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มิติที่ 1 การรูเทาทันและการใช
ารใชเทคโนโลยีเป,น (Digital Literacy) ประกอบดวยห
วยหลักสูตรการพัฒนา ดังนี้
1.1 หลักสูตรการรูเทาทั
าทันดิดจิทัล (Digital Literacy)
1.2 หลักสูตรการนําเสนอด
สนอดวยโปรแกรม Power Point อยางมีประสิทธิภาพ
1.3 หลักสูตรการสรางสื
งสื่อ Infographic
1.4 หลักสูตรการใชงาน Application บนมือถือสมารYทโพน
มิติที่ 2 การเขาใจนโยบาย กฎหมาย
กฎห และมาตรฐาน ประกอบดวยหลักสูตรการพั
ารพัฒนา
น ดังนี้
2.1 หลักสูตร Integrated
ated Risk Management
2.2 หลักสูตร Cyber Security
Secu Laws and Policy Framework
มิติที่ 3 การใชดิจิทัลเพื่อการปร
ารประยุกต:และพัฒนา ประกอบดวยหลักสูตรการพัฒ
ั นา ดังนี้
3.1 หลักสูตร Windows
ws-based Network Security for End Users
3.2 หลักสูตร Informatio
ation Security Management System and Busines
iness Opimization
3.3 หลักสูตร Enterprise
prise Architecture – IT Portfolio for Executives
3.4 หลักสูตร Introductio
uction to Internet of Things
3.5 หลักสูตร NETPIEE Platform
Pla
for Internet of Things
3.6 หลักสูตร IoT with
ith Python
P
Programming
3.7 หลักสูตร IoT Penetr
netration Testing
มิติที่ 4 การใชดิจิทัลเพื่อการวา
ารวางแผนบริหารจัดการและนําองค:กร ประกอบดวยหล
วยหลักสูตรการพัฒนา ดังนี้
4.1 หลักสูตร Informatio
ation System Project Management Practitioner
er w
with Group Project (PRT)
4.2 หลักสูตร Informatio
ation System Project Management Intermediate
iate with Group Project
(PMI)
ation System Project Management Advance with Group Project (PMA)
4.3 หลักสูตร Informatio
4.4 หลักสูตร Digitall Lea
Leadership
มิติที่ 5 การใชดิจิทัลเพื่อขัับเคล
เคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค: ประกอบดวยห
ดวยหลักสูตรการพัฒนา ดังนี้
5.1 หลักสูตร Governme
nment pre-CIO in Digital Economy Era
5.2 หลักสูตร Digitall Tra
Transformation
5.3 หลักสูตร Effective
ive Management
M
and Communication for Cultura
ltural Change
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การพัฒนาทักษะของขาราชการและ
รและบุคคลในภาครัฐ
มิติที่ 1 การรูเทาทันและการใชเทคโ
เทคโนโลยีเป,น (Digital Literacy)
หลักสูตรการรูเทาทันดิจิทัล (Digital
igital Literacy)
ปaจจุบันนี้ นวัตกรรมทางดานด
านดิจิทัลไดเริ่มเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของม
ของมนุษยY เพื่อประโยชนYในการ
ประกอบธุรกิจดวยรูปแบบธุรกิจแบบใหมๆ
แบบ
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลแทนการประกอบธุธุรกิกจดวยรูปแบบเดิมๆ ในอดีต
และชวยสงเสริมใหมนุษยYมีคุณภาพชี
ภาพชวิตดีขึ้น ดังนั้น จึงเปqนสิ่งจําเปqนสําหรับการเรีียนรู
นรและเขาใจเทคโนโลยีดิจิทัล
รวมทั้งการฝjกทักษะในการใชเครืรื่องมื
งมอ อุปกรณY และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอยูในปaจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอรY โนpตบุpค
สมารYทโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอรY
ตอรY และสื่อออนไลนYตางๆ มาใชงานใหเกิดประโยชนYนYสูงสุด สําหรับการสื่อสาร การ
ปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกักัน หหรือใชเพื่อพัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงาน
งานในองคYกรใหมีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้เนนเสริมสรางสมรรถ
มรรถนะความสามารถสําหรับการรูเทาทันดิจิทัลใน 3 สวนที
สวน ่สําคัญ คือ
1. การใชเทคโนโลยีอยางความ
ความคลองแคลว เชน การใชงานของเครื่องคอมพิิวเตอรY
เตอ การเชื่อมตออินเทอรYเน็ต
ความเร็วสูง การทองอินเททอรYเน็ตดวย Web browser การใชอีเมลY การสืบคนขอมู
คนขอ ล (Search engine) การ
ใช Applications ที่เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสาร เชน LINE, FaceBook, YouTube
ube และเครื่องมือสื่อสารสมารYท
โฟน
2. การเขาใจสื่อดิจิทัล รวมถึถึงการตระหนั
กา
กถึงผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีตอพฤติติกรร
รรมของมนุษยYที่เปลี่ยนแปลง
ไป การเรียนรูวิธีการคนหาแล
หาและวิเคราะหYขอมูลขาวสาร และการโพสตYขอความขาว
ามขาวสารลงบนสื่อออนไลนYตางๆ
การทําความเขาใจในหลักจริ
จรยธรรมและจรรยาบรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวของกั
งกับกการใชงานอินเทอรYเน็ต
3. การผลิตเนื้อหาประกอบดวย
บดวย ขอมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ และการสื่อสารเนื
เนื้อหาอยางมี
ห
ประสิทธิภาพผาน
เครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหล
ากหลาย บน social media ตางๆ เชน Blog, LINE, FaceBook,
Face
YouTube, เปqนตน
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning
ing Objective)
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกีี่ยวกั
วกบการใชงานของอินเทอรYเน็ต
2. เพื่ อใหผู เรี ย นมี ความรูู เกี่ ยวกั
ว บ การใชเครื่ องคอมพิ ว เตอรY โนpต บุp ค สมารY ทโฟน การเชื่ อมตออิ นเทอรYเ น็ ต
ความเร็วสูง การใช Webb browser
br
การใชอีเมลY การสืบคนขอมูล (Search engine)
eng การใช Applications
ที่เกี่ยวกับบริการสื่อสาร เชน LINE, FaceBook
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3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล
4. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการผลิตเนื้อหาประกอบดวย ขอมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ และการสื่อสาร
เนื้อหาอยางมีประสิทธิภาพผานเครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย บน social media ตางๆ เชน Blog, LINE,
FaceBook, YouTube, เปqนตน
5. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชงานอินเทอรYเน็ต รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการใชงานของอินเทอรYเน็ต
หัวขอวิชาเรียน
1. การใชงานของอิ น เทอรY เ น็ ต การใชเครื่ อ งคอมพิ ว เตอรY โนp ต บุp ค สมารY ทโฟน การเชื่ อ มตออิ น เทอรY เ น็ ต
ความเร็วสูง การใช Web browser การใชอีเมลY การสืบคนขอมูล (Search engine) การใช Applications
ที่เกี่ยวกับบริการสื่อสาร เชน LINE, FaceBook,
2. การผลิตเนื้อหาประกอบดวย ขอมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ และการสื่อสารเนื้อหาอยางมีประสิทธิภาพผาน
เครื่องมือสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย บน Social Media ตางๆ
3. หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชงานของอินเทอรYเน็ต
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หลักสูตรการนําเสนอดวยโปรแกรม Power Point อยางมีประสิทธิภาพ
การนําเสนอ (Presentation) เปqนกระบวนการของการสื่อสาร ที่ใชในการถายทอดขอมูล ขาวสาร เพื่อใหผูฟaง
เขาใจ เห็นดวย คลอยตาม และสนับสนุน อยางมีระบบ และสอดคลองกับผลการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจฟaงของผูฟaง
หลักสูตรนี้เปqนการอบรมใหผูเรียนความรูและทักษะในการนําเสนองานดวยโปรแกรม PowerPoint ซึ่งเปqน
เครื่องมือที่ไดรับความนิยมมากที่สุดสําหรับการนําเสนองาน โดยผูเรียนจะไดรับความรูความเขาใจในหลักการนําเสนอ
ที่มีประสิทธิภาพ การใชโปรแกรม PowerPoint สําหรับการนําเสนองาน เทคนิคตางๆ ในการออกแบบดวยโปรแกรม
PowerPoint ตลอดจนขั้นตอนการเตรียมใหพรอมกอนการนําเสนองาน
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการใชโปรแกรม Power Point สําหรับการนําเสนองาน
3. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการฝjกปฏิบัติการการเตรียมใหพรอมกอนการนําเสนองาน
หัวขอวิชาเรียน
1. หลักการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ
2. การใชโประกกรม PowerPoint สําหรับการนําเสนองาน
- การกําหนดรูปแบบของเอกสารนําเสนอ
- การออกแบบเนื้อหา
- การออกแบบ Theme (ตัวอักษร พื้นหลัง และสีที่ใช)
- เทคนิคการนําเสนอขอมูลดวยภาพ ตาราง กราฟ
- เทคนิคใชภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ
- เทคนิคการใชงานของโปรแกรม Power Point เชน การใชคียYลัด การสงออกไปเปqนไฟลYภาพ ไฟลYสกุล
pdf รวมทั้งเทคนิคการพิมพYเอกสารนําเสนอ
- ขอระวังในการการนําเสนอดวย Power Point
3. การฝjกปฏิบัติ (Workshop) นําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ
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หลักสูตรการสรางสื่อ Infographic
Infographics เปqนการนําขอมูลหรือความรูมาสรุปเปqนสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟyก ที่ออกแบบเปqนภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหว ดูแลวเขาใจงายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อใหผูชมเขาใจความหมายของขอมูลทั้งหมด
ได โดยไมจําเปqนตองมีผูนําเสนอมาชวยขยายความเขาใจอีก ในปaจจุบัน Infographic ไดรับความนิยมใชงานมากใน
หลายๆ สื่อ ทั้งสื่อหนังสือพิมพY นิตยสาร และสื่อดิจิทัล เชน เว็บไซดY Blog และ Social Media ตางๆ
หลักสูตรนี้เปqนการอบรมใหผูเรียนมีความรูในเรื่องการนําเสนอ (Presentation) โดยเฉพาะการนําเสนอดวยวิธี
Infographic เพื่อจะไดนําไปประยุกตYใชในการเผยแพรขอมูลขาวสาร หรือการทําประชาสัมพันธYดวยสื่อรูปภาพตอไป
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการนําเสนองาน (Presentation) ดวยการประยุกตYใช Infographic
2. เพือ่ ฝjกทักษะในการผลิตสื่อดวยภาพ Infographic
หัวขอวิชาเรียน
1. รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ Presrentation ดวยวิธีตางๆ
2. หลักการนําเสนอขาวสารดวย Infographic
3. องคYประกอบของ Infographic Presentation
4. การออกแบบและสรางสื่อคอนเทนตYดวย Infographic
5. ประเภทของ Content ที่นํามาจัดทํา Infographic
6. การฝjกปฏิบัติ (Workshop)
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หลักสูตรการใชงาน Application บนมือถือสมาร:ทโพน
ในปaจจุบันนี้ เทคโนโลยีของการใหบริการโทรศัพทYเคลื่อนที่ไดรับการพัฒนาอยางรวดเร็วมาก สามารถใชงานได
ทั้งการสื่อสารดวยเสียง ขอมูล และสัญญาณวิดีโอ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และดวยความแพรหลายของ
สมารYทโฟนสําหรับเปqนเครื่องมือสื่อสาร ทําใหเกิดการนําเสนอ Contents และบริการ (Service) ตางๆ บนมือถือใน
รูปแบบ Applications
หลักสูตรนี้จะเปqนการฝjกอบรมใหผูเรียนสามารถใชสมารYทโฟนในการดาวโหลด Applications ตางๆ มาใชงาน
บนสมารYทโฟน ทั้งที่เปqน IoS และ Android มาใชงานใหเกิดประโยชนYตอการประกอบธุรกิจและการดํารงชีพไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ระดับหลักสูตร พื้นฐาน
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการในการดาวโหลด Applications เพื่อใชงานบนสมารYทโฟน IoS และ
Android
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและทักษะในการใชงานของ Applications พื้นฐาน
หัวขอวิชาเรียน
1. โครงขายการใหบริการโทรศัพทYเคลื่อนที่และบริการบนโครงขาย
2. การใหบริการในรูปแบบ Applications
3. การดาวโหลด Applications เพื่อใชงานบนสมารYทโฟน IoS และ Android
4. ตัวอยางการใชงาน Applications บนสมารYทโฟน
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การพัฒนาทักษะของขาราชการและ
รและบุคคลในภาครัฐ
มิติที่ 2 การเขาใจนโยบาย กฎหมาย
มาย และมาตรฐาน
หลักสูตร Integrated Risk Manag
anagement
ความไมแนนอนในธุรกิจเปรีรียบเหมื
บเ อนดาบสอง คม ซึ่งที่อาจกระทบในเชิงบวก (Opp
Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่ง
ถือเปqนความเสี่ยง (Risk) ดังนั้นองคY
งคYกรควรรู
ร เทาทันความเสี่ยง เพื่อเตรียมพรอมกับความเส
ามเสี่ยงที่ไมตองการ
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning
ing Objective)
เพื่อใหมีความรูและความเขาใจเ
าใจเกี่ยวกับความหมายของความเสี่ยง หลักการ กระบวน
บวนการ การบริหารความ
เสี่ยงในองคYกร การบริหารความเสี
เสี่ยงใ
งในการปฏิบัติงาน และกลยุทธวิธี การจัดการคว
ารความเสี่ยงในแบบตางๆ การ
ทําความเขาใจกับเครื่องมือการบริริหารความเสี
าร
่ยง
ที่สาํ คัญ รูปแบบการวิเคราะหYYและป
ละประเมินความเสี่ยง (Risk
Modelling) การวิเคราะหY
หัวขอวิชาเรียน
ามหลักการของ COSO-ERM
1. การบริหารความเสี่ยง ตามห
2. การประเมินความเสี่ยง โดยใชเทคนิ
โดยใช คเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
3. การประเมินความเสี่ยง โดยใชเทคนิ
โดยใช คเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
4. เปรียบเทียบการประเมินความเสี
ความ ่ยง โดยใชเทคนิคเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ
5. การทําความเขาใจกับเครืรื่องม
งมือการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ
6. การศึกษารูปแบบการวิเคราะ
คราะหYและประเมินความเสี่ยง (Risk Modelling Techniq
chniques)
7. การวิเคราะหYทางเลือกในการ
นการจัดการความเสี่ยง โดยใชเทคนิค Decision Tree
8. การวิเคราะหYความเสี่ยงทีที่สําคคัญ โดยใช เทคนิค Sensitivity Analysis และ Torna
ornado Diagram
9. การใชแบบจําลอง Monte
te Carlo
C และเทคนิคที่มีประสิทธิภาพอื่น ๆ
10. การวิเคราะหYความเสี่ยงในเช
งในเชิงปริมาณ โดยใช @RISK and Decision Toolss Sui
Suite ซอฟตYแวรYสนับสนุน
การตัดสินใจและการวิเคราะหY
ะหYความเสี
ว ่ยงในรูปของ adds-in สําหรับ Microsoft Excel
Exce
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หลักสูตร Cyber Security Laws and Policy Framework
ในปaจจุบัน รัฐบาลไดใหความสําคัญกับแนวคิดดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และไดกําหนดเปqนยุทธศาสตรYการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลักสูตรนี้จึงเนนหมวด Soft Infrastructure ของหลักการพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล ที่เกี่ยวกับกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัล ในรูปแบบแนวนโยบาย หรือกฎระเบียบ กฎเกณฑY
ตางๆ ที่จะสงเสริมใหเกิดความเปqนรูปธรรมของกิจกรรมการดาเนินการตางๆ ของเศรษฐกิจดิจิทัล เชน การทําธุรกรรม
ออนไลนY การสรางใหเกิดอีคอมเมิรYซ (e-Commerce) อยางแทจริง การสรางความเชื่อมั่นในการใชงานอ
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง Soft Infrastructure ของหลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล และ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายของสวนงานที่จะขับเคลื่อนนโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยางเปqนรูปธรรม ในกิจกรรมตางๆ ของเศรษฐกิจดิจิทัล เชน การทําธุรกรรมออนไลนY
การสรางใหเกิดอีคอมเมิรYซ (e-Commerce) อยางแทจริง การสรางความเชื่อมั่นในการใชงานอยางปลอดภัย (Cyber
Security) มีระบบการยืนยันตัวทางอิเล็กทรอนิกสYเพื่อใหรูตัวตนที่แทจริง เปqนตน
หัวขอวิชาเรียน
1. Digital Economy Concept
2. กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวของ
3. Facilitating Infrastructure and Services (มาตรฐานของการทา e-document, database และการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสY)
4. Cyber Security Standard and framework
5. Cyber Security and Privacy
6. Security Assessment
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3

การพัฒนาทักษะของขาราชการและ
รและบุคคลในภาครัฐ
มิติที่ 3 การใชดิจิทัลเพื่อการประยุ
ะยุกต:และพัฒนา
หลักสูตร Windows-based Netwo
etwork Security for End Users
หลักสูตรอบรมนี้มุงเนนใหความ
ความรูแกผูเรียนมีความสามารถในการออกแบบและสรา
ะสรางระบบป„องกันรักษาความ
ปลอดภัยบนของโครงขายที่ใชงานของ
ของผูใช เมื่อมีการเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรYเขากับอินเทอรYเน็ต รวมทั้งการใชงาน
ใหมีความปลอดภัยและรักษาความเป
ามเปqนสวนตัว บนโครงขาย เชน การทําธุรกรรมทางอิเลคทรอนิ
เลคท กสYตางๆ เปqนตน
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning
ing Objective)
เพื่ อ ใหผู เรี ย นมี ค วามรู ความเ
ามเขาใจในเรื่ อ งของความปลอดภั ย บนอิ น เทอรYY เ น็ ต เพื่ อ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง ระบบ
คอมพิวเตอรY ใหมีความปลอดภััย แล
และกําหนดวิธีการป„องกันขอมูลที่เสี่ยงตอการบุกรุุกขอ
ของ Hackers รวมทั้ง การทํา
ธุรกรรมบน E-Commerce บนอิอินเทอรY
เท เน็ตใหมีความปลอดภัย
หัวขอวิชาเรียน
1. แนะนําโครงขายสื่อสารขอมู
ขอมูลประเภทตางๆ เชน อินเทอรYเน็ต อินทราเน็ต และ
ละ โครงขายสื
โค
่อสารสวนบุคคล
2. ปaญหาของระบบความปลอด
ลอดภัยบนโครงขาย ชนิดของการโจมตี และวิธีป„องกัน
3. หลักการเขารหัสขอมูลเพืพื่อความปลอดภั
คว
ย
4. การใชงานของ Firewalls
5. การใชงานแบบ Virtual Private
Priv Network
6. การกําหนดนโยบายความปล
มปลอดภัยบนโครงขาย
7. เทคนิคของระบบความปลอด
ปลอดภัยประเภทตางๆ เชน CA (Certificate Authority),
rity), SSL (Secure Socket
Layer), SET (Secure Electronic
Elect
Transaction) และเทคโนโลยีความปลอดภั
ดภัยอือ่นๆ
8. การฝjกปฏิบัติตั้งคาระบบควา
บความปลอดภัย รวมทั้งการออกแบบอุปกรณYรักษาความป
วามปลอดภัยใหกับโครงขาย
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หลักสูตร Information Security Management System and Business Optimization
เปqนหลักสูตรสําหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปqนปaจจับขับเคลื่อนในการดําเนินธุรกิจขององคYกร มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Management System) และ การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management) สอดรับการเปลี่ยนแปลง ความทาทาย และความเสี่ยงในสังคมดิจิทัลยุคไซเบอรY ตลอดจนการ
ดําเนินการสอดคลองตามกฎหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย International Standards และ Best
Practices ที่เหมาะสมตอองคYกร ศึกษาและกําหนดกลยุทธY นโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางดําเนินการในการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองคYกร เรียนรู และวิเคราะหYผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม ๆ เชน เชน Social Network / Mobile Computing / Cloud Computing / Big Data / BYOD / Cyber
Security ที่มีตอองคYกรในปaจจุบันและอนาคต พรอมทั้งมาตรการและแนวทางในการประยุกตYใชในองคYกร ตลอดจน
การรับมือและตอบสนองภัยคุกคามอยางมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึงศึกษากฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ และจริยธรรมสําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวขอวิชาเรียน
1. Introduction to International Standards Organization Security Standards
2. Information Security Management System based on ISO 27000 series
3. Security Framework and Assessment
Workshop: Security Policy and Organization of Information Security
4. Asset Management
5. Human Resource Security"
6. Information Security Incident Management
7. Physical and Environmental Security
8. Conclusion and Next Topic Review
Reviews Communication and Operation Management
9. Access Control Workshop: Access and Operation Management
10. Foundational Concepts and Tools for an Information Security Management System
11. Information System Acquisition, Development and Maintenance
Workshop: Discussion on Security Management Tools : benefit and limitation"
12. Business Continuity Management BCM, BCP and DRP
13. Audit and Certification Workshop: How to reduce the limitation of Audit and Certification"
14. Compliance Management Workshop: Compliance Management
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15. Laws and Ethic Workshop: Laws and Ethic in the environment of Social Network"
16. Strategies for Process Improvements: Strategies Link to Processes , Workshop
17. Introduct to the study visit to the after sale service system and process (SCOMS)
- Site Visit: SCOMS
18. ANALYSIS
- IT Make it Possible
- IT Application
- Application for Business
- Design, Develop, Testing, and Deploy
- Improve, Integrate, and Initiate
- Lesson Learnt
19. IMPLEMENTATION Project Management"
- Project Management
- Change Management
- Project Evaluation and Monitoring
20. Project Shcheduling and Planning
- Resource Allocation and Management
- Workshop
21. Tracking, Controlling, Managing Project
- Workshop
22. Project Information and Project Reports
- Workshop
23. IT Governance - Workshop: IT Governance

13

หลักสูตร Enterprise Architecture – IT Portfolio for Executives
การจัดทําสถาปaตยกรรมการจัดการองคYกร (Enterprise Architecture) คือ การบริหารยุทธศาสตรYองคYกรเพื่อให
เกิดการบูรณาระหวางแผนยุทธYศาสตรYทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององคYกรในดานตางๆ ซึ่งจะชวยให
การขับเคลื่อนองคYกรไปสูเป„าหมายและยุทธศาสตรYที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปqนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดานตางๆไดอยางคุมคา
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
เพื่ออบรมบุคลากรระดับผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ใหเกิดความรูความเขาใจ และเกิดการยอมรับใน
หลักการของการกําหนดสถาปaตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture) และสามารถนําหลักการดังกลาวไป
ปฏิบัติใชไดอยางถูกตอง
หัวขอวิชาเรียน
IT Portfolio
1. IT Portfolio เบื้องตน
2. ประเภทของ IT Portfolio
3. ประโยชนYและคุณคาของ IT Portfolio
4. การวางแผนและการบริหารจัดการ IT Portfolio
5. IT Discovery Portfolio - Business Portfolio
6. IT Assets Portfolio
7. แนวทางการจัดทํา IT Portfolio และการประยุกตYใหเขากับองคYกร
8. แนวทางการประเมินการจัดทํา IT Portfolio
9. อุปสรรคและความทาทายตอการจัดทํา IT Portfolio
Enterprise Architecture
1. Enterprise Architecture เบื้องตน
2. ประโยชนYและคุณคาของ Enterprise Architecture
3. สถาปaตยกรรมองคYกรที่ยั่งยืน (Enterprise Architecture Continuum)
4. โครงสรางของ Enterprise Architecture
5. เฟสการดําเนินงาน (Enterprise Architecture Method)
6. หนาที่และความสําคัญของผูบริหารหนวยงานตางๆ
7. แนวทางการจัดทํา Enterprise Architecture และการประยุกตYใหเขากับองคYกร
8. แนวทางการประเมินการจัดทํา Enterprise Architecture
9. อุปสรรคและความทาทายตอการจัดทํา Enterprise Architecture
10. กรณีศึกษาการจัดทํา Enterprise Architecture
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หลักสูตร Introduction to Internet of Things
Introduction to Internet of Things (IoT) เปqนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีแนวคิดใหม ในเชิง
นวัตกรรม ในยุคไทยแลนดY 4.0 เพื่อนําแนวคิดและทักษะไปพัฒนาตอยอดนําไปสูในการสราง Solution ใหมในดาน
ตางๆ สําหรับกลุมลูกคาองคYกร
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. อธิบายหลักการขั้นพื้นฐานของอุปกรณY IoT และการเชื่อมตอสรรพสิ่งกับโลกอินเตอรYเน็ทไดอยางถูกตอง
2. มีทักษะในการติดตั้ง/ใชงานวงจรพื้นฐานและเขียนโปรแกรมของ Arduino Platform , Node MCU และ
Raspberry Pi3 ไดอยางถูกตอง
3. มีทักษะการเขียนโปรแกรมสงคา รับคาตัวแปรบนพอรYต , การสื่อสารแบบอนุกรม, แบบ I2C และการแสดงคา
Output ไดถูกตองเหมาะสม
4. มีทักษะการเขียนโปรแกรมเชื่อมตอกับระบบโครงขายคอมพิวเตอรY และการเชื่อมตออุปกรณYเซ็นเซอรYตางๆ
ผาน MQTT Protocol ไดอยางถูกตอง
หัวขอวิชาเรียน
1. อุปกรณY IoT และไมโครคอนโทรลเลอรY
1.1. แนะนําอุปกรณY IoT และไมโครคอนโทรลเลอรY พื้นฐาน
1.2. การตอวงจรพื้นฐานของ Arduino Platform และการเขียนโปรแกรมสงคา รับคา จากพอรYต การสื่อสาร
แบบอนุกรม และการแสดงคาออกจอ LCD
2
1.3. การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบ I C และการเชื่อมตอกับระบบโครงขายคอมพิวเตอรY
2. MQTT Protocol
2.1. การใช Arduino ในการสื่อสารโดยใช MQTT
2.2. การเชื่อมตออุปกรณYเซ็นเซอรYตางๆ โดยใช Arduino และสื่อสารผาน MQTT กับ Website ผาน Web
Socket
3. Raspberry Pi 3
3.1. หลักการเบื้องตนของ Rasberry Pi 3
3.2. การเขียนโปรแกรม สง-รับ คา เขา-ออกพอรYต
3.3. การนํา Raspberry Pi 3 มาสราง IoT Gateway
3.4. การเชื่อมตออุปกรณYเซ็นเซอรY โดยใช Raspberry Pi 3 ผาน MQTT
4. Node MCU
4.1. หลักการเบื้องตนของ Node MCU
4.2. การเขียนโปรแกรม สง-รับ คา เขา-ออกพอรYต
4.3. การเชื่อมตออุปกรณYเซ็นเซอรY โดยใช Node MCU ผาน MQTT
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หลักสูตร NETPIE Platform for Internet of Things
เปqนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผูปฏิบัติงานทางดานนวัตกรรม วิจัยพัฒนา และเปqนผูนําเสนอ Solution ใหกลุม
ลูกคา เกี่ยวกับแพลตฟอรYมสื่อสาร NETPIE กับการใชงานในเทคโนโลยี IoT โดยในเนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย การ
โปรแกรมบอรYดไมโครคอนโทรลเลอรY การเชื่อมตออุปกรณY IoT (อุปกรณYเซนเซอรY) เขากับเครือขาย หลักการทํางาน
ของการรับสงขอมูลแบบ Publish/Subscribe การบริหารจัดการแอพพลิเคชัน การยืนยันตัวตน และกําหนดสิทธิเพื่อ
ใชบริการ แนะนํา NETPIE และแนวคิดการพัฒนาดวย Platform พรอมทั้งมีเอกสารการทดลองภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
และชุด Kit ทดลองอุปกรณY IoT ประกอบการเรียนรูตลอดหลักสูตร
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. อธิบายเทคโนโลยี IoT และการโปรแกรมบอรYดไมโครคอนโทรลเลอรY ไดอยางถูกตอง
2. อธิบายหลักการทํางานของ NETPIE Platform ไดอยางถูกตอง
3. มีทักษะการใชงาน NETPIE เกี่ยวกับอุปกรณYเซนเซอรY การเก็บขอมูลและการแสดงผลการตรวจสอบคาตางๆ
ไดอยางถูกตอง
4. อธิบาย Tips และ Tricks ขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดจากการพัฒนาไดอยางถูกตอง
หัวขอวิชาเรียน
1. แนะนําเทคโนโลยี IoT แนวโนมและโอกาสในการพัฒนาตอยอดเพื่อสรางนวัตกรรม การโปรแกรมบอรYด
ไมโครคอนโทรลเลอรY
1.1 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรYเพื่อควบคุมบอรYดไมโครคอนโทรลเลอรY
1.2 เรียนรูการเชื่อมตออุปกรณY IoT เชน อุปกรณYเซนเซอรYเขากับเครือขาย
2. แนะนํา NETPIE และแนวคิดการพัฒนาดวย Platform
2.1 หลักการทํางานของการรับสงขอมูลแบบ Publish/Subscribe
2.2 เรียนรูการบริหารจัดการแอปพลิเคชัน การยืนยันตัวตนและกําหนดสิทธิเพื่อใชบริการ
3. เรียนรูการพัฒนาอุปกรณYหรือแอปพลิเคชันเพื่อใชงานกับ NETPIE Platform
3.1 การใชงาน NETPIE Micro gear Library กับ Node MCU และอุปกรณYเซนเซอรY
3.2 การเก็บขอมูลดวยการสราง NETPIE Feed
3.3 การแสดงผลการตรวจสอบสถานะหรือคาตางๆ ของอุปกรณYผานทาง NETPIE Freeboard
4. เรียนรู Tips and Tricks, ขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา
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หลักสูตร IoT with Python Programming
หลักสูตรนี้เปqนการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ Micro Python และ Python Programming สําหรับ
Arduino เพื่อควบคุมการใชงานในเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เนื้อหาในหลักสูตรกลาวถึงพื้นฐานความรูที่
จําเปqนสําหรับการพัฒนาตอยอดเปqนนวัตกรรมสําหรับเทคโนโลยี IoT ในอนาคต พรอมทั้งมีเอกสารการทดลอง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พรอมชุด Kit อุปกรณY IoT ประกอบการเรียนรูตลอดหลักสูตร
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. อธิบาย และเขียนรูปแบบการใชงานของ Micro Python เพื่อนําไปใชในการพัฒนาอุปกรณYและบริการ IoT
ไดถูกตอง
2. มีทักษะในการติดตั้งใชงานวงจรพื้นฐาน และสามารถเขียนโปรแกรมของ Arduino Platform โดยใช
Python Programming ไดอยางถูกตอง
3. มีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อการเชื่อมตอกับระบบโครงขายคอมพิวเตอรY และอุปกรณY
เซ็นเซอรYตางๆ ผาน MQTT Protocol ไดอยางถูกตอง
4. มีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพื่อการสงคา รับคาตัวแปรบนพอรYตแบบอนุกรม แบบ I2C และ
แสดงคา Output ไดอยางถูกตอง
5. สราง Mindset เพื่อนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ Internet of Things เพื่อการสรางสรรคYพัฒนาผลิตภัณฑY
บริการ และแอปพลิเคชั่นดาน IoT (NB-IoT, LoraWan, Sigfox, etc.) เปqน Solution ใหกับกลุมลูกคาได
อยางถูกตอง
หัวขอวิชาเรียน
1. แนะนํา และการโปรแกรมบอรYดไมโครคอนโทรลเลอรYด ของเทคโนโลยี IoT
2. การใชงาน Wipy 2.0 with Pysense
3. การพัฒนาอุปกรณYหรือแอปพลิเคชันเพื่อใชงานกับ Wipy 2.0
4. การใชงาน micro Python ดวย Atom โดย Pymakr
5. หลักการทํางานของการรับสงขอมูลแบบ Publish/Subscribe และการแสดงผลขอมูล
6. Tips and Tricks, ขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา
7. การใชงาน Python Programming for Arduino
8. การใชงาน Wipy และเซนเซอรY และ MQTT Protocol
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หลักสูตร IoT Penetration Testing
เปqนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผูปฏิบัติงาน ดูแลระบบความปลอดภัยการใหบริการ IoT ทดสอบการเจาะระบบ
ดวยการสวมบทเปqน Hacker ในการตรวจสอบชองโหวของสิ่งที่ตองการ และนําชองโหวที่ตรวจพบเหลานั้นสามารถ
นํามาใชโจมตีไดจริงๆหรือไม
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ IoT Penetration Testing เพื่อนําไปใชในการพัฒนาอุปกรณYและบริการ
2. เพื่อใหเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ Internet of Things ไดรับการพัฒนาตอยอดเปqนนวัตกรรม สรางสรรคY
พัฒนาผลิตภัณฑY บริการ และแอปพลิเคชั่นดาน IoT มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
หัวขอวิชาเรียน
1. แนะนําการใชงานอุปกรณY IoT แบบที่ใชระบบปฏิบัติการ Linux (IP Camera, Router)
2. ระบบปฏิบัติการ Attify Linux สําหรับการทดสอบเจาะอุปกรณY IoT
2.1. โปรแกรมสําหรับยอนกลับ Sourcecode (Binwalk)
2.2. โปรแกรมสําหรับสราง Firmware (Firmware-Mod-Kit : FMK)
2.3. โปรแกรมสําหรับวิเคราะหY Firmware (Firmware Analysis Toolkit : FAT)
3. จําลองและทดสอบ Firmware, แนะนําวิธีการ Buffer Overflow
4. ระบบปฏิบัติการ Kali Linux สําหรับการทดสอบเจาะระบบ และ Tool สําหรับสแกนและตรวจสอบชองโหว
ของเว็บแอพพลิเคชัน (Zed Attack Proxy : ZAP)
5. ระบบคลื่นวิทยุที่ควบคุมดวยซอฟทYแวรY (SDR : Software Defined Radio)
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4

การพัฒนาทักษะของขาราชการและ
รและบุคคลในภาครัฐ
มิติที่ 4 การใชดิจิทัลเพื่อการวางแผน
งแผนบริหารจัดการและนําองค:กร
หลักสูตร Information System
m PProject Management Practitioner with Group
roup Project (PRT)
การบริหารโครงการ (Project
ect Management) เปqนวินัยในการริเริ่ม การวางแผน
ผน การดําเนินงาน การควบคุม
และปyดงานที่ทําของทีมงาน เพื่ออใหบรรลุ
ใหบ เป„าหมายที่ตองการและไดผลตรงตามเกณฑYฑYความสํ
วา าเร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด ในปaจจุบัน องคYกรตางๆๆ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธYและรูปแบบการดําเนินงานให
านใหสอดคลองรับกับสภาพการ
แขงขันที่มีการเปลี่ย นแปลงอยางรว
างรวดเร็วตลอดเวลา จึงกําหนดใหมีงานโครงการขึขึ้น ทีท่มีลักษณะเปqนงานชั่วคราว
มีขอจํากัดเรื่องระยะเวลาดําเนิินการ รวมทั้งขอจํากัดอื่นๆ เชน วงเงินงบประมาณและ
และจํานวนบุคลากรที่ใชในการ
ดําเนินโครงการ งานโครงการจึงมีความแตกตางจากฟa
วา
งกYชั่นการทํางานประจําในองคYYกร ดวยเหตุ
ด
นี้ ผูบริหารโครงการ
จึงตองไดรับการพัฒนาทักษะในการท
การทํางานที่แตกตางทักษะการทํางานประจําของพนันักงา
งานในองคYกร เพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการงานโครงการใหเปqqนไปอยางมี
ไปอ ประสิทธิภาพ ไดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตองการ
หลั ก สู ต รอบรมการบริ ห ารโครงการ
ารโค
จึ ง เปq น สิ่ ง จํ า เปq น สํ า หรั บ การพั ฒ นานัั ก บริ
บร ห ารโครงการใหมี ค วามรู
ความสามารถและพัฒนาทักษะใหสอด
หสอดคลองกับลักษณะงาน โดยหลักสูตรอบรมนี้คือ หลักสูสตร Information System
Project Management Practitione
itioner with Group Project (PRT) เปqนหลักสูตรในระ
ในระดับตน ที่มีวัตถุประสงคYการ
เรียนรูเพื่อเขาใจและสามารถประยุ
ะยุกตYใชกระบวน เครื่องมือและเทคนิคการวางแผน ดําเนิ
เ นการและติดตามขององคY
ความรูดานการบริหารผูมีสวนไดสวนเ
สวนเสีย การบริหารขอบเขตงาน การบริหารเวลา และการ
ะการบริหารความเสี่ยงโครงการ
ไดอยางถูกตอง
ing Objective)
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning
1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจแนวคิคิด หหลักการ องคYความรู กลุมกระบวนการและความรูรูเบื้องตนในการบริหารโครงการ
ตามหลั ก การของสถาบับั น บริ
บ ห ารโครงการ (PMI) เพื่ อ ประยุ ก ตY ใ ชในโครงกา
รงการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เพื่อใหผูเรียนเขาใจหนาทีที่และบทบาทของผู
ล
จัดการโครงการ ผูสนับสนุนโครงการ
การ
3. เพื่อใหผูเรียนเขาใจสามารถจ
ารถจัดทําธรรมนูญโครงการที่ถูกตองเพื่อสรางความสํําเร็จของโครงการใหมากขึ้น
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4. เพื่อใหผูเรียนเขาใจและสามารถประยุ กตYใชกระบวน เครื่ องมือและเทคนิคการวางแผน ดํ าเนิ นการและ
ติดตามขององคYความรูดานการบริหารผูมีสวนไดสวนเสีย การบริหารขอบเขตงาน การบริหารเวลา และการ
บริหารความเสี่ยงโครงการไดอยางถูกตอง
หัวขอวิชาเรียน
หมวดวิชาพื้นฐาน แนวคิด หลักการ องคYความรู กลุมกระบวนการและความรูเบื้องตนในการบริหารโครงการ
- ความหมายโครงการและการบริหารโครงการ
- สาเหตุสําคัญ 9 สาเหตุ ที่ทําใหโครงการลมเหลว
- หนาที่และบทบาทของผูจัดการโครงการ ผูสนับสนุนโครงการ
- ระดับการพัฒนาการบริหารโครงการขององคYกร
- สวนประกอบความสําเร็จของโครงการ
- องคYความรูการบริหารโครงการ
- กลุมกระบวนการการบริหารโครงการ
หมวดวิชาการจัดทําธรรมนูญโครงการ
- ธรรมนูญโครงการคืออะไร
- วัตถุประสงคYที่ดีของโครงการ
- สวนประกอบของธรรมนูญโครงการ
- ฝjกปฏิบัติ (Workshop) เพื่อเขียนธรรมนูญโครงการ
หมวดวิชาองคYความรูดานการบริหารโครงการ
- การบริหารคูคา
- การบริหารผูมีสวนไดสวนเสีย
- การบริหารขอบเขตงาน
- การบริหารเวลา
- การบริหารความเสี่ยง
- ฝjกปฏิบัติ (Workshop) การใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ
หมวดวิชาฝjกปฏิบัติ (Workshop)
- การประยุกตYใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ของการบริหารโครงการกับโครงการจริงของผูเขาอบรม

20

หลักสูตร Information System Project Management Intermediate with Group Project (PMI)
การบริหารโครงการ (Project Management) เปqนวินัยในการริเริ่ม การวางแผน การดําเนินงาน การควบคุม
และปyดงานที่ทําของทีมงาน เพื่อใหบรรลุเป„าหมายที่ตองการและไดผลตรงตามเกณฑYความสําเร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ในปaจจุบัน องคYกรตางๆ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธYและรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองรับกับสภาพการ
แขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ ผูบริหารโครงการจึงตองไดรับการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานที่แตกตางทักษะการทํางานประจําของพนักงานในองคYกร เพื่อใหสามารถบริหารจัดการงานโครงการใหเปqนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ไดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตองการ
หลั ก สู ต รอบรมการบริ ห ารโครงการ จึ ง เปq น สิ่ ง จํ า เปq น สํ า หรั บ การพั ฒ นานั ก บริ ห ารโครงการใหมี ค วามรู
ความสามารถและพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับลักษณะงาน โดยหลักสูตรอบรมนี้คือ หลักสูตร Information System
Project Management Intermediate with Group Project (PMI) เปqนหลักสูตรในระดับกลาง มีวัตถุประสงคYการ
เรียนรูเพื่อสามารถประยุกตYใชกระบวน เครื่องมือและเทคนิค การวางแผน ดําเนินการและติดตามขององคYความรูดาน
การบริหาร คุณภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการสื่อสาร และการจัดทําบทเรียนที่ไดจากการทํ า
โครงการไดอยางถูกตอง และสามารถประยุกตYใช Gantter ในการวางแผน ควบคุมติดตาม และรายงานผลกิจกรรมใน
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูรอบรมนี้เปqนหลักสูตรอบรมตอเนื่อง ดังนั้น ผูที่จะเขาอบรมหลักสูตรนี้ จะตองเปqนผูที่เคยผานการอบรม
หลักสูตร Information System Project Management Practitioner with Group Project (PRT) มากอน จึงจะ
สามารถเขารับการอบรมได
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. เพื่อใหผูเรีย นมี ความรูความสามารถและทักษะในการบริ หารคุ ณภาพ การบริ หารการเปลี่ย นแปลง การ
บริหารการสื่อสาร สําหรับงานการบริหารโครงการ
2. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการจัดทําบทเรียนที่ไดจากโครงการ
หัวขอวิชาเรียน
หมวดวิชาองคYความรูดานการบริหารโครงการ
- การบริหารคุณภาพ
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- การบริหารการสื่อสาร
- การจัดทําบทเรียนที่ไดจากโครงการ
- ฝjกปฏิบัติ (Workshop) การใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ
1. ฝjกปฏิบัติ (Workshop) การประยุกตYใช Gantter เพื่อบริหารโครงการ
2. นําเสนอโครงการกลุม (Group Project Presentation) ที่ไดประยุกตYใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ของการ
บริหารโครงการ
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หลักสูตร Information System Project Management Advance with Group Project (PMA)
การบริหารโครงการ (Project Management) เปqนวินัยในการริเริ่ม การวางแผน การดําเนินงาน การควบคุม
และปyดงานที่ทําของทีมงาน เพื่อใหบรรลุเป„าหมายที่ตองการและไดผลตรงตามเกณฑYความสําเร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด ในปaจจุบัน องคYกรตางๆ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธYและรูปแบบการดําเนินงานใหสอดคลองรับกับสภาพการ
แขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา จึงกําหนดใหมีงานโครงการขึ้น ที่มีลักษณะเปqนงานชั่วคราว มี
ขอจํากัดเรื่องระยะเวลาดําเนินการ รวมทั้งขอจํากัดอื่นๆ เชน วงเงินงบประมาณและจํานวนบุคลากรที่ใชในการดําเนิน
โครงการ งานโครงการจึงมีความแตกตางจากฟaงกYชั่นการทํางานประจําในองคYกร ดวยเหตุนี้ ผูบริหารโครงการจึงตอง
ไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานที่แตกตางทักษะการทํางานประจําของพนักงานในองคYกร เพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการงานโครงการใหเปqนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตองการ
หลั ก สู ต รอบรมการบริ ห ารโครงการ จึ ง เปq น สิ่ ง จํ า เปq น สํ า หรั บ การพั ฒ นานั ก บริ ห ารโครงการใหมี ค วามรู
ความสามารถและพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับลักษณะงาน โดยหลักสูตรอบรมนี้คือ Information System Project
Management Advance with Group Project (PMA) เปqนหลักสูตรในระดับสูง มีวัตถุประสงคYการเรียนรูเพื่อ
สามารถกําหนดผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่สอดคลองกับกลยุทธYองคYกร และสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอความสําเร็จของ
โครงการได และสามารถบริหารโครงการแบบเชิงรุกและปรับปรุงงานเชิงป„องกันได
หลักสูตรอบรมนี้เปqนหลักสูตรอบรมตอเนื่อง ดังนั้น ผูที่จะเขาอบรมหลักสูตรนี้ จะตองเปqนผูที่เคยผานการอบรม
หลักสูตร Information System Project Management Practitioner with Group Project (PRT) และหลักสูตร
หลักสูตร Information System Project Management Intermediate with Group Project (PMI) มากอน จึงจะ
สามารถเขารับการอบรมได
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. เพื่อใหผูเรียนมีความเขาใจและสามารถกําหนดผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่สอดคลองกับกลยุทธYองคYกร
2. เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอความสําเร็จของโครงการได
3. เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถบริหารโครงการแบบเชิงรุกและปรับปรุงงานเชิงป„องกันได
หัวขอวิชาเรียน
หมวดวิชาองคYความรู Project Sponsor
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ Project Sponsor
- ลักษณะที่ดี 6 อยางของ Project Sponsor
- เทคนิคการสรางเป„าหมายและผลสัมฤทธิ์โครงการรวมกัน
- การสรางสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมความสําเร็จของโครงการ
- การฝjกปฏิบัติ (Workshop)
หมวดวิชาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (7 ชม.)
- เทคนิคการสรางผลสัมฤทธิ์ใหโครงการ
- การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
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- การกําหนด WBS ใหสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- การสรางความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
- การฝjกปฏิบัติ (Workshop)
หมวดวิชาการบริหารโครงการเพื่อความสําเร็จโครงการ
- พัฒนาการบริหารโครงการแบบตั้งรับสูการบริหารแบบเชิงรุก
- เทคนิคการบริหารโครงการแบบเชิงรุก
- การบริหารความเสี่ยงและผูมีสวนไดสวนเสียแบบเชิงรุก
- การวิเคราะหYสาเหตุที่แทจริงของปaญหาในโครงการ
- การปรับปรุงงานแบบเชิงแกไขและเชิงป„องกัน
- การตรวจสอบและการแกไขขอบกพรอง
- การประเมินผลการทํางานสมาชิกโครงการ
- กลยุทธYการจูงใจทีมงานและการสรางทีมงาน
- การฝjกปฏิบัติ (Workshop)
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หลักสูตร Digital Leadership
การพัฒนาภาวะผูนําเปqนเรื่องที่ทาทายสําหรับองคYกร โดยเฉพาะเมื่อโลกกําลังกาวเขาสูสังคมเศรษฐิจและสังคม
ดิจิทัล และองคYกรกําลังปรับเปลี่ยนไปสูองคYกรดิจิทัล ที่จําเปqนตองเรงพัฒนะทักษะของผูนําองคYกรเติมเต็มในสวนของ
ทักษะดิจิทัลสําหรับการบริหารจัดการองคYกรที่มีรูปแบบเปqนดิจิทัล
หลักสูตรอบรมนี้จึงเปqนการพัฒนาบุคคลกรผูนําขององคYกร เพื่อเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการรูปแบบ
องคYกรดิจิทัล เพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงการจัดการองคYกรสมัยใหม
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับภาวะผูนําในสภาพแวดลอมของสังคมดิจิทัล
2. เพื่อใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปqนสําหรับการเปqนผูนําในในสภาพแวดลอมของสังคมดิจิทัล
หัวขอวิชาเรียน
หมวดวิชาพื้นฐาน
- เทคโนโลยีดิจิทัลและปaจจัยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสูดิจิทัล
- นโยบาย Thailand 4.0 กับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
- การปรับองคYกรเพื่อไปสูองคYกรแบบดิจิทัล
หมวดวิชาภาวะผูนํา
- Digital leader characteristic
หมวดวิชาบริหารจัดการ
- Customer Experience
- Digital Business Model & Strategy
- Digital Business Process
- Digital Literacy and Competency
- Digital Innovation
หมวดวิชากฎหมายที่จําเปqน
- Policy and Regulation
- Digital Laws
หมวดวิชาดิจิทัล
- Enterprise Architecture
- Cloud Computing
- Big data and Decision Support System
- Security
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การพัฒนาทักษะของขาราชการและ
รและบุคคลในภาครัฐ
มิติที่ 5 การใชดิจิทัลเพื่อขับเคลืื่อนการเปลี
นก
่ยนแปลงและสรางสรรค:
5.1 หลักสูตร Government pre
pre-CIO in Digital Economy Era
ผลของการพัฒนาเทคโนโลยียีแลละการเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมอยาง
อยางรวดเร็ว สงผลใหการบริการ
ภาครัฐตอประชาชนเกิดความหนวง
นวงและอาจไมสามารถตอบสนองไดทันกับความตองก
องการเขาถึงบริการที่เปลี่ยนไป
ความจําเปqนตองมีการพัฒนากรอบแ
รอบแนวคิดการออกแบบและวางแผนเชิงกลยุทธYเพื่ือใชศ
ใชศักยภาพดานไอซีทีที่จําเปqน
ตองมีการปรับทั้งหลักการและกรอบแ
รอบแนวคิด ที่สามารถพรอมแปลงสูแนวทางปฏิบัติไดอย
ดอยางสอดคลองในแตละบริบท
และสภาพแวดลอม

1

แนวคิดเดิมของการพิจารณาลงท
าลงทุนดานไอซีทีและใชประโยชนYจากสินทรัพยYเหลานีนี้ในนแตละโครงการอาจอิสระตอ
กันโดยเฉพาะหากเปqนการลงทุนตาง
ตางสวนงาน สงผลใหเกิดการลงทุนดานโครงสรางไอซี
ไอซีทีของภาครัฐและอาจรวมถึง
การเชื่อมตอโครงสรางสารสนเทศกั
ศกับภาคเอกชนและองคYกรตางๆ ที่อาจมีลักษณะเปqqนกา
การลงทุนซ้ําซอน เกิดความไม
เปqนเอกภาพในการพัฒนาประเทศได
ทศไดอยางที่ควรจะเปqนหรือเสมือนเปqนการลงทุนสิินทรัพยYไอซีทีสูงเกินความจําเปqน
1

รูปภาพคัดลอกจาก http://www.reclu
.recluit.com/idc-muestra-las-tendencias-para-los-cios-en
en-2017/#.WhilSNJl-00
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จากความสามารถใชประโยชนYจ ากสิ่ งเหลานี้ ดั งนั้น กรอบแนวคิ ดของการพิ จารณาการใชประโยชนY ในการลงทุ น
สินทรัพยYและใชประโยชนYในเทคโนโลยีดวยการวิเคราะหYความคุมคาเชิงเศรษฐศาสตรYและความเหมาะสมในการ
ใหบริการภาครัฐจึงควรสรางใหเกิดความตระหนักในทุกระดับงานที่เกี่ยวของ จนสามารถปรับใหเปqนวัฒนธรรมกรอบ
แนวคิดของประเทศอยางยั่งยืนดวยการเรียนรูทักษะการสรางใหเกิดสภาวะโอกาสที่ดีและลดปaจจัยเสี่ยงที่สามารถทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ความทาทายของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วและมีความสมารYทมากขึ้น สงผลใหการพิจารณาสาเหตุ
และการขยายผลสําหรับการพิจารณาในอนาคตสามารถลดความซับซอนลงไปไดมาก ดังนั้นการทําความเขาใจถึง
กระบวนการทางการประมวลผลอัจฉริยะผนวกกับขีดความสามารถของ Cloud Services การจัดการขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหYขนาดใหญ รวมถึงเทคโนโลยีไบโอเมตริกซY (Biometrics) การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) และระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) นับวันจะเปqนทักษะความสามารถที่ตองใหความสําคัญมากขึ้นเปqนลําดับ
ปaจจัยและเครื่องมือเหลานี้จะชวยใหผูบริหารสามารถพัฒนากลยุทธYดานไอซีทีแบบบูรณาการสําหรับองคYการไดอยาง
สอดคลองและเหมาะสมกับการปรับใชประโยชนYอยางมีเหตุผลของหลักการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจมากขึ้น
ความแพรหลายของอินเทอรYเน็ตไดกลายเปqนรูปแบบการติดตอสื่อสารที่ประสบความสําเร็จสําหรับอํานวยความ
สะดวกในการทํางานรวมกัน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสYมีการขยายแนวคิดของการพาณิชยYอิเล็กทรอนิกสYเกินกวาการรับรู
แบบดั้ ง เดิ มของการจั ด ซื้ อ และการจายเงิ น การทํ า ธุ ร กรรม รวมถึ ง โอกาสใหมการนํ า เทคโนโลยี ที่ มี อยู ผานการ
ดําเนินการของแนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกสY การทําความเขาใจเกี่ยวกับโอกาสเชิงกลยุทธYที่มีความเสี่ยงและความทา
ทายและขอจํ า กั ด ของเทคโนโลยี ความจํ า เปq น ในการสรางแบบจํ า ลองทางธุ ร กิ จ ที่ น าสนใจ การเรี ย นรู เกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีที่ใชในการดําเนินการ e-Commerce, e-Business, m-Commerce และการแกปaญหา e-Governance
การวิเคราะหYหลากหลายธุรกิจและรูปแบบบริการของรัฐบาลจากทั้งมุมมองเชิงกลยุทธYและเทคโนโลยี ซึ่งหากผูบริหาร
มีฐานกรอบความคิดสําหรับการพิจารณาบูรณาการจะชวยสนับสนุนการพิจารณาสถาปaตยกรรมเทคโนโลยีไดอยางมี
หลักเกณฑYมากขึ้นรวมถึงชวยลดความเสี่ยงการตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยีที่อาจไมเหมาะสมกับการใชประโยชนYจากสิ่ง
เหลานั้นที่ตองลงทุน
หลักการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจบริการ การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและการบริหารโครงการ
เทคโนโลยีนับวันจะมีความซับซอนมากขึ้น การลดคาใชจายดานไอที การเพิ่มมูลคาไอที การพิจารณา Outsourcing
การดําเนินงานเชิงกลยุทธY การตอบสนองอยางรวดเร็วตอการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางธุรกิจบริการ การขยายขอบเขต
จากการกํากับดูแลการพัฒนาจะชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนเขาสูการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่กลายเปqนตัวบงชี้เชิงกล
ยุทธYและของเทคโนโลยี ความทาทายของผูบริหารในบริบทของการควบรวมการลงทุนดานเทคโนโลยีและกิจกรรมที่
สัมพันธYกับโครงการไอที การจัดการโครงการที่เกี่ยวของจึงควรไดรับการพัฒนาทักษะความสามารถ
การเปqนผูนําตองมีวิสัยทัศนY แตการนําวิสัยทัศนYเพื่อการบรรลุผลจะเปqนงานที่ยากอยางนาทึ่ง แมความคิดที่ดีที่จะ
ถูกนําเสนอใหกับพนักงานใหตระหนักถึงความจําเปqนสําหรับการเปลี่ยนแปลง มักจะประสบกับความหนวงหรือตอตาน
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการทําความเขาใจในความหลากหลายและความซับซอนของลักษณะพื้นฐานของความเปqน
ผูนําที่จะสะทอนใหเห็นถึงความทาทายความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการบุคลากรและทีมงานจึง
เปq น ทั ก ษะความสามารถที่ ค วรไดรั บ การพั ฒ นาทั้ งหลั กการทางศาสตรY แ ละศิ ล ป• การเจรจาตอรอง การนํ า การ
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เปลี่ยนแปลงองคYกร วิธีการเชิงปริมาณและเครื่องมือสําหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพภายใตความไมแนนอน การ
สื่อสาร และปaจจัยอื่นทั้งที่สามารถคาดการณYไดหรือไมสามารถควบคุมได
หลั กการประกั น ขอมู ล ที่ เ กี่ ย วของกั บ การดํ า เนิ น งานของขอมู ล ที่ มีการป„ อ งกั น และปกป„ องขอมู ล และระบบ
สารสนเทศ ความสมบู ร ณY ข องการตรวจสอบการรั ก ษาความลั บ และการปกป„ อ งการปฏิ เ สธการทํ า ธุ ร กรรม
อิเล็กทรอนิกสY ซึ่งรวมถึงการใหบริการสําหรับการฟŽ•นฟูของระบบสารสนเทศโดยการใชมาตรการการป„องกัน การ
ตรวจสอบ กฎหมายของภาครัฐบาล ระเบียบ และการแนะแนวทางจัดการและควบคุมความเสี่ยงสารสนเทศ การ
โจมตีและการวิเคราะหYทํานายการพิจารณาใหความสําคัญกายวิภาคความปลอดภัย เศรษฐศาสตรYการรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลและกฎหมายและปaญหาทางเทคนิคนับวาเปqนทักษะที่จําเปqนตองไดรับการพัฒนาควบคูไปดวย
นอกจากนี้เทคโนโลยีอนาคตและการบริหารจัดการบริการก็มีความจําเปqนที่ตองจัดใหมีเวทีการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณYเพื่อการสรางบูรณาการกรอบแนวคิดและแปลงสูแนวทางปฏิบัติใหเหมาะสมในแตละสภาพแวดลอม
แตละสถานการณY
จากความจําเปqนหมวดฐานความรูทั้งหมดจึงถูกนํามาออกแบบหนวยเรียนรูสําหรับหลักสูตร Government preCIO in Digital Economy Era ใหกับกลุมเป„าหมายเพื่อการเตรียมความพรอมทักษะที่พรอมนํามาปรับใชของแตละ
หนาที่ความรับผิดชอบไดอยางสอดคลองและเหมาะสมในแตละลักษณะหนาที่
ระดับหลักสูตร ระดับสูง
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับกรอบการวางแผนเชิงกลยุทธY การประยุกตYศักยภาพดานไอซีที และสินทรัพยY
ใหเกิดประโยชนYสูงสุดดวยการกํากับดูแลดานไอทีแบบบูรณาการอยางตอเนื่องเพื่อลดวิกฤตที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีและผลกระทบกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการเปรียบเทียบสถาปaตยกรรมองคYกรแตละแบบและการประเมินการนําไป
ประยุกตYใชกับสถาปaตยกรรมสารสนเทศขององคYการไดอยางสอดคลองกับการวางแผนโครงการ
3. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่พรอมรองรับการปรับเปลี่ยนการริเริ่มธุรกิจบริการดวยไอทีเพื่อ
สามารถสรางคุณคาไอทีขององคYการ
4. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธYองคYการและการเปyดบริการพาณิชยYอิเล็กทรอนิกสY
จากความหลากหลายการใชงานเทคโนโลยีเพื่อการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐใหพรอมรองรับและตอบสนอง
บริการประชาชนและธุรกรรมทางธุรกิจ
5. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการเชื่อมโยงโครงการเกี่ยวของไอทีและบริการภายใตกรอบแนวคิดธุรกิจ
บริการที่ชวยลดตนทุนสารสนเทศผานรูปแบบวิธีการดําเนินงานตางๆ ที่มีหลักการควบคุมและการประกัน
ความเสี่ยงได
6. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการสรางใหเกิดและรับขอเสนอแนะสรางสรรคYเพื่อการพัฒนากลยุทธYชี้นํา
อยางมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคYการ
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7. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการบริหารบุคคลและการเพิ่มพลังใหกับทีมงานผานทักษะความเปqนผูนํา
การเจรจาตอรอง การสรางพันธมิตร
8. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการจัดโครงสรางองคYกรไอทีใหสอดคลองกับแผนกลยุทธYทั้งองคYกรและ
การตอบสนองบริการสาธารณะ
9. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับการขยายกรอบแนวคิดเพื่อการจัดการความรูทั่วทั้งองคYการ รวมถึงการ
พิจารณาและจัดการเกี่ยวของความปลอดภัยและความเปqนสวนตัวของขอมูล
10. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและพัฒนาทักษะการพิจารณาขอมูลซับซอนและเชิงลึกเพื่อการวางแผนกลยุทธY
11. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการสรางพันธมิตรและการไดรับการสนับสนุนเพื่อการนําสูการ
เปลี่ยนแปลง
12. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและพัฒนาทักษะการพิจารณา วิเคราะหY เปรียบเทียบ กรณีศึกษาเกี่ยวของกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและคําแนะนําเกี่ยวของกับขอมูล
13. เพื่อใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการประเมินความเสี่ยงขอมูลและแนวทางลดผลกระทบจากการถูกโจมตี
ขอมูลหลากหลายรูปแบบ
หัวขอวิชาเรียน
หมวดวิชาสถาปaตยกรรมองคYกรและการวางโครงสรางพื้นฐานสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล
- Digital Economy Innovation Concept and Creation
- Enterprise Architecture
หมวดวิชานโยบายกลยุทธYและการวางแผน
- Strategy and Communication
- E-Enterprise, Policy and Regulation
หมวดวิชาการนําและการบริหารจัดการโครงการ
- IT Acquisition and Project/Program Management
- Leadership and Human Capital Management
หมวดวิชาการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
- IT Management
- Process and Performance Management
หมวดวิชาการการเตรียมความพรอมเพื่อบริการอนาคตและมั่นมั่นคงปลอดภัย
- Information Security and Assurance
- Next Generation Broadband Technology and Service Management
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หลักสูตร Digital Transformation
ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในดานการตลาด การขาย การจัดจําหนาย
ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการภายในองคYกร เพื่อนําพาองคYกรของทานสูการเปลี่ยนแปลงเพื่อประสิทธิภาพใน
การแขงขัน
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
เพื่ อ เสริ ม สรางความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงขององคY ก รที่ เ ขาสู ยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital
Transformation) การจัดการการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เพื่อการปรับตัวขององคYกร และสามารถ
กําหนดกลยุทธYดิจิทัลมาเสริมโอกาสดานการ ปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการใหบริการตอลูกคา
โดยอาศัยเทคโนโลยี เพื่อการสื่อสารกับลูกคาและการสรางประสบการYณที่ดี(User Experience) กับลูกคา หรือ
ผูบริโภคมาเปqนศูนยYกลางของบริการ ตลอดจนการเขาถึงและสามารถใชขอมูล (Big Data) ที่เปqนประโยชนYตอการ
พัฒนาผลิตภัณฑYและบริการไดเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ไปสู Digital Business
หัวขอวิชาเรียน
1. การเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล และความสาคัญของ Digital Transformation
2. ภาพรวมพฤติกรรมและความตองการของกลุมผูบริโภคยุคดิจิทัล
3. ความเขาใจของกลยุทธYดิจิทัลทรานสYฟอรYเมชั่น
4. การพัฒนาธุรกิจแบบดั้งเดิมไปสู Digital Business ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย
5. การสรางประสบการYณที่ดีกับลูกคา (User Experience Design)
6. การเลือกใชขอมูล Big Data และวิเคราะหYขอมูลฯ เพือธุรกิจ
7. การเขาใจถึง Customer Insight เพื่อการสื่อสารผานดิจิทัลมารYเก็ตติ้ง
8. การบริหารประสบการณYการเขาถึงลูกคาผาน eCRM5.3
หลักสูตร Effective Management and Communication for Cultural Change
ปฏิเสธไมไดเลยวาโลกยุคใหมกับการเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่งเปqนของคูกัน การจะอยูรอด และแขงขันกับผูอื่นได
การเปลี่ยนแปลงภายในจะตองเร็วกวาภายนอก และเปqนการเปลี่ยนแปลงไปสูสิ่งที่ดีกวา ไมใชเพราะถูกบีบบังคับ การ
เปลี่ยนแปลงภายในองคYกร ไมวาจะเปqนการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคYกร ปรับหนาที่ความรับผิดชอบงาน ปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยี โ ดยมี ก ารนํ า เครื่ อ งมื อ อั น ทั น สมั ย เขามาใชในองคY ก ร ความสามารถในการนํ า ที ม งานกาวขามการ
เปลี่ยนแปลง และความสามารถในการบริหารความขัดแยง ลวนเปqนคุณสมบัติที่พึงประสงคYและทักษะที่จําเปqนสําหรับ
ผูบรหาร เพื่อการเปลี่ยนแปลงและกาวไปสูสิ่งที่ดีกวา
วัตถุประสงค:การเรียนรู (Learning Objective)
เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหYผลลัพธYการประเมินองคYกร การวิเคราะหY การกําหนดทิศทาง ยุทธYศาสตรY
ขององคYกรในสวนที่เหมือนหรือตางกันได เพื่อศึกษาทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงและวิธีการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของคนในองคYกร
นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรูและฝjกพัฒนาแผนการสื่อสาร (Communication Plan)
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เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคYกรเพื่อใหสามารถพัฒนาการออกแบบแผนกลยุทธY (Identifying Change
Management Plan) เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคYกร
หัวขอวิชาเรียน
1. Identifying what common between the 6 groups
2. Identifying what is core and what is secondary?
3. Explaining the definition which is related to TOT
4. How people is interpreted change and the principle of change
5. Developing a Change Communication Strategy : Howard Gardner Theory of Multiple
Intelligences
6. Concept: The change processes to unfreeze to re-freeze

