
ลําดับ ตําแหน่ง ระดับ สังกัด
1 นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รผก. 14 ผวก.

2 นายฤทธิกา สุภารัตน์ รผบ. 14 ผวก.

3 นางณฐมณ บุนนาค รผง. 14 ผวก.

4 นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รผว. 14 ผวก.

5 นายวิทยา พันธ์ุมงคล รผป. 14 ผวก.

6 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ ผชก.4 13 ผวก.

7 น.ส.สิริธิดา ธรรมกุล ผอ.สผว. 12 สผว.

8 นายสุรพงษ์ รัตนภูวลักษณ์ ผอ.สตส. 12 สตส.

9 นายสมประสงค์ สัตยมัลลี ผอ.สธด. 12 สธด.

10 นายทวิช พ่ึงตน ผอ.สธร. และ รก.ผอ.ฝจบ. 12 สธร.

11 น.ส.บุษกร อยู่สุข ผอ.ฝนย. 12 ฝนย.

12 นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผอ.ฝพค. 12 ฝพค.

13 นายสมคิด ลีลิตธรรม ผอ.ฝทท. 12 ฝทท.

14 น.ส.จิรนันท์ วรจักร ผอ.ฝชง. 12 ฝชง.

15 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผอ.ฝพพ. 12 ฝพพ.

16 นายกิตติกร ตันเปาว์ ผอ.ฝวส. 12 ฝวส.

17 นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธ์ิ ผอ.ฝบก.1 12 ฝบก.1

18 นายธีระพล อดิสร ผอ.ฝรฟ. 12 ฝรฟ.

19 นายธันวา อาธารมาศ ผอ.ฝกม. 12 ฝกม.

ชื่อ - นามสกุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม
หลักสูตร ผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level)

วันท่ี 27 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 รฟม.



หลักสูตร ผู้บรหิารดิจิทลัภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) 
 

หลักการและเหตุผล 
การเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่ยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยี ทําให้

รัฐบาลกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทําให้องค์กรต่าง ๆ ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมและ
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mindset) โดยอาศัยความได้เปรียบทางเทคโนโลยี
และการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เพ่ือผลักดันและสนับสนุนการทํางานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี เพ่ือทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องขององค์กรและขับเคลื่อนให้องค์กรไปสู่องค์กร
สมรรถนะสูง (HPO) 

วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างความตระหนักในการให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล  
 2. เพ่ือส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจการผลักดันและการตัดสินใจในการปรับเปล่ียนกระบวนการ
ทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ 
 4. เพ่ือให้เข้าใจการเช่ือมโยงข้อมูลและระบบการให้บริการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือ
เกิดการบูรณาการและสร้างเอกภาพให้การบริการภาครัฐ และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ 

เนื้อหาหลักสูตร  
• การเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิทัลในภาพรวม 

• การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

• การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ 

• แนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 



 

วิทยากร 
 ดร.สุทัศน์ รงรอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อต้ังกลุ่มบริษัท ดูอินไทย จํากัด (Founder & CEO 
of Do in Thai Co., Ltd) อดีตทีมวิจัย Lunar and Planetary Laboratory องค์การบริหารการบินและอวกาศ
แห่งชาติ (NASA) มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาการพัฒนาสารสนเทศเพื่อสังคมและการ
แสวงหานวัตกรรมภายในองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

กลุ่มเป้าหมาย  
 พนักงานระดับผู้อํานวยการฝ่าย/สํานัก ขึ้นไป 

จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 จํานวน 19 คน 

วิธีการฝึกอบรม 
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 

ระยะเวลาและสถานท่ี 
 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ช้ัน 9 

กําหนดการฝกึอบรม 

เวลา กําหนดการ
09.00 น. – 09.05 น. กล่าวเปิดการอบรม

09.05 น. – 10.30 น. • การเปลี่ยนผา่นไปสู่โลกดิจิทัลในภาพรวม
• การปรับเปลีย่นกระบวนการทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
• เตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลากรสู่การ
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการภาครัฐ 

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น. – 12.00 น. • แนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ถาม - ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

** หมายเหตุ :  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
 
 



การประเมินผลการฝึกอบรม 
 - ประเมินปฏิกิริยาของผู้เข้าอบรม (Reaction Evaluation) โดยแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความ 
พึงพอใจของผู้เข้าอบรม  

เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม 
 -  ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนด  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร. 1224/ 1213 

ผู้ประสานงานหลักสูตร 
 น.ส.อชิรญา  สายวิจิตร พนักงานทรัพยากรบุคคล 5 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองพัฒนา
บุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 1213 

 




