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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ปี 2559 

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่น 27 
 
หลักการและเหตุผล 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับ
ความเห็นจากส านักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO แทนส านักงาน ก.พ. ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กระทรวงฯ ได้ด าเนินการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแล้วจ านวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 25 และ 26    
จากนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ในส่วน
ของนโยบายในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาค
เศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจ
ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
โดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีกรอบการด าเนินงาน 5 ด้าน ดังนี้ 

 

 
 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure) 
 การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อม่ันในการท าธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล      

(Soft Infrastructure) 
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 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ (Service Infrastructure) 
 การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ (Digital Economy Promotion) 
 ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital Society) 

 
ส าหรับยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมดิจิทัลตามกรอบการด าเนินงาน 5 ด้าน โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารดิจิทัล (Hard Infrastructure) การสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Soft Infrastructure) การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล (Service Infrastructure) การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy Acceleration) การพัฒนาสังคมดิจิทัล (Digital Society) 
และการพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล (Digital Workforce) ซึ่งอยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็น (ที่มา : 
http://www.digitalthailand.in.th เอกสารประกอบการประชุมเมื่อวันที่ 14 ต.ค.58 ณ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 
 

และจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าวซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐที่จะต้องพัฒนา
กระบวนการท างานให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคเอกชนในการน าเอาดิจิทัลมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ดังนี้ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐจึงควรได้รับการ
เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดรับกับแนวนโยบายดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้
สามารถสร้างวิสัยทัศน์ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มอบหมายให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สรอ.) ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ ปี 2559” เพ่ือประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ 
 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการท างานของ
ภาครัฐเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการ
บริหารโครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
 เพ่ือสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐ  
 เพ่ือให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้เป็น
อย่างดี 

 เพ่ือให้เกิดเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐอันจะท าให้การ
ประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 เพ่ือให้สามารถก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือแผนการด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนนโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลได้ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรม     
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ในการท างานของภาครัฐเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการบริหารโครงการ
ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มีการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
 มีการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศภาครัฐ 
 มีเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐอันจะท าให้การประสานงาน

โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 สามารถก าหนดแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลได้ 

 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 
หลักสูตรที่เปิดการอบรมและกลุ่มเป้าหมาย 

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่น 27  
(หลักสูตร CIO รุ่นที่ 27) จ านวน 40 ท่าน 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้าหน่วยงานระดับกระทรวง 

ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 และยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ                
รุ่นที่ 1 – 26  
o รุ่นที่ 1 – 24 ที่ด าเนินการจัดอบรมโดย ส านักงาน ก.พ.  
o รุ่นที่ 25 – 26 ที่ด าเนินการจัดอบรมโดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ร่วมกับ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) 
 
รูปแบบการด าเนินโครงการ 

บรรยาย สัมมนากลุ่มย่อย แลกเปลี่ยนความรู้ กรณีศึกษา ศึกษาดูงาน และกิจกรรมส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือ โดยแบ่งเป็น 
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หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่น 27  
(หลักสูตร CIO รุ่นที่ 27)  
อบรมจ านวน 23 ครั้ง จัดอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน คือ ทุกวันพุธและวันศุกร์ แบ่งเป็น 
 บรรยาย จ านวน 15 ครั้ง 
 แบ่งกลุ่มปฏิบัติ จ านวน 6 ครั้ง 
 ศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 วัน 1 คืน) 

 
กรอบเนื้อหาของการจัดอบรมในภาพรวม  

 การบูรณาการข้อมูล (Connected Government) 
 ข้อตกลงพ้ืนฐานระหว่างหน่วยงานที่มีการบูรณาการข้อมูล(Common Policies: Institution)   
 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Capacity Building) 

 
ก าหนดการรับสมัครและอบรม 

หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่น 27 
(หลักสูตร CIO รุ่นที่ 27) 
รับสมัคร  
- รับสมัครจ านวนจ ากัด 40 ท่าน 
- เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 - 25 ธันวาคม 2558  
เปิดอบรม  
- อบรบสัปดาห์ละ 2 วัน คือ ทุกวันพุธและวันศุกร์ 
- อบรมระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2559 

 
ล าดับและหมวดหมู่ของหัวข้อการอบรม 

หัวข้อของการอบรมได้มีการจัดล าดับหัวข้อที่จะบรรยายในหลักสูตรเป็นล าดับและแบ่งเป็นหมวดหมู่  
เพ่ือให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจเนื้อหาและสามารถล าดับความคิดได้ท าให้ง่ายต่อการท าความ
เข้าใจ ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถอธิบายล าดับของหัวข้อในการอบรมได้ ดังนี้ 
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I. สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของต่างประเทศและประเทศไทย (Policy 
and Planning) เป็นการปูพ้ืนให้ผู้บริหารได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของต่างประเทศและประเทศไทย 
 

II. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Responsibilities) เป็น
การบรรยายถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (CIO)  
 

III. การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(Management) เป็นการบรรยายถึงการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ (CIO) ทั้งทางด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน กฎหมาย รวมถึง การบริหารงานด้านอื่นๆ  
 

IV. การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงาน (Implementation) การน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงาน เพ่ือท าให้เกิดการบูรณาการภาครัฐในด้านต่างๆ การก าหนดนโยบาย
การเชื่อมโยงด้านตางๆ และการวางแผนในการพัฒนาทรัพยากรต่อไป 
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หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 27  
(หลักสูตร CIO รุ่นที่ 27) 

 
หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 27  

สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของต่างประเทศและประเทศไทย 
(Policy and Planning) 

สถ
าน
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์ปัจ
จุบ

ัน
ขอ

งต
่าง

ปร
ะเ

ทศ
แล

ะ
ปร

ะเ
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ย 

ครั้งที่ หัวข้อการอบรม 
1  การพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและต่างประเทศ 

ตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Master Plan 
Development) 

บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(Responsibilities) 

บท
บา

ทแ
ละ

หน
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ิหา

ร
เท

คโ
นโ
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ีสา
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ดับ
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ัฐ 1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 

 

 บทบาทและหน้าที่ของ CIO กับการบริหารจัดการไอซีทีตามแผนแม่บทการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital  Government Master Plan 
Development) 

 บทบาทของผู้น าด้านไอซีทีกับการสร้างนวัตกรรมเพ่ือการให้บริการภาครัฐ
และเอกชน 

 อภิปรายในหัวข้อ “บทบาทของผู้น าด้านไอซีทีในการจัดท าแผนเพื่อการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ และระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
นวัตกรรมของหน่วยงาน” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 1) 

 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐตามบทบาท
และหน้าที่ในฐานะ CIO ของหน่วยงาน    

การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(Management) 

นโ
ยบ

าย
 ก

ลย
ุทธ

์ 
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น 
แล

ะก
ฎห

มา
ย 3 

 
4 

 ร่างแผนแม่บทการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy 
Master Plan Development) 

 แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Laws) 
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หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 27 
การบริหารจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
(Management) 

เท
คน

ิคก
าร

บร
ิหา

รจ
ัดก

าร
 

ครั้งที่ หัวข้อการอบรม 
6 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 
 

10 
 
 
 
 

11 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 การบริหารงานไอซีทีในเชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

เป้าหมายขององค์กร (e-Business Alignment) 
 การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 การบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 การบริหารความเสี่ยงด้านไอซีที 
 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 บริหารจัดการโครงการด้าน ICT: กรณีศึกษา 
 อภิปรายในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงการไอซีทีภาครัฐ” 

 (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 2) 
 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Government Master Plan Development) เพ่ือเป็นช่องทางการ
ให้บริการภาครัฐและประชาชน อาทิ Government Access Channel เป็น
ต้น 

 การบริหารงานบุคคลด้าน ICT 
 ICT Outsourcing Management กรณีศึกษาจากกระทรวงพาณิชย์ (Best 

Practice) 
 การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ: กรณีศึกษาการจัดซื้อ

จัดจ้างโครงการ 100 ล้าน 

เท
คโ

นโ
ลย

ีแล
ะม

าต
รฐ

าน
 

12 
 

13 
 
 
 

14 
 

15 
 

16 

 มาตรฐานข้อมูลภาครัฐและกรณีศึกษาโครงการเชื่มโยงข้อมูลภาครัฐ 
 มาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 การเตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance ด้วยมาตรฐาน CobiT 

และ ITIL 
 อภิปรายในหัวข้อ “การเตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance ด้วย

มาตรฐาน CobiT และ ITIL” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 3) 
 Mobile and Social 
 Cloud and Data Center 
 มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 กิจกรรม Individual Case Study Report (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 4) 
 กิจกรรม Individual Case Study Report (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 5) 
 กิจกรรม Individual Case Study Report (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 6) 
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หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 27 
การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงาน 
(Implementation) 

สถ
าป

ัตย
กร

รม
อง

ค์ก
ร 

ครั้งที่ หัวข้อการอบรม 
18  Principle of Enterprise Architecture 

 อภิปรายในหัวข้อ “Enterprise Architecture as Framework” 
 (แบ่งกลุม่ปฏิบัติ 7) 
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 19 
 
 
 

20 

 แนวทางการประยุกต์ใช้ไอซีทีกับการบริหารราชการแนวใหม่และปัจจัยสู่
ความส าเร็จ 

 ICT เพ่ือบูรณาการรอบด้าน และยกระดับขีดความสามารถในการบริการ
ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

 แนวทางสู่การบูรณการภาครัฐตามแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(Connected Government) 

 อภิปรายในหัวข้อ “แนวทางสู่การบูรณการภาครัฐตามแผนแม่บทการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (Connected Government)” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 8) 

การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงาน 
(Implementation) 

กา
รพั
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า
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กร

 21  กิจกรรม CIO Relationship 
 อภิปรายในหัวข้อ “กิจกรรมผู้น าด้านไอซีที” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 9) 

อภ
ิปร

าย
เส

นอ
แน
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22 
 
 
 
 
 
 

23 

 อภิปรายในหัวข้อ “ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่แผนแม่บท
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 10) 

 อภิปรายเสนอแนวคิด “ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่แผน
แม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 11) 
 Connected Government 
 Common Policy (Institution)  
 Capacity Building 

 อภิปรายเสนอแนวคิด และสรุปการอภิปราย (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 12) 
 

หมายเหตุ ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 17 การศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  
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หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 27 (หลักสูตร CIO รุ่นที่ 27) 
 

ตารางการอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงูภาครัฐ รุ่นที่ 27 
คร้ังที่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

1 วันที่ 6 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

พิธีการเปิดอบรมหลักสูตร CIO รุ่นที่ 27 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

(1) การพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและต่างประเทศตาม
แนวทางการพัฒนารัฐบาลดจิิทลั (Digital Government 
Master Plan Development) 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (2) บทบาทและหน้าที่ของ CIO กับการบริหารจัดการไอซีที
ตามแผนแมบ่ทการพฒันารัฐบาลดิจิทัล (Digital  
Government Master Plan Development) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

2 วันที่ 8 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(3) บทบาทของผู้น าดา้นไอซีทีกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการ
ให้บริการภาครัฐและเอกชน 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (4) อภิปรายในหัวข้อ “บทบาทของผู้น าดา้นไอซีทีในการ
จัดท าแผนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ 
และระบบสารสนเทศให้สอดคลอ้งกับนวัตกรรมของ
หน่วยงาน”(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 1) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

3 วันที่ 13 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(5) การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน  
ภาครัฐตามบทบาทและหนา้ที่ในฐานะ CIO ของ
หน่วยงาน   

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (6) ร่างแผนแมบ่ทการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(Digital Economy Master Plan Development) 

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ ์

4 

วันที่ 15 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(7) แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามนโยบายการพฒันา
รัฐบาลดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (8) กฎหมายทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT Laws) อ.สรณันท์ จิวะสุรัตน ์
5 วันที่ 20 - 21 มกราคม 2559 (9) ศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสรมิเครือข่าย ครั้งที่ 1 ทีมงาน สรอ. 

6 

วันที ่27 มกราคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(10) การบริหารการเปลี่ยนแปลง ดร.วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (11) การบริหารงานไอซีทีในเชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และเป้าหมายขององค์กร (e-
Business Alignment) 

อ.ไชยเจริญ อติแพทย์ 

7 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(12) การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล อ.อาวุธ วรรณวงศ์ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (13) การบริหารงานดา้นความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดร.กิตติ โฆษะวิสุทธิ ์

8 
 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(14) การบริหารความเสี่ยงดา้นไอซีที ผู้เชี่ยวชาญความมัน่คง
ปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศภาครัฐ 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (15) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ อ.อภิชัย  พงษ์โพธากุล 
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ตารางการอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงูภาครัฐ รุ่นที่ 27 
คร้ังที่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

9 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(16) บริหารจัดการโครงการด้าน ICT: กรณีศึกษา ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (17) อภิปรายในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงการไอซีที
ภาครัฐ” (แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 2) 

รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ ์

10 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(18) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบาย
การพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (Digital Government 
Master Plan Development) เพื่อเป็นช่องทางการ
ให้บริการภาครัฐและประชาชน อาทิ Government 
Access Channel เป็นต้น 

อ.วิบูลย์ ภัทรพิบูล 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (19) การบริหารงานบุคคลดา้น ICT ตัวแทนจากส านักงาน ก.พ. 

11 
 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(20) ICT Outsourcing Management: กรณีศึกษาจาก
กระทรวงพาณิชย์ (Best Practice) 

อ.ชัยณรงค์ โชไชย 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (21) การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ: 
กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ 100 ล้าน 

ตัวแทนจากกรมบัญชีกลาง 

12 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(22) มาตรฐานข้อมูลภาครัฐและกรณีศึกษาโครงการเชื่อมโยง
ข้อมูลภาครัฐ  

อ.ไอรดา เหลืองวิไล 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (23) มาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ดร.ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน ์
อ.ประกิต สังข์ป่า 

13 
 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(24) การเตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance 
ด้วยมาตรฐาน CobiTและ ITIL 

อ.วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (25) อภิปรายในหัวข้อ “การเตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค 
IT Governance ด้วยมาตรฐาน CobiTและ ITIL" 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 3) 

อ.วิสุทธิ์ สุวรรณสุขโรจน ์

14 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(26) เทคโนโลยี (Emerging Technology) 
Mobile and Social 

อ.ภาวุธพงษ์วิทยภาน ุ

เวลา 13.00 – 16.00 น. (27) เทคโนโลยี (Emerging Technology) 
Cloud and Data Center 

คุณสกุณา ปัญญาวิวรรธน ์
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ 

15 

วันที่ 2 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(28) มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ว่าที่ร้อยตรีพรพรหม อธีตนันท ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (29) กิจกรรม Individual Case Study Report 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 4) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

16 

วันที่ 4 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(30) กิจกรรม Individual Case Study Report 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 5) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (31) กิจกรรม Individual Case Study Report 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 6) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

17 วันที่ 9 - 10 มีนาคม 2559 (32) ศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสรมิเครือข่าย ครั้งที่ 2 ทีมงาน สรอ. 

18 
วันที่ 16 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(33) Principle of Enterprise Architecture 
 

อ. ไชยเจริญ อติแพทย์ 
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ตารางการอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงูภาครัฐ รุ่นที่ 27 
คร้ังที่ วันและเวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (34) อภิปรายในหัวข้อ “Enterprise Architecture as 
Framework” (แบ่งกลุ่มปฏิบัต ิ7) 

อ. ไชยเจริญ อติแพทย์ 

19 

วันที่ 18 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(35) แนวทางการประยุกต์ใชไ้อซีทีกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

ดร.ก าพล ศรธนะรัตน ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (36) ICT เพื่อบูรณาการรอบด้าน และยกระดับขีด
ความสามารถในการบริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสดุ 

อ.วิบูลย์ ภัทรพิบูล 

20 

วันที่ 23 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(37) แนวทางสู่การบูรณการภาครัฐตามแผนแมบ่ทการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทลั (Connected Government) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (38) อภิปรายในหัวข้อ “Connected Government” 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 8) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

21 

วันที่ 25 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(39) กิจกรรม CIO Relationship CIO ผู้ที่ผา่นการอบรมแล้ว 

เวลา 13.00 – 16.00 น. (40) อภิปรายในหัวข้อ “กิจกรรมผู้น าด้านไอซีท”ี 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 9) 

อ.ไชยเจริญ อติแพทย์ 

22 

วันที่ 30 มีนาคม 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(41) อภิปรายในหัวข้อ “ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐใน
การก้าวสู่แผนแมบ่ทการพฒันารัฐบาลดิจทิัล” 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 10) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. (42) อภิปรายเสนอแนวคิด “ความพร้อมของหน่วยงาน
ภาครัฐในการก้าวสู่แผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจทิัล”
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 11) 
 Connected Government 
 Common Policy (Institution)  
 Capacity Building 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

23 

วันที่ 1 เมษายน 2559 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

(43) อภิปรายเสนอแนวคิด และสรุปการอภิปราย 
(แบ่งกลุ่มปฏบิัติ 12) 

 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ ์

เวลา 13.00 – 16.00 น. 
(44) น าเสนอแนวคิด และพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อม

กล่าวปิดอบรมรุ่นที่ 27 
ปิดการอบรม 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 
หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างเรียนเชิญวิทยากร และรอ

การตอบรับการบรรยายจากวิทยากรในแต่ละท่าน  
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อธิบายรายละเอียดหัวข้อการอบรม 
หลักสูตรผู้บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 27 
(หลักสูตร CIO รุ่นที่ 27) 
(1) การพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและต่างประเทศตามแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Government Master Plan Development) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมเป็นการปูพ้ืนฐานภาพรวมของการอบรมหลักสูตรฯ ครอบคลุมถึงวิวัฒนาการ

ของพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและต่างประเทศ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยี
ยุคใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภาครัฐ และแนวทางการประยุกต์การบริหารงานด้านต่างๆให้
สอดคล้องกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(2) บทบาทและหน้าที่ของ CIO กับการบริหารจัดการไอซีทีตามแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Government Master Plan Development) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงภาครัฐได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของ CIO กับการบริหารจัดการไอซีทีตามแผนแม่บทการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้
ในการท างานของภาครัฐเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการ
บริหารโครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(3) บทบาทของผู้น าด้านไอซีทีกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการให้บริการภาครัฐและเอกชน 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเป็นผู้น าในการบริหารงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาองค์กรไปสู่การผลบรรลุสัมฤทธิ์ตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้าง
วิสัยทัศน์ การเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะทางการบริหารองค์กรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมี
เครือข่ายความร่วมมือที่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารและการพัฒนาองค์กร และจะเกิดแรงผลักดัน อีกท้ังยังพร้อม
ที่จะก้าวไปสู่องค์กรที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(4) อภิปรายในหัวข้อ “บทบาทของผู้น าด้านไอซีทีในการจัดท าแผนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

สารสนเทศและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับนวัตกรรมของหน่วยงาน”(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 1) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้จะเป็นการอภิปรายรวมกัน พร้อมทั้งการระดมความคิดเห็นและท า

กิจกรรมกลุ่มของท่านผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ เพ่ือจัดท าแผนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสารสนเทศ และระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับนวัตกรรมของหน่วยงาน 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
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(5) การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐตามบทบาทและหน้าที่ในฐานะ CIO 
ของหน่วยงาน   
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการอภิปรายร่วมกันและกรณีศึกษาเกี่ยวกับบทบาทในการวาง

นโยบาย ก ากับดูแลและบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่จ าเป็น 
อาทิ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การดูแลและติดตามการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(6) ร่างแผนแม่บทการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(Digital Economy Master Plan Development) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย 

ที่เป็นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด ารงชีวิตทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคมที่น าไปสู่ การใช้ให้เกิดประโยชน์ แก้ปัญหาเองได้ 
ตลอดจนสามารถสร้างให้เกิดนวัตกรรม 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(7) แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามนโยบายการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับแรงขับเคลื่อนทั้งทั้งจากในและต่างประเทศ ตัวชี้วัดต่างๆ และ

เทคโนโลยียุคใหม่ที่มีผลต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และการด าเนินงานภายใต้หลัก Open 
Government เน้นเรื่องความโปร่งใส และการท างานร่วมกันของภาครัฐ (Connected Government) ซ่ึงเป็น
หัวใจส าคัญในการด าเนินงานภายใต้นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

(8) กฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Laws) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยในเวทีโลก ความพร้อม

ด้านต่างๆของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน Cyber 
Security การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีการบังคับใช้แล้ว อาทิ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าผิดทาง
คอมพิวเตอร์ การบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมถึงแนวทางการปฎิรูป
กฎหมายในการก้าวเข้าสู่การด าเนินงานนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
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(9) ศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมเครือข่าย ครั้งท่ี 1 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ การสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และเพ่ือให้เกิดเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
อันจะท าให้การประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีการฝึกอบรม: เป็นการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

จ านวนชั่วโมง : 2 วัน 
 
(10) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนีจ้ะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
เพ่ือน าไปวางแผนปรับแต่งองค์การ กระบวนงานเพ่ือให้องค์การและบุคลากรสามารถปรับตัว เกิดการยอมรับ 
และพัฒนาศักยภาพของส่วนงาน ไปพร้อมการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน และ
ก าหนดแนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับส่วนราชการและระดับบุคลากร 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(11) การบริหารงานไอซีทีในเชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร (e-

Business Alignment) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับโครงการการบริหารงานไอซีทีเชิงธุรกิจการบริหารงานไอซีทีใน

เชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร (e-Business Alignment) โดยใช้แนวคิด
ในการบริหารเชิงต้นทุนทางตรง และทางอ้อมการบวนการวางแผนกลยุทธ์ คือ Strategic Planning Process 
(กระบวนวางแผนกลยุทธ), Line of Business or Business Unit level (วิธีการก าหนดยุทธศาสตร์ ) และ 
Levels of E-Business Strategy 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(12) การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับ ค าจ ากัดความ ประโยชน์ของการบริหารงานภายใต้หลักธรร
มาภิบาล แนวคิดและก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเท รวมไปถึง 
Implementation และ Framework ในการบริหารภายใต้หลักดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารราชการบรรลุ
เป้าหมาย  เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
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(13) การบริหารงานด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศทั้งใน

และต่างประเทศ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศใหม่ๆที่ก าลัง
เข้ามาในอนาคต รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในก าหนดแผนงาน และการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(14) การบริหารความเสี่ยงด้านไอซีที 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้ เกี่ยวข้องกับ การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คือ กระบวนการการท างานที่ช่ วยให้ IT Managers สามารถสร้างความสมดุลของต้นทุนเชิง
เศรษฐศาสตร์ และการด าเนินธุรกิจ ระหว่างมาตรการในการป้องกันและการบรรลุผลส าเร็จของพันธกิจ ด้วย
การปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลส าคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความส าเร็จของการบรรลุพันธกิจ
ขององค์กร 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(15) การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้ เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ปัจจุบันการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงที่ส าคัญในหลายๆ ด้าน ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการบริหารจัดการความเสี่ ยงอย่าง
เป็นระบบแล้วก็ตามแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงบางประการที่ไม่สามารถป้องกันได้ เช่น ปัจจัยเสี่ยงจากภัยคุกคามจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากการก่อการร้าย วินาศกรรม การเกิดโรค
ระบาด ซึ่งปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ชื่อเสียง และความ
เชื่อมั่นต่อองค์กร ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM) โดยด าเนินการภายใต้ แนวปฏิบัติของแผนงานขององค์กรเรื่อง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และ การจัดท าแผนรองรับ
การด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้มั่นใจว่า
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ธนาคาร
จะสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือกลับมาด าเนินธุรกิจได้ในเวลาที่เหมาะสม 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(16) บริหารจัดการโครงการด้าน ICT: กรณีศึกษา 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้ เกี่ยวข้องกับ การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดย  ใช้
หลักการเดียวกับการบริหารโครงการด้านอ่ืนทั่วๆ ไป ที่ผู้บริหารโครงการนอกจากจะต้องเข้าใจและมี
ความสามารถในการบริหารโครงการ (ซึ่งถือเป็นกระบวนการผลิตสินค้าที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือน
กระบวนการผลิตสินค้าประเภทอ่ืน) แล้ว ผู้บริหารโครงการยังควรมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารงาน
ทั่วไป เช่น การบริหารงานบุคคล การวิเคราะห์ทางการเงิน การตอบสนองความต้องการของลูกค้า การควบคุม
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การด าเนินงาน เป็นต้น อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นจะต้องมี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอด้วย  

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(17) อภิปรายในหัวข้อ “การบริหารจัดการโครงการไอซีทีภาครัฐ” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 2) 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้ เกี่ยวข้องกับ การให้ผู้บริหารได้ลงมือปฎิบัติในส่วนของการร่างนโยบาย
และแผนการด าเนินงานในการบริหารโครงการ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(18) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (Digital Government 

Master Plan Development) เพื่อเป็นช่องทางการให้บริการภาครัฐและประชาชน อาทิ Government 
Access Channel เป็นต้น 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้ เกี่ยวข้องกับ รูปแบบการท างานใหม่ของหน่วยงานของรัฐในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการท างาน เพ่ือเสริมและสร้างให้เกิดความทันสมัยในการบริหารงานของภาครัฐ และน าไปสู่การ
ให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(19) การบริหารงานบุคคลด้าน ICT 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้ เกี่ยวข้องกับ นโยบายของรัฐบาลที่ตองการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบ
ราชการ โดยปฏิรูประบบราชการ เริ่มจากการปรับโครงสร้างหน่วยงานในการบริหารระบบราชการ และมี
มาตรการต่างๆ เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาและบริหารก าลังคนนั้นคือข้าราชการ ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญเป็นพลัง ผลักดันและขับเคลื่อน การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT: Information 
and Communication Technology) เขามาใช้ในการพัฒนาและบริหารก าลังคน จึงต้องมีความเข้ าใจถึง
รากฐานตั้งแต่ นโยบาย ICT ของประเทศ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา การใช้ 
ICT เพ่ือพัฒนาคลากรการใช้ ICT  เพ่ือการบริหารก าลังคน การใช้ ICT เพ่ือพัฒนาการบูรการอุปสรรคการน า 
ICT มาใช้ในการพัฒนาและบริหารก าลังคน ซึ่งแต่ละประเด็นล้วนมีความสอดคล้องสมพันธ์กัน  อันจะส่งผล
ไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบราชการโดยรวม 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(20) ICT Outsourcing Management: กรณีศึกษาจากกระทรวงพาณิชย์ (Best Practice) 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาในด้านบริหารจัดการการว่าจ้างบุคคลภายนอกใน
การด าเนินการโครงการไอซีที หรือ ICT Outsourcing Management ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่เป็นแบบอย่างความส าเร็จในการด าเนินการด้านดังกล่าว เนื่องจากสามารถผลักดันโครงการพัฒนาระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการให้บริการประชาชน อาทิ e-Services e-Certificates และอ่ืนๆประสบผลส าเร็จ
อย่างมีนัยส าคัญ เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับผู้บริหารหน่วยงานอื่นๆท่ีเข้าร่วมอบรม 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(21) การบริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ: 

กรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ 100 ล้าน 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง (ท่ีมีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 100 ล้าน

บาทขึ้นไป)  เพ่ือทราบถึงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท เช่น การจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้ทราบถึงมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องและปลอดภัย 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(22) มาตรฐานข้อมูลภาครัฐและกรณีศึกษาโครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท ามาตรฐานการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่สามารถน าไปปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน (Roadmap) ในการจัดท ามาตรฐานและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งจัดท า
มาตรฐานและกระบวนการเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐตามแนวทาง TH e-GIF และ
กรณีศึกษาโครงการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(23) มาตรฐานกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการน ามาตรฐานเข้ามาใช้ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือวัด
ความเชื่อมั่นและคุณภาพของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นโมเดลที่ใช้วัดความเชื่อมั่น และคุณภาพ
ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์กันในปัจจุบัน 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(24) การเตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance ด้วยมาตรฐาน CobiTและ ITIL 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง กรอบการด าเนินงาน (Framework) 
ส าเร็จรูปเพ่ือควบคุมด าเนินการให้ถึงเป้าหมายของสารสนเทศและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีที่ใช้งาน ซึ่ง
ต้องการใช้งาน IT อย่างมีคุณค่า มีความสมบูรณ์ มีความปลอดภัย รองรับภารกิจ ตอบสนองธุรกิจ ราคาถูก ใช้
งานได้ตลอดเวลา   

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
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(25) อภิปรายในหัวข้อ “การเตรียมองค์กรให้พร้อมเข้าสู่ยุค IT Governance ด้วยมาตรฐาน CobiT 
และ ITIL" (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 3) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้จะให้ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติ เพ่ือท ากรอบกรอบการด าเนินงาน 

(Framework) เพ่ือน าไปปรับใช้กับองค์กรของผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(26) เทคโนโลยี (Emerging Technology)Mobile and Social 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้จะมีการเชิญวิทยากรมาเพ่ือแชร์ประสบการณ์ที่ประสบเจอในการท างาน
และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวโน้มการก าเนิดเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือรองรับการท างานผ่าน Mobile และ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ผ่าน Social 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(27) เทคโนโลยี (Emerging Technology)Cloud and Data Center 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้จะมีการเชิญวิทยากรมาเพ่ือแชร์ประสบการณ์ที่ประสบเจอในการท างาน
และเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวโน้มการก าเนิดเทคโนโลยีในอนาคต เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้าน 
Cloud and Data Center โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามวิทยากรเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(28) มาตรฐานแอปพลิเคชันภาครัฐส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการก าหนดมาตรฐานเพ่ือให้แอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ต้องน ามาตรฐานแอปพลิเค
ชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่(Mobile Application Standard) ใช้ร่วมกับการพัฒนาแอปพลิเคชันของผู้พัฒนา  

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
 

(29) กิจกรรม Individual Case Study Report (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 4) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมจะเป็นการแบ่งกลุ่มเพ่ือให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมได้น าเสนอโครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติและน าเสนอโครงการ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
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(30) กิจกรรม Individual Case Study Report (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 5) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมจะเป็นการแบ่งกลุ่มเพ่ือให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมได้น าเสนอโครงการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติและน าเสนอโครงการ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(31) กิจกรรม Individual Case Study Report (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 6) 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมจะเป็นการแบ่งกลุ่มเพ่ือให้ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมได้น าเสนอโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการแบ่งกลุ่มปฏิบัติและน าเสนอโครงการ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(32) ศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมเครือข่าย ครั้งที่ 2 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ การสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ และเพ่ือให้เกิดเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
อันจะท าให้การประสานงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

วิธีการฝึกอบรม: เป็นการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
และจัดกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

จ านวนชั่วโมง : 2 วัน 
 
(33) Principle of Enterprise Architecture 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: 
EA) ซึ่งเป็นแนวความคิดใหม่ที่บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การ
ก าหนดโจทย์องค์กร การมองสถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business Architecture) ให้แตกฉาน เพ่ือออกแบบการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เชื่อมโยงกับการด าเนินงานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพทั้งใน
ระดับ Architecture ไปจนถึง Roadmap ขององค์กร เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถด าเนินการตามนโยบาย
และวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
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(34) อภิปรายในหัวข้อ “Enterprise Architecture as Framework” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 7) 
เนื้อหาของการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อนี้ เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติวางแผน Roadmap ของ

หน่วยงานตามแนวทาง EA เพ่ือปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(35) แนวทางการประยุกต์ใช้ไอซีทีกับการบริหารราชการแนวใหม่และปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

เนื้ อหาของหัวข้อการอบรมนี้  เกี่ ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  ( New Public 
Management) ได้แก่ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือ
วิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงาน ภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและ
แนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึง
คุณภาพเป็นส าคัญ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
 

(36) ICT เพื่อบูรณาการรอบด้าน และยกระดับขีดความสามารถในการบริการประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้ เกี่ยวข้องกับการ 
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้ทันสมัย 
 พัฒนาและส่งเสริมการน า ICT ไปใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ

และยั่งยืน 
 ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT เพ่ือแข่งขันได้ในระดับสากล 
 ส่งเสริมและพัฒนานโยบายด้าน ICT และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ ICT เพ่ือการบริหารจัดการอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(37) แนวทางสู่การบูรณการภาครฐัตามแผนแม่บทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

(Connected Government) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบข้อมูลเพ่ือการพัฒนาประเทศเป็นอีกวาระ

ปฏิรูปที่ส าคัญและเร่งด่วน แต่ในปัจจุบันข้อมูลของประเทศ ยังขาดความพร้อมใช้ ขาดความน่าเชื่อถือ ขาด
ความสอดคล้องกับการใช้งาน ขาดการบูรณา การระหว่างหน่วยงาน ทั้งในระดับกระทรวงเดียวกันและต่าง
กระทรวง รวมทั้งขาดข้อมูลระดับพ้ืนที่ที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการในระดับชุมชนและรายบุคคล ดังนั้น 
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เพ่ือให้การพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการปฏิรูปด้านต่างๆ เช่น การศึกษา 
การเกษตร สุขภาพ พลังงาน และอ่ืนๆ จึงจ า เป็นต้องมีการปฏิรูประบบข้อมูลให้น าไปสู่Connected 
Government โดยให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงาน ไม่ยึดติดกับขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย แต่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ มีเป้าหมายในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่
ประชาชนที่ต้องบรรลุร่วมกัน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้สัมฤทธิ์ผล
อย่างเป็นรูปธรรม โดยประโยชน์จากการปฏิรูประบบข้อมูลท าให้เกิด Connected Government กล่าวคือ 
ภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วได้ ณ จุดเดียว เข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้จากทุกที่ และ
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เกิดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการด าเนิน
ธุรกิจได้สะดวกด้วยทุนที่ต่ าลง และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งส่งผลให้รายได้มวล
รวมประชาชาติ (Gross National Income: GNI) ของประเทศสูงขึ้นได้ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยาย 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(38) อภิปรายในหัวข้อ “Connected Government”(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 8) 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้จะเป็นการแบ่งกลุ่มให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติตามการอบรม
ได้รับฟังค าบรรยายจากหัวข้อการบรรยายในล าดับที่ (37) 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
 

(39) กิจกรรม CIO Relationship 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้จะเป็นการการเชิญ CIO ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ไปมาแล้วมาแชร์

ประสบการณ์การท างานและอุปสรรคปัญหาที่พบเจอให้กับผู้เข้ารับการอบรมทราบ อีกทั้งยังบอกเล่าเรื่องราว
ที่เคยพบเจอในต าแหน่ง CIO อ านาจหน้าที่ในการด าเนินงาน และแนวทางปฏิบัติหน้าที่  

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการบรรยายและเสวนา 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(40) อภิปรายในหัวข้อ “กิจกรรมผู้น าด้านไอซีที” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 9) 

เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มและ
วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เก่ียวกับทางด้านไอซีที 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(41) อภิปรายในหัวข้อ “ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่แผนแม่บทการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล”(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 10) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้ เกี่ยวข้องกับ นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐที่ครอบคลุมถึงการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเน้น
การขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชน แต่รัฐมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้ ไม่ว่าจะด้วยการมีนโยบาย กฎหมาย  
กฎระเบียบ หรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสม พร้อมกับรัฐจะต้องปฏิรูปกระบวนการท างานและใช้ประโยชน์จาก
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ข้อมูลที่ภาครัฐมี เพ่ือให้การบริการของตนมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ในทางปฏิบัตินั้นเป็นที่รับทราบกันดีว่า 
ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการ ยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะด้วย
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่เอ้ือกับการใช้งานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่ วิ ถีการท างานแบบเดิม หรือการขาดความเข้า ใจในการใช้  ICT เ พ่ือให้ เกิดวิ ธีการท างานใหม่  
(Transformative use)  ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นว่าการจะก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิรูป
ระบบราชการให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)  โดยเปลี่ยนการท างานของระบบราชการให้ใช้
เทคโนโลยีอย่างที่ควร ในการลดขั้นตอนและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคกับการด าเนินธุรกิจและการให้บริการ
ประชาชน  มีการส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิด Digital Government อย่างเต็มรูปแบบ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(42) อภิปรายเสนอแนวคิด “ความพร้อมของหน่วยงานภาครฐัในการก้าวสู่แผนแม่บทการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล”(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 11) 
 Connected Government 
 Common Policy (Institution)  
 Capacity Building 
Connected Governmentเนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบข้อมูลเพ่ือการ

พัฒนาประเทศเป็นอีกวาระปฏิรูปที่ส าคัญและเร่งด่วน แต่ในปัจจุบันข้อมูลของประเทศ ยังขาดความพร้อมใช้ 
ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดความสอดคล้องกับการใช้งาน ขาดการบูรณา การระหว่างหน่วยงาน ทั้งในระดับ
กระทรวงเดียวกันและต่างกระทรวง รวมทั้งขาดข้อมูลระดับพ้ืนที่ที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการในระดับชุมชน
และรายบุคคล ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการปฏิรูปด้านต่างๆ 
เช่น การศึกษา การเกษตร สุขภาพ พลังงาน และอ่ืนๆจึงจ าเป็นต้องมีการปฏิรูประบบข้อมูลให้น าไปสู่
Connected Government โดยให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงาน ไม่ยึดติดกับขอบเขตหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย แต่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ มีเป้าหมายในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ
แก่ประชาชนที่ต้องบรรลุร่วมกัน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลให้สัมฤทธิ์
ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยประโยชน์จากการปฏิรูประบบข้อมูลท าให้เกิด Connected Government กล่าวคือ 
ภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนได้สะดวกและรวดเร็วได้ ณ จุดเดียว เข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้จากทุกที่ และ
ตรวจสอบการท างานของภาครัฐ เกิดการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการด าเนิน
ธุรกิจได้สะดวกด้วยทุนที่ต่ าลง และน าข้อมูลไปใช้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งส่งผลให้รายได้มวล
รวมประชาชาติ (Gross National Income: GNI) ของประเทศสูงขึ้นได้ 

Common Policyเนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับแนวทางในการก าหนดข้อตกลง นโยบาย
หรือแผนการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร ที่จะด าเนินการบูรณาการข้อมูลหรือ
กระบวนการท างาน 

Capacity Buildingเนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้ เกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถการเรียนรู้ของ
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้ก ากับนโยบาย ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ปฎิบัติการ 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 
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(43) อภิปรายเสนอแนวคิด และสรุปการอภิปราย (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 12) 
เนื้อหาของหัวข้อการอบรมนี้เกี่ยวข้องกับการสรุปแนวคิดที่ได้จากหัวข้อการอบรมล าดับที่ (42) เพ่ือ

น ามาสรุปเป็นแนวคิดของกลุ่มผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ (หลักสูตร CIO รุ่นที่ 27) 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการอภิปรายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
(44) น าเสนอแนวคิด และพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวปิดอบรมรุ่นที่ 27 

เป็นการน าเสนอสรุปแนวคิดที่ได้จากหัวข้อการอบรมล าดับที่ (43) ต่อปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพส าหรับ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (หลักสูตร Refreshment) 

วิธีการฝึกอบรม : เป็นการรายงานน าเสนอแนวคิด 
จ านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย (ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 
สถานที่ในการจัดอบรม 

โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง 
 
วิธีการสมัครและเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

1. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ega.or.th//th/contentlist/930/5246 
เพ่ือส ารองที่นั่ง  

2. กรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมการฝึกอบรม  
3. หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน

ระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. หนังสืออนุมัติตัวบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าร่วมการอบรม 
5. กรณีศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานท่าน กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน

ดังกล่าวพอสังเขป (ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ฟอนต์ไทยสารบรรณขนาด 16  
TH SarabunPSK ขนาด 16) ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2558 

6. สแกนเอกสารตามข้อ 2 - 3 ส่งกลับมายังอีเมล์ cst@ega.or.th ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 
(ส าหรับเอกสารตามข้อ 4 สามารถส่งมาภายหลังได้) 

 
เงื่อนไขของการผ่านการอบรม 

ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการอบรม และได้รับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฯ 
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 เข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 ส่งบทความกรณีศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง (ความยาวไม่
เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ฟอนต์ไทยสารบรรณขนาด 16)  

 
หมายเหตุ 

 กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมอบรม จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันท าการก่อนการอบรมใน
วันแรก พร้อมทั้งท าหนังสือเป็นทางการแจ้งให้ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ หรือรองหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสลับก าหนดการ และ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตาม 
ความเหมาะสม 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนก าหนด หากมีผู้สมัครเกินจ านวนที่ก าหนดไว้  
 ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน (First-come First-serve) 
 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 612 6000 ต่อ 3602 – 3606 หรือ

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cst@ega.or.th 


