
สิง่ที่สง่มาด้วย ๑ 
 

 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กำรมหำชน)(สรอ.)  หน้ำ ๑ ถึง ๓ 
ส่วนพัฒนำธุรกิจ สถำบันกำรฝึกอบรมรฐับำลดิจิทัล 
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร ์ชั้น ๑๖  เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

  โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ตอ่ ๓๖๐๖  โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารหลกัสตูร Government Cloud Service 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นตัวเร่งให้ต้องมีกำร

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร และบูรณำกำรบริกำรภำครัฐสู่ประชำชน ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  ซึ่ง

เทคโนโลยี Cloud Computing จะเป็นเทคโนโลยีที่มีควำมส ำคัญในกำรพัฒนำดังกล่ำว กำรน ำ

เทคโนโลยี Cloud Computing มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนนั้น นับเป็นเรื่องส ำคัญและเร่งด่วนต่อกำร

พัฒนำประเทศไทย แต่ในทำงปฏิบัติยังมีควำมคืบหน้ำที่เป็นรูปธรรมน้อยมำก เนื่องจำกบำงหน่วยงำน

ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในตัวระบบหรือกำรท ำงำนของระบบ Cloud Computing อย่ำงชัดเจน

เพียงพอ ในขณะที่บำงหน่วยงำนอำจจะมีควำมกังวลในด้ำนควำมปลอดภัย และควำมเป็นส่วนตัวของ

ข้อมูล ซึ่งอำจมีข้อมูลบำงอย่ำงที่ต้องกำรให้รู้เฉพำะภำยในหน่วยงำน โดยปัจจุบันแต่ละหน่วยงำนต่ำง

เป็นผู้จัดเก็บกันเอง และยังไม่มีกำรก ำหนดนโยบำยในเรื่องดังกล่ำวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพ่ือใช้เป็น

หลักในกำรปฏิบัติ ดังนี้รัฐบำลจึงมอบหมำยให้ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

ด ำเนินกำรโครงกำร Government Cloud เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำน

ภำครัฐทั่วประเทศ 

๒. วัตถุประสงค์ 

 

๒.๑ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับควำมรู้ด้ำน Cloud Computing ทั้งหลักกำรพ้ืนฐำน เทคโนโลยี

และกำรบริกำรของ Government Cloud และควำมปลอดภัยของระบบ Cloud 

๒.๒ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้เรียนรู้ระบบกำรท ำงำน และเรียนรู้วิธีกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นของ

ระบบ Cloud ของภำครัฐ ท ำให้สำมำรถใช้งำนบนระบบ Cloud ของภำครัฐได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำหน่วยงำนภำครัฐของประเทศต่อไป 

๒.๓ เพ่ือสร้ำง ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือ ระหว่ำงผู้ใช้บริกำรระบบ Cloud ของภำครัฐ กับ

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้และน ำควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยี Cloud Computing ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน Cloud ของหน่วยงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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๒.๔ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถน ำเทคโนโลยี Cloud มำบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของเทคโนโลยี

สำรสนเทศในหน่วยงำนภำครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐที่เป็นผู้ดูแลระบบ ผู้บริหำรระบบเครื่อง (system administrator) 

หรือผู้บริหำรระบบเครือข่ำย (network administrator) ที่ดูแลระบบ G-Cloud ของหน่วยงำน

ภำครัฐ 

 

๔. รูปแบบการอบรม 

บรรยำย และอบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบ (Workshop) 

 

๕. สิ่งท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๕.๑ เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเทคโนโลยี Cloud Computing เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ

องค์กร  

๕.๒ สำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้น และได้รับรู้กำรปฏิบัติกำรบนระบบ Cloud ภำครัฐได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

๕.๓ สำมำรถวำงแผนกำรพัฒนำระบบ Cloud ขององค์กร เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

๕.๔ หน่วยงำนภำครัฐ สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในส่วนงบประมำณด้ำนไอซีทีลงได้ โดยหันมำใช้

ทรัพยำกรด้ำนไอซีทีร่วมกัน 

 

๖. วันและเวลาในการอบรม 

โดยด ำเนินกำรจัดอบรม Government Cloud Service แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 

๖.๑ ระดับต้น (Basic) จ ำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๒ วัน จ ำนวน รุ่นละ ๒๕ คน 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ – ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๖.๒ ระดับสูง (Advanced) จ ำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ 3 วัน จ ำนวน รุ่นละ ๓๐ คน 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
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๗. สถานที่จัดอบรม 

ณ Software Park ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๒ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 

 

๘. การรับสมัคร  

 สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนเว็บไซต์ : https://www.ega.or.th//th/contentlist/930/11436/ 

รับสมัครถึงวันที่ ๑๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือจนกว่ำจะเต็ม หำกเต็มแล้วระบบจะปิด

โดยอัตโนมัติ) 

 รับจ ำนวนจ ำกัด ระดับต้นจ ำนวน ๒๕ คนต่อรุ่น และ ระดับสูงจ ำนวน  ๓๐ คนต่อรุ่น 

 ผู้แทนหน่วยงำนสำมำรถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒ ท่ำนต่อหน่วยงำน 

 ผู้แทนหน่วยงำนสำมำรถลงทะเบียนได้คนละ ๑ ระดับเท่ำนั้น 

 ผู้ลงทะเบียนจะต้องน ำหนังสืออนุมัติตัวบุคคลมำมอบให้ในวันอบรม 

สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สถำบันกำรฝึกอบรมรัฐบำลดิจิทัล หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒ 

๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๖ หรือ ๐๘๑ ๑๗๔ ๑๕๗๗ (สุดเขต) หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  

bda@ega.or.th 

 


