก.ค. ๒๕๕๘ 

๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน  

๙.๐๐ – ๙.๑๕ น. ประธำนกลำ่วเปิดงำน  

๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
แนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-Government Development) 

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด 
 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กฎหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Digital 
Economy และผลกระทบกับกำรด ำเนินกำรภำครัฐ 

ผู้บริหำร ส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) หรือ 
สพธอ. 

๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. 
- อธิบำยโครงกำรหลักสตูรนักบรหิำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์  
- จัดกลุ่มผู้เข้ำอบรมตำมควำมเกี่ยวข้องของหน่วยงำน 

ทีมงำน สรอ. 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สำธิตกำรใช้งำนอุปกรณ์ Tablet เป็นสื่อประกอบกำรอบรม ทีมงำน สรอ. 

 

 

 

Technology Trend & Roles of e-Government Executives 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๒ 
๙ ก.ค. ๒๕๕๘ 

๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
แนวโน้มเทคโนโลยยีุคใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสูร่ัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Technology Trend) 

  รศ.ดร.ธนชำติ นุ่มนนท์ 
  

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ผู้น ำด้ำนไอซีทีและกำรบริหำรกำรจัดหำเทคโนโลยี 
(IT Sourcing Management) 

คุณไชยเจรญิ อติแพทย ์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

บทบำทผู้บริหำรด้ำนไอซีที กับกำรก้ำวเข้ำสูยุ่คเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
(Roles of e-Government Executive and Impact 
from The emerging of Digital Economy) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

 

 

การดูงานในประเทศ 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๓ วันท่ี ๑๖-๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
ศึกษำดูงำนภำยในประเทศ 
บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย อ. แก่งคอย จ.สระบุร ี

เจ้ำหน้ำท่ี สรอ. 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๗ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
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 
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๘ 

๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Principle of Enterprise Architecture คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจำร ี

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. Enterprise Architecture as Framework คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจำร ี

คร้ังท่ี ๕ 
๖ ส.ค. ๒๕๕๘ 

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. Workshop on EA Case Studies ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

 

 

e-Government 
คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๖ 
๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘ 

๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ยกระดับกระบวนทัศน์สู่กำรบริหำรงำนภำครัฐยุคใหม ่ 
(New Paradigm of Government Management)  

 คุณไชยเจริญ อติแพทย ์

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 ปรับกระบวนทัศน์สู่ควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร ์
(Paradigm Shift in Cyber Security: From 
Preventive to Responsive Security) 

คุณปรญิญำ หอมเอนก 

คร้ังท่ี ๗ 
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘ 

๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
กรณีศึกษำ “โครงกำร Thailand Gateway: มิติใหม่กำร
ให้บริกำรภำครัฐ” 

ผู้บริหำรจำก  
ส ำนักงำน กพร.  

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
กรณีศึกษำกำรปฎริูปกระบวนกำรให้บริกำรประชำชนสู่ 
e-Services  
(Best Practice: Government Agency) 

๑. คุณไชยณรงค์ โชไชย 
รองอธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ 
๒. ผู้บริหำรจำก สพธอ. 

 

 

การดูงานต่างประเทศ 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 

คร้ังท่ี ๘ วันท่ี ๒๒-๒๙ สิงหำคม ๒๕๕๘ 
ศึกษำดูงำน ณ ต่ำงประเทศ 
ประเทศออสเตรเลยี 

เจ้ำหน้ำท่ี สรอ. 

 

 

 

 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๘ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
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 
๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘ 

๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - น ำเสนอบทสรุปกำรศึกษำดูงำนที่ต่ำงประเทศของรำยกลุ่ม 
- เตรียมกำรน ำเสนอรำยกลุ่มเพื่อน ำเสนอ รมต. 

คณะท ำงำนหลักสตูร  

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
บูรณำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ยกระดับสู่รัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส ์
(EGA Services for New Era of e-Government) 

คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล 

คร้ังท่ี ๑๐ 
๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ 

๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
อภิปรำยโครงกำรรำยกลุ่ม ให้ผูเ้ข้ำร่วมอบรมไดร้ับฟัง และมี
กำรแนะแนว 

คณะท ำงำนหลักสตูร 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
อภิปรำยโครงกำรรำยกลุ่ม ให้ผูเ้ข้ำร่วมอบรมไดร้ับฟัง และมี
กำรแนะแนว (ต่อ) 

คณะท ำงำนหลักสตูร 

 

 

สัมมนาและมอบประกาศนียบัตร 

คร้ังท่ี วัน และ เวลา กิจกรรม วิทยากร 
คร้ังท่ี ๑๑ 

๑ ต.ค. ๒๕๕๘ 
๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. กำรสัมมนำและมอบประกำศนียบตัร 

รมต. กระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือสำร 

 

หมายเหตุ : หัวข้อกำรอบรมและก ำหนดกำรอบรม อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 

๙. สถานที่จัดอบรม 

 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๙ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

๑๐. การจัดศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย 

  จำกผลกำรส ำรวจ “UN E-Government Ranking” ขององค์กำรสหประชำชำติ หรือ United Nation 
ตลอดระยะเวลำ ๑๓ ปีที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ถึง ๒๐๑๔ พบว่ำประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ถูกจัด
อันดับอยู่ใน ๑๐ อันดับแรกในเรื่อง E-Government Development Index มำโดยตลอด (ยกเว้นในปี ๒๐๑๒ ที ่  
ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๑๒) โดยจำกแผนภำพที่ ๑ จะพบข้อมูลที่น่ำสนใจว่ำจำกปี ๒๐๑๒ ถึงปี ๒๐๑๔ ประเทศ
ออสเตรเลียสำมำรถไต่อันดับจำกอันดับที่ ๑๒ มำเป็นอันดับที่  ๒ ได้ ซึ่งรัฐบำลของประเทศออสเตรเลียให้
ควำมส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศภำยใต้เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีกำรปฎิรูปและบูรณำกำรนโยบำยที่เก่ียวข้องอย่ำง
เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นประเทศที่มีควำมน่ำสนใจและถือเป็นแบบอย่ำงให้กับหน่วยงำนภำครัฐของไทยในกำรปรับ
กระบวนทัศน์เพ่ือเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่ำงแท้จริง 

แผนภาพที่ ๑:Australian’s UN E-Government Development Index from 2001-2012 

 

รายช่ือหน่วยงานที่น่าสนใจในการศึกษาดูงานในประเทศออสเตรเลีย : เมืองแคนเบอร์ร่าและซิดนีย์ 

ล าดับ เมือง หน่วยงาน ประเภท หัวข้อ 

๑ Canberra Australian Security Information 
Organization 

ภำครัฐ Australian National Security 
Service 

๒ Canberra Department of Finance ภำครัฐ Australian Big Data Strategy 

๓ Canberra Department of Broadband, 
Communications and the Digital Economy 

ภำครัฐ Roles, Plan, and Achievements in 
Promoting Digital Economy   

๔ Sydney Australian Federal Police (AFP) ภำครัฐ IT Security 

๕ Sydney National ICT Australia (NICTA)  ภำครัฐ e-Gov Cluster: Policy & Strategies 

๖ Sydney Trend Micro Australia ภำคเอกชน Cloud and IT Security  

๗ Sydney Microsoft Pty Ltd. Australia ภำคเอกชน Cloud Computing Trend  

๘ Sydney EMC Corporation Australia ภำคเอกชน Big Data, e-Service 

หมายเหตุ: สถำนท่ีและหัวข้ออำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมขึ้นอยู่กับกำรตอบรบัของหน่วยงำน เนื่องจำกอยู่ใน
ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนประสำนงำน 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๑๐ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

๑๑. เงื่อนไขของการผ่านการอบรม 

 ผู้เข้ำร่วมอบรมที่จะได้รับกำรพิจำรณำว่ำผ่ำนกำรอบรม และได้รับมอบประกำศนียบัตรหลักสูตรฯ ต้อง
เป็นไปตำมเง่ือนไข ดังนี้ 

 เข้ำร่วมกำรอบรมตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 เข้ำร่วมกำรอบรมและศึกษำดูงำนต่ำงจังหวัด 

 มีส่วนร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมกระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรฯ อำทิเช่น กำรแสดงควำมคิดเห็นใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนสื่อสังคม และกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำ
กิจกรรมกลุ่ม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 

 ร่วมน ำเสนอแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร และกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

 ผู้เข้ำร่วมอบรมต้องจัดส่งแบบประเมินตัวเอง (Self-Assessment) ตำมที่โครงกำรฯ จัดเตรียมให้ทั้ง
ก่อนและหลังเข้ำร่วมกำรอบรม  

 

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 สำมำรถดูรำยละเอียดและดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่  “http://ega.or.th/training/195” 

และส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมอบรม พร้อมแนบหนังสือค ำสั่งอนุมัติตัวบุคคลและงบประมำณซึ่งผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด ภำยในวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘ หรือจนกว่ำที่นั่งจะเต็ม 
 

 

 

 



ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน) (EGA)              หนำ้ ๑๑ จำก ๑๑ 
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝำ่ยบรกิำรให้ค ำปรึกษำ 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๗  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒, ๓๖๐๕  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒ 

๑๕. การช าระค่าลงทะเบียน 

 ค่ำลงทะเบียน 
o กำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนในประเทศ         รำคำ ๘๙,๐๐๐ บำทต่อท่ำน (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 
o กำรฝึกอบรมและศกึษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศ รำคำ ๒๖๔,๐๐๐ บำทต่อท่ำน (รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม) 

(หมายเหตุ: กำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ พักเดี่ยว และตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด) 

 วิธีช ำระเงิน 
โอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงไทย สำขำถนนศรีอยุธยำ  
ชื่อบัญชี “ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)” เลขที่บัญชี ๐๑๓-๐-๒๐๗๓๕-๗ 
***ภำยในวันที่ ๒๙ พฤษภำคม ๒๕๕๘ 

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

         (คุณฐิติมำ รัตนประกำย) พร้อมระบุรำยละเอียด ดังนี้ 

o ชื่อ-สกุลผู้ลงทะเบียน ชื่อหน่วยงำน เบอร์โทรศัพท ์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  
 

 


