


 การวางแผนยุทธศาสตร์
ทางด้านเทคโนโลยี

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ในองค์กร

 ออกแบบสถาปัตยกรรม
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรนักบริหาร
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕



โครงสร้างหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕



วัตถุประสงค์ของหลักสูตร e-GEP#5

๑
• เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล อันจะส่งผลให้ผู้บริหารสามารถวางแผนในการ
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชน

๒
• เพื่อให้ผู้บริหารสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ประกอบกับการก าหนดนโยบาย

องค์กรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

๓
• เพื่อให้ผู้บริหารสามารถยกระดับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตาม   และก ากับ
ดูแลได้อย่างทั่วถึงตามหลักธรรมาภิบาล

๔
• เพื่อให้ผู้บริหารมีเครือข่ายความร่วมมือและสร้างโอกาสในการศึกษารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่าง

ต่อเนื่อง 



ระยะเวลาการจัดหลักสูตรฯ

• ระยะเวลาการอบรม: ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ทุกวันพฤหัสบดี)

• สถานที่จัดอบรม: โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
รูปแบบกิจกรรม จ านวน (ครั้ง) รายละเอียด

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

การอบรมและศึกษาดูงานต่างจังหวัด ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๒

การศึกษาดูงานออสเตรเลีย ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๘

การสัมมนาและมอบประกาศนียบัตร ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๑๑

รวม ๑๑ ครั้ง



จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ

๓๔ ผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด

๑๕อบรมเฉพาะ
ภายในประเทศ

๑๙
อบรม

ภายในประเทศและ 
ดูงานต่างประเทศ



หัวข้ออบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที ่๕

ICT Strategic & Plan and ICT Laws & Regulations

หัวข้อ วิทยากร

แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government Development)

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Digital Economy และ
ผลกระทบกับการด าเนินการภาครัฐ

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์



หัวข้ออบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที ่๕

Technology Trend & Roles of  e-Government Executives

หัวข้อ วิทยากร

แนวโน้มเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government 
Technology Trend)

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ผู้อ านวยการสถาบันไอเอ็มซี

ผู้น าด้านไอซีทีและการบริหารการจัดหาเทคโนโลยี
(IT Sourcing Management)

นายไชยเจริญ อติแพทย์
กรรมการบริหารส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

บทบาทผู้บริหารด้านไอซีที กับการก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
(Roles of e-Government Executive and Impact from The emerging of Digital 
Economy)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร



หัวข้ออบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที ่๕

Enterprise Architecture

หัวข้อ วิทยากร

Principle of Enterprise Architecture
นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมองค์กรEnterprise Architecture as Framework

 Enterprise Architecture as Strategies
 How to implement Enterprise Architecture for e-Government ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารWorkshop on EA Case Studies



หัวข้ออบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ ๕

E-Government

หัวข้อ วิทยากร
ยกระดับกระบวนทัศนส์ู่การบริหารงานภาครัฐยุคใหม่ 
(New Paradigm of Government Management) 

นายไชยเจริญ อติแพทย์
กรรมการบริหารส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ปรับกระบวนทัศนส์ู่ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์
(Paradigm Shift in Cyber Security: From Preventive to Responsive Security)

นายปริญญา หอมเอนก
ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS

กรณีศึกษา “โครงการ Thailand Gateway: มิติใหม่การให้บริการภาครัฐ”
คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ กพร.

กรณีศึกษาการปฎิรูปกระบวนการให้บริการประชาชนสู่ e-Services 
(Best Practice: Government Agency)

๑. คุณไชยณรงค์ โชไชย
รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๒. ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
รองผู้อ านวยการ สพธอ.



การศึกษาดูงานต่างจังหวัด

•วันที่ศึกษาดูงาน: ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
•สถานที่ศึกษาดูงาน: บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด
•สถานที่พัก: แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ
• กิจกรรม

oวันแรก:  ศึกษาดูงานที่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด
oวันที่สอง: กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ e-GEP#5



หัวข้อการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด

๑. การน าเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
( PIMS ,  QIS , CDAS)

๒. น าเสนอการใช้เทคโนโลยี ระบบ RFID ในการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้ระบบ GPS ใน
การบริหาร logistic

๓. เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการผลิต (CCR)



สถานที่พักส าหรับการศึกษาดูงานต่างจังหวัด

แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ทแอนด์คันทรีคลับ 



การศึกษาดูงานต่างประเทศ

• วันที่ศึกษาดูงาน: ๒๒ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

• ประเทศที่ศกึษาดูงาน: เครือรัฐออสเตรเลีย (นครซิดนีย,์ กรุงแคนเบอร์ร่า)

• สถานที่ศึกษาดูงาน/ประชมุ จ านวน 6 หน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานภาครัฐ (แคนเบอร์ร่า) หน่วยงานภาคเอกชน (Sydney)

Digital Productivity Division,
Department of Communications

EMC Corporation (Australia)

Digital Transformation Office,
Department of Prime Minister & Cabinet

Trend Micro Inc. (Australia)

Department of Finance -

Australian Trade Commission (Austrade) -



หัวข้อการศึกษาดูงานต่างประเทศ

หน่วยงาน หัวข้อการศึกษาดูงาน

1. EMC Corporation (Australia) Technology Trends across Federal & State 
Government in Australia/Case Studies

2. Trend Micro Inc. (Australia) Security Trend 

3. Digital Productivity Division, Department of 
Communications

Australian Digital Economy, e-Government 
Strategy/Case Studies

4. Digital Transformation Office, Department of 
Prime Minister & Cabinet

Australian Digital Transformation 
Strategy/Plan/Case Studies

5. Department of Finance Australian Big Data Strategy/Case Studies

6. Australian Trade Commission (Austrade) Austrade’s ICT Strategy and Operation Plan



โครงการรายกลุ่ม (Group Report)

หัวข้อโครงการรายกลุ่ม: 
“แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐไทยเพื่อให้บริการประชาชน

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”
เนื้อหาโครงการรายกลุ่มครอบคลุม ๔ หัวข้อหลักดังนี้ :
๑. ทิศทางการบริหารจัดการ Infrastructure
๒. ทิศทางการบริหารจัดการ Software Applications
๓. การบริการประชาชน
๔. การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ



โครงการรายกลุ่ม (Group Report)

แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมตามความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1: เศรษฐกิจ การคลัง และอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 2: เกษตร พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3: พัฒนาชุมชน สุขภาพ การศึกษา คมนาคมและยุติธรรม (อื่นๆ)



แหล่ง Download เอกสารของหลักสูตร

เอกสารต่างๆของโครงการ ดังนี้

• รายละเอียดหลักสตูร

• ตารางการอบรม

• ก าหนดการศึกษาดูงานทัง้ในและต่างประเทศ

• เอกสารประกอบการบรรยาย

• อื่นๆ

Download ได้ที่

http://www.ega.or.th/th/contentlist/930/856/



- THANK YOU -


