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การพัฒนาทักษะของข�าราชการและ

มิติท่ี 1 การรู�เท าทันและการใช�เทคโ

หลักสูตรการรู�เท าทันดิจิทัล (Digital

ปaจจุบันนี้ นวัตกรรมทางด�านด
ประกอบธุรกิจด�วยรูปแบบธุรกิจแบบ
และช�วยส�งเสริมให�มนุษยYมีคุณภาพช
รวมท้ังการฝjกทักษะในการใช�เครื่องม
สมารYทโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอรY 
ปฏิบัติงาน และการทํางานร�วมกัน ห
และมีประสิทธิภาพ 

หลักสูตรนี้เน�นเสริมสร�างสมรรถ
1. การใช�เทคโนโลยีอย�างความ

ความเร็วสูง การท�องอินเท
ใช� Applications ท่ีเก่ียวกับ
โฟน 

2. การเข�าใจสื่อดิจิทัล รวมถึงกา
ไป การเรียนรู�วิธีการค�นหาแล
การทําความเข�าใจในหลักจร

3. การผลิตเนื้อหาประกอบด�วย
เครื่องมือสื่อดิจิทัลท่ีหลากหล

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวก
2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียว

ความเร็วสูง การใช� Web br
ท่ีเก่ียวกับบริการสื่อสาร เช�น

 

รและบุคคลในภาครัฐ 

�เทคโนโลยีเป,น (Digital Literacy) 

igital Literacy) 

�านดิจิทัลได�เริ่มเข�ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของม
แบบใหม�ๆ ด�วยเทคโนโลยีดิจิทัลแทนการประกอบธุรก

ภาพชีวิตดีข้ึน ดังนั้น จึงเปqนสิ่งจําเปqนสําหรับการเรียนร
รื่องมือ อุปกรณY และเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีมีอยู�ในปaจจุบัน

ตอรY และสื่อออนไลนYต�างๆ มาใช�งานให�เกิดประโยชนYสูง
กัน หรือใช�เพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน หรือระบบงาน

มรรถนะความสามารถสําหรับการรู�เท�าทันดิจิทัลใน 3 ส�วน
ความคล�องแคล�ว เช�น การใช�งานของเครื่องคอมพิวเตอ

ทอรYเน็ตด�วย Web browser การใช�อีเมลY การสืบค�นข�อ
วกับเครื่องมือสื่อสาร เช�น LINE, FaceBook, YouTube

ถึงการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อดิจิทัลท่ีมีต�อพฤติกรร
หาและวิเคราะหYข�อมูลข�าวสาร และการโพสตYข�อความข�าว

จริยธรรมและจรรยาบรรณ และกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับก
บด�วย ข�อมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ และการสื่อสารเนื้อห
ากหลาย บน social media ต�างๆ เช�น Blog, LINE, Face

ing Objective) 

ี่ยวกับการใช�งานของอินเทอรYเน็ต 
ู�เก่ียวกับการใช�เครื่องคอมพิวเตอรY โนpตบุpค สมารYทโฟน
b browser การใช�อีเมลY การสืบค�นข�อมูล (Search eng
 เช�น LINE, FaceBook 
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ของมนุษยY เพ่ือประโยชนYในการ
ธุรกิจด�วยรูปแบบเดิมๆ ในอดีต 
ียนรู�และเข�าใจเทคโนโลยีดิจิทัล 
จุบัน อาทิ คอมพิวเตอรY โนpตบุpค 
นYสูงสุด สําหรับการสื่อสาร การ
งานในองคYกรให�มีความทันสมัย

ส�วนท่ีสําคัญ คือ  
ิวเตอรY การเชื่อมต�ออินเทอรYเน็ต
ค�นข�อมูล (Search engine) การ
ube และเครื่องมือสื่อสารสมารYท

ติกรรมของมนุษยYท่ีเปลี่ยนแปลง
ามข�าวสารลงบนสื่อออนไลนYต�างๆ 

งกับการใช�งานอินเทอรYเน็ต 
เนื้อหาอย�างมีประสิทธิภาพผ�าน
 FaceBook, YouTube, เปqนต�น 

โฟน การเชื่อมต�ออินเทอรYเน็ต
 engine) การใช� Applications  
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3. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับสื่อดิจิทัล 
4. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะในการผลิตเนื้อหาประกอบด�วย ข�อมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ และการสื่อสาร

เนื้อหาอย�างมีประสิทธิภาพผ�านเครื่องมือสื่อดิจิทัลท่ีหลากหลาย บน social media ต�างๆ เช�น Blog, LINE, 
FaceBook, YouTube, เปqนต�น 

5. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช�งานอินเทอรYเน็ต รวมท้ังกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องกับการใช�งานของอินเทอรYเน็ต 

หัวข�อวิชาเรียน 
1. การใช�งานของอินเทอรYเน็ต การใช�เครื่องคอมพิวเตอรY โนpตบุpค สมารYทโฟน การเชื่อมต�ออินเทอรYเน็ต 

ความเร็วสูง การใช� Web browser การใช�อีเมลY การสืบค�นข�อมูล (Search engine) การใช� Applications  
ท่ีเก่ียวกับบริการสื่อสาร เช�น LINE, FaceBook, 

2. การผลิตเนื้อหาประกอบด�วย ข�อมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ และการสื่อสารเนื้อหาอย�างมีประสิทธิภาพผ�าน
เครื่องมือสื่อดิจิทัลท่ีหลากหลาย บน Social Media ต�างๆ  

3. หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการใช�งานของอินเทอรYเน็ต 
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หลักสูตรการนําเสนอด�วยโปรแกรม Power Point อย างมีประสิทธิภาพ 
การนําเสนอ (Presentation) เปqนกระบวนการของการสื่อสาร ท่ีใช�ในการถ�ายทอดข�อมูล ข�าวสาร เพ่ือให�ผู�ฟaง 

เข�าใจ เห็นด�วย คล�อยตาม และสนับสนุน อย�างมีระบบ และสอดคล�องกับผลการศึกษาเก่ียวกับความต้ังใจฟaงของผู�ฟaง 
หลักสูตรนี้เปqนการอบรมให�ผู�เรียนความรู�และทักษะในการนําเสนองานด�วยโปรแกรม PowerPoint ซ่ึงเปqน

เครื่องมือท่ีได�รับความนิยมมากท่ีสุดสําหรับการนําเสนองาน โดยผู�เรียนจะได�รับความรู�ความเข�าใจในหลักการนําเสนอ
ท่ีมีประสิทธิภาพ การใช�โปรแกรม PowerPoint สําหรับการนําเสนองาน เทคนิคต�างๆ ในการออกแบบด�วยโปรแกรม 
PowerPoint ตลอดจนข้ันตอนการเตรียมให�พร�อมก�อนการนําเสนองาน 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับหลักการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะในการใช�โปรแกรม Power Point สําหรับการนําเสนองาน 
3. เพ่ือให�ผู�เรียนมีทักษะในการฝjกปฏิบัติการการเตรียมให�พร�อมก�อนการนําเสนองาน 

หัวข�อวิชาเรียน 
1. หลักการนําเสนอท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. การใช�โประกกรม PowerPoint สําหรับการนําเสนองาน 

- การกําหนดรูปแบบของเอกสารนําเสนอ 

- การออกแบบเนื้อหา 

- การออกแบบ Theme (ตัวอักษร พ้ืนหลัง และสีท่ีใช�) 

- เทคนิคการนําเสนอข�อมูลด�วยภาพ ตาราง กราฟ 

- เทคนิคใช�ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ  

- เทคนิคการใช�งานของโปรแกรม Power Point เช�น การใช�คียYลัด การส�งออกไปเปqนไฟลYภาพ ไฟลYสกุล 
pdf รวมท้ังเทคนิคการพิมพYเอกสารนําเสนอ 

- ข�อระวังในการการนําเสนอด�วย Power Point  
3. การฝjกปฏิบัติ (Workshop) นําเสนอผลงานอย�างมืออาชีพ 
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หลักสูตรการสร�างส่ือ Infographic 

Infographics เปqนการนําข�อมูลหรือความรู�มาสรุปเปqนสารสนเทศ ในลักษณะของกราฟyก ท่ีออกแบบเปqนภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล�วเข�าใจง�ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถสื่อให�ผู�ชมเข�าใจความหมายของข�อมูลท้ังหมด
ได� โดยไม�จําเปqนต�องมีผู�นําเสนอมาช�วยขยายความเข�าใจอีก ในปaจจุบัน Infographic ได�รับความนิยมใช�งานมากใน
หลายๆ สื่อ ท้ังสื่อหนังสือพิมพY นิตยสาร และสื่อดิจิทัล เช�น เว็บไซดY Blog และ Social Media ต�างๆ  

หลักสูตรนี้เปqนการอบรมให�ผู�เรียนมีความรู�ในเรื่องการนําเสนอ (Presentation) โดยเฉพาะการนําเสนอด�วยวิธี 
Infographic เพ่ือจะได�นําไปประยุกตYใช�ในการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสาร หรือการทําประชาสัมพันธYด�วยสื่อรูปภาพต�อไป 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�ความเข�าใจในการนําเสนองาน (Presentation) ด�วยการประยุกตYใช� Infographic 
2. เพ่ือฝjกทักษะในการผลิตสื่อด�วยภาพ Infographic 

หัวข�อวิชาเรียน 
1. รูปแบบและเทคนิคการนําเสนอ Presrentation ด�วยวิธีต�างๆ 
2. หลักการนําเสนอข�าวสารด�วย Infographic 
3. องคYประกอบของ Infographic Presentation 
4. การออกแบบและสร�างสื่อคอนเทนตYด�วย Infographic 
5. ประเภทของ Content ท่ีนํามาจัดทํา Infographic 
6. การฝjกปฏิบัติ (Workshop) 
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หลักสูตรการใช�งาน Application บนมือถือสมาร:ทโพน 

ในปaจจุบันนี้ เทคโนโลยีของการให�บริการโทรศัพทYเคลื่อนท่ีได�รับการพัฒนาอย�างรวดเร็วมาก สามารถใช�งานได�
ท้ังการสื่อสารด�วยเสียง ข�อมูล และสัญญาณวิดีโอ เพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ และด�วยความแพร�หลายของ
สมารYทโฟนสําหรับเปqนเครื่องมือสื่อสาร ทําให�เกิดการนําเสนอ Contents และบริการ (Service) ต�างๆ บนมือถือใน
รูปแบบ Applications  

หลักสูตรนี้จะเปqนการฝjกอบรมให�ผู�เรียนสามารถใช�สมารYทโฟนในการดาวโหลด Applications ต�างๆ มาใช�งาน
บนสมารYทโฟน ท้ังท่ีเปqน IoS และ Android มาใช�งานให�เกิดประโยชนYต�อการประกอบธุรกิจและการดํารงชีพได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ 

ระดับหลักสูตร พ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะในการในการดาวโหลด Applications เพ่ือใช�งานบนสมารYทโฟน IoS และ 
Android 

2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะในการใช�งานของ Applications พ้ืนฐาน 

หัวข�อวิชาเรียน 
1. โครงข�ายการให�บริการโทรศัพทYเคลื่อนท่ีและบริการบนโครงข�าย 
2. การให�บริการในรูปแบบ Applications 
3. การดาวโหลด Applications เพ่ือใช�งานบนสมารYทโฟน IoS และ Android 
4. ตัวอย�างการใช�งาน Applications บนสมารYทโฟน 

 
  



 

 

    

การพัฒนาทักษะของข�าราชการและ

มิติท่ี 2 การเข�าใจนโยบาย กฎหมาย

หลักสูตร Integrated Risk Manag

 ความไม�แน�นอนในธุรกิจเปรียบเ
ถือเปqนความเสี่ยง (Risk) ดังนั้นองคYกร

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning 

 เพ่ือให�มีความรู�และความเข�าใจเ
เสี่ยงในองคYกร การบริหารความเสี่ยงใ
ทําความเข�าใจกับเครื่องมือการบริหาร
Modelling)  การวิเคราะหY      

หัวข�อวิชาเรียน 
1. การบริหารความเสี่ยง ตามห
2. การประเมินความเสี่ยง โดยใช
3. การประเมินความเสี่ยง โดยใช
4. เปรียบเทียบการประเมินความ
5. การทําความเข�าใจกับเครื่องม
6. การศึกษารูปแบบการวิเคราะ
7. การวิเคราะหYทางเลือกในการ
8. การวิเคราะหYความเสี่ยงท่ีสําค
9. การใช�แบบจําลอง Monte C
10. การวิเคราะหYความเสี่ยงในเช
การตัดสินใจและการวิเคราะหYคว
 
 

 

รและบุคคลในภาครัฐ 

มาย และมาตรฐาน 

anagement 

รียบเหมือนดาบสอง คม ซ่ึงท่ีอาจกระทบในเชิงบวก (Opp
งคYกรควรรู�เท�าทันความเสี่ยง เพ่ือเตรียมพร�อมกับความเส

ing Objective) 

�าใจเก่ียวกับความหมายของความเสี่ยง หลักการ กระบวน
เสี่ยงในการปฏิบัติงาน   และกลยุทธวิธี      การจัดการคว
ริหารความเสี่ยง        ท่ีสาํคัญ รูปแบบการวิเคราะหYและป

ามหลักการของ COSO-ERM 
โดยใช�เทคนิคเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
โดยใช�เทคนิคเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
ความเสี่ยง โดยใช�เทคนิคเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 

รื่องมือการบริหารความเสี่ยงท่ีสําคัญ 
คราะหYและประเมินความเสี่ยง (Risk Modelling Techniq
นการจัดการความเสี่ยง โดยใช�เทคนิค Decision Tree 
ท่ีสําคัญ โดยใช� เทคนิค Sensitivity Analysis และ Torna
te Carlo และเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ 
งในเชิงปริมาณ โดยใช� @RISK and Decision Tools Sui
ะหYความเสี่ยงในรูปของ adds-in สําหรับ Microsoft Exce
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Opportunity) หรือในเชิงลบซ่ึง
ามเสี่ยงท่ีไม�ต�องการ 

บวนการ    การบริหารความ
ารความเสี่ยงในแบบต�างๆ การ
Yและประเมินความเสี่ยง (Risk 

chniques) 

ornado Diagram  

s Suite ซอฟตYแวรYสนับสนุน          
 Excel 
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หลักสูตร Cyber Security Laws and Policy Framework 
ในปaจจุบัน รัฐบาลได�ให�ความสําคัญกับแนวคิดดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และได�กําหนดเปqนยุทธศาสตรYการ

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลักสูตรนี้จึงเน�นหมวด Soft Infrastructure ของหลักการพ้ืนฐาน
ของเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ีเก่ียวกับกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจดิจิทัล ในรูปแบบแนวนโยบาย หรือกฎระเบียบ กฎเกณฑY
ต�างๆ ท่ีจะส�งเสริมให�เกิดความเปqนรูปธรรมของกิจกรรมการดาเนินการต�างๆ ของเศรษฐกิจดิจิทัล เช�น การทําธุรกรรม
ออนไลนY การสร�างให�เกิดอีคอมเมิรYซ (e-Commerce) อย�างแท�จริง การสร�างความเชื่อม่ันในการใช�งานอ 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับแนวคิดเรื่อง Soft Infrastructure ของหลักการพ้ืนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล และ
สามารถนําความรู�ท่ีได�รับไปปรับใช�ในการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายของส�วนงานท่ีจะขับเคลื่อนนโยบาย
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอย�างเปqนรูปธรรม ในกิจกรรมต�างๆ ของเศรษฐกิจดิจิทัล เช�น การทําธุรกรรมออนไลนY 
การสร�างให�เกิดอีคอมเมิรYซ (e-Commerce) อย�างแท�จริง การสร�างความเชื่อม่ันในการใช�งานอย�างปลอดภัย (Cyber 
Security) มีระบบการยืนยันตัวทางอิเล็กทรอนิกสYเพ่ือให�รู�ตัวตนท่ีแท�จริง เปqนต�น 

หัวข�อวิชาเรียน 
1. Digital Economy Concept 
2. กฎหมายดิจิทัลท่ีเก่ียวข�อง 
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 

 
  



 

 

การพัฒนาทักษะของข�าราชการและ

มิติท่ี 3 การใช�ดิจิทัลเพ่ือการประยุก

หลักสูตร Windows-based Netwo
หลักสูตรอบรมนี้มุ�งเน�นให�ความ

ปลอดภัยบนของโครงข�ายท่ีใช�งานของ
ให�มีความปลอดภัยและรักษาความเป

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning 

เพ่ือให�ผู� เรียนมีความรู�ความเ
คอมพิวเตอรY ให�มีความปลอดภัย แล
ธุรกรรมบน E-Commerce บนอินเท

หัวข�อวิชาเรียน 
1. แนะนําโครงข�ายสื่อสารข�อมูล
2. ปaญหาของระบบความปลอด
3. หลักการเข�ารหัสข�อมูลเพ่ือคว
4. การใช�งานของ Firewalls 
5. การใช�งานแบบ Virtual Priv
6. การกําหนดนโยบายความปล
7. เทคนิคของระบบความปลอด

Layer), SET (Secure Elect
8. การฝjกปฏิบัติตั้งค�าระบบควา

 

 

 

 

 

     3 

รและบุคคลในภาครัฐ 

ะยุกต:และพัฒนา 

etwork Security for End Users 
�ความรู�แก�ผู�เรียนมีความสามารถในการออกแบบและสร�า

ของผู�ใช� เม่ือมีการเชื่อมต�อเครื่องคอมพิวเตอรYเข�ากับอิน
ามเปqนส�วนตัว บนโครงข�าย เช�น การทําธุรกรรมทางอิเลคท

ing Objective) 

ามเข�าใจในเรื่องของความปลอดภัยบนอินเทอรYเน็ต
ัย และกําหนดวิธีการป�องกันข�อมูลท่ีเสี่ยงต�อการบุกรุกขอ
อินเทอรYเน็ตให�มีความปลอดภัย 

ข�อมูลประเภทต�างๆ เช�น อินเทอรYเน็ต อินทราเน็ต และ โค
ลอดภัยบนโครงข�าย ชนิดของการโจมตี และวิธีป�องกัน 
พ่ือความปลอดภัย 

 
 Private Network 
มปลอดภัยบนโครงข�าย 

ปลอดภัยประเภทต�างๆ เช�น CA (Certificate Authority),
Electronic Transaction) และเทคโนโลยีความปลอดภัยอ
บความปลอดภัย รวมท้ังการออกแบบอุปกรณYรักษาความป
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ะสร�างระบบป�องกันรักษาความ
อินเทอรYเน็ต รวมท้ังการใช�งาน

เลคทรอนิกสYต�างๆ เปqนต�น 

Yเน็ต เพ่ือนําไปปรับปรุงระบบ
ุกของ Hackers รวมท้ัง การทํา

ละ โครงข�ายสื่อสารส�วนบุคคล 
 

rity), SSL (Secure Socket 
ดภัยอ่ืนๆ 
วามปลอดภัยให�กับโครงข�าย 
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หลักสูตร Information Security Management System and Business Optimization 

 เปqนหลักสูตรสําหรับการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเปqนปaจจับขับเคลื่อนในการดําเนินธุรกิจขององคYกร มีแนวปฏิบัติ
ท่ีดีในการกํากับดูแลด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) การจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(Information Security Management System) และ การบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management) สอดรับการเปลี่ยนแปลง ความท�าทาย และความเสี่ยงในสังคมดิจิทัลยุคไซเบอรY ตลอดจนการ
ดําเนินการสอดคล�องตามกฎหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

 เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศด�วย International Standards และ Best 
Practices ท่ีเหมาะสมต�อองคYกร ศึกษาและกําหนดกลยุทธY นโยบาย แนวปฏิบัติท่ีดี และแนวทางดําเนินการในการ
บริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศในองคYกร  เรียนรู� และวิเคราะหYผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม� ๆ เช�น เช�น Social Network / Mobile Computing / Cloud Computing / Big Data / BYOD / Cyber 
Security ท่ีมีต�อองคYกรในปaจจุบันและอนาคต พร�อมท้ังมาตรการและแนวทางในการประยุกตYใช�ในองคYกร ตลอดจน
การรับมือและตอบสนองภัยคุกคามอย�างมีสัมฤทธิ์ผล รวมถึงศึกษากฎหมาย กฎระเบียบต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม� ๆ และจริยธรรมสําหรับผู�บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หัวข�อวิชาเรียน 
 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 การบริหารยุทธศาสตรYองคYกรเพ่ือให�
เกิดการบูรณาระหว�างแผนยุทธYศาสตรYทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและภารกิจขององคYกรในด�านต�างๆ ซ่ึงจะช�วยให�
การขับเคลื่อนองคYกรไปสู�เป�าหมายและยุทธศาสตรYท่ีกําหนดไว�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเปqนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรด�านต�างๆได�อย�างคุ�มค�า 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

เพ่ืออบรมบุคลากรระดับผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง ให�เกิดความรู�ความเข�าใจ และเกิดการยอมรับใน
หลักการของการกําหนดสถาปaตยกรรมสารสนเทศ (Information Architecture) และสามารถนําหลักการดังกล�าวไป
ปฏิบัติใช�ได�อย�างถูกต�อง 

หัวข�อวิชาเรียน 

IT Portfolio 
1. IT Portfolio เบ้ืองต�น   
2. ประเภทของ IT Portfolio 
3. ประโยชนYและคุณค�าของ IT Portfolio  
4. การวางแผนและการบริหารจัดการ IT Portfolio   
5. IT Discovery Portfolio  -  Business Portfolio  
6. IT Assets Portfolio   
7.  แนวทางการจัดทํา IT Portfolio และการประยุกตYให�เข�ากับองคYกร  
8. แนวทางการประเมินการจัดทํา IT Portfolio 
9. อุปสรรคและความท�าทายต�อการจัดทํา IT Portfolio 

Enterprise Architecture  
1. Enterprise Architecture เบ้ืองต�น   
2. ประโยชนYและคุณค�าของ Enterprise Architecture   
3. สถาปaตยกรรมองคYกรท่ียั่งยืน (Enterprise Architecture Continuum)   
4. โครงสร�างของ Enterprise Architecture 
5. เฟสการดําเนินงาน (Enterprise Architecture Method) 
6.  หน�าท่ีและความสําคัญของผู�บริหารหน�วยงานต�างๆ  
7. แนวทางการจัดทํา Enterprise Architecture และการประยุกตYให�เข�ากับองคYกร  
8. แนวทางการประเมินการจัดทํา Enterprise Architecture   
9. อุปสรรคและความท�าทายต�อการจัดทํา Enterprise Architecture   
10. กรณีศึกษาการจัดทํา Enterprise Architecture 
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หลักสูตร Introduction to Internet of Things 

Introduction to Internet of Things (IoT) เปqนหลักสูตรท่ีเหมาะสําหรับผู�ปฏิบัติงานท่ีมีแนวคิดใหม� ในเชิง
นวัตกรรม ในยุคไทยแลนดY 4.0 เพ่ือนําแนวคิดและทักษะไปพัฒนาต�อยอดนําไปสู�ในการสร�าง Solution ใหม�ในด�าน
ต�างๆ สําหรับกลุ�มลูกค�าองคYกร 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 
1. อธิบายหลักการข้ันพ้ืนฐานของอุปกรณY IoT และการเชื่อมต�อสรรพสิ่งกับโลกอินเตอรYเน็ทได�อย�างถูกต�อง 
2. มีทักษะในการติดต้ัง/ใช�งานวงจรพ้ืนฐานและเขียนโปรแกรมของ Arduino Platform , Node MCU และ 

Raspberry Pi3 ได�อย�างถูกต�อง 
3. มีทักษะการเขียนโปรแกรมส�งค�า รับค�าตัวแปรบนพอรYต , การสื่อสารแบบอนุกรม, แบบ I2C และการแสดงค�า 

Output ได�ถูกต�องเหมาะสม 
4. มีทักษะการเขียนโปรแกรมเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายคอมพิวเตอรY และการเชื่อมต�ออุปกรณYเซ็นเซอรYต�างๆ 

ผ�าน MQTT Protocol ได�อย�างถูกต�อง 

หัวข�อวิชาเรียน 
1. อุปกรณY IoT และไมโครคอนโทรลเลอรY 

1.1. แนะนําอุปกรณY IoT และไมโครคอนโทรลเลอรY พ้ืนฐาน 
1.2. การต�อวงจรพ้ืนฐานของ Arduino Platform และการเขียนโปรแกรมส�งค�า รับค�า จากพอรYต การสื่อสาร

แบบอนุกรม และการแสดงค�าออกจอ LCD 
1.3. การเขียนโปรแกรมสื่อสารแบบ I2C และการเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายคอมพิวเตอรY 

2. MQTT Protocol 
2.1. การใช� Arduino ในการสื่อสารโดยใช� MQTT  
2.2. การเชื่อมต�ออุปกรณYเซ็นเซอรYต�างๆ โดยใช� Arduino และสื่อสารผ�าน MQTT กับ Website ผ�าน Web 

Socket 
3. Raspberry Pi 3 

3.1. หลักการเบ้ืองต�นของ Rasberry Pi 3  
3.2. การเขียนโปรแกรม ส�ง-รับ ค�า เข�า-ออกพอรYต 
3.3. การนํา Raspberry Pi 3 มาสร�าง IoT Gateway  
3.4. การเชื่อมต�ออุปกรณYเซ็นเซอรY โดยใช� Raspberry Pi 3  ผ�าน MQTT  

4. Node MCU 
4.1. หลักการเบ้ืองต�นของ Node MCU  
4.2. การเขียนโปรแกรม ส�ง-รับ ค�า เข�า-ออกพอรYต 
4.3. การเชื่อมต�ออุปกรณYเซ็นเซอรY โดยใช� Node MCU ผ�าน MQTT 
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หลักสูตร NETPIE Platform for Internet of Things 

เปqนหลักสูตรท่ีเหมาะสําหรับผู�ปฏิบัติงานทางด�านนวัตกรรม วิจัยพัฒนา และเปqนผู�นําเสนอ Solution ให�กลุ�ม
ลูกค�า เก่ียวกับแพลตฟอรYมสื่อสาร NETPIE กับการใช�งานในเทคโนโลยี IoT โดยในเนื้อหาหลักสูตรประกอบด�วย การ
โปรแกรมบอรYดไมโครคอนโทรลเลอรY การเชื่อมต�ออุปกรณY IoT (อุปกรณYเซนเซอรY) เข�ากับเครือข�าย หลักการทํางาน
ของการรับส�งข�อมูลแบบ Publish/Subscribe การบริหารจัดการแอพพลิเคชัน การยืนยันตัวตน และกําหนดสิทธิเพ่ือ
ใช�บริการ แนะนํา NETPIE และแนวคิดการพัฒนาด�วย Platform พร�อมท้ังมีเอกสารการทดลองภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
และชุด Kit ทดลองอุปกรณY IoT ประกอบการเรียนรู�ตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 
1. อธิบายเทคโนโลยี IoT และการโปรแกรมบอรYดไมโครคอนโทรลเลอรY ได�อย�างถูกต�อง 
2. อธิบายหลักการทํางานของ NETPIE Platform ได�อย�างถูกต�อง 
3. มีทักษะการใช�งาน NETPIE เก่ียวกับอุปกรณYเซนเซอรY การเก็บข�อมูลและการแสดงผลการตรวจสอบค�าต�างๆ 

ได�อย�างถูกต�อง 
4. อธิบาย Tips และ Tricks ข�อผิดพลาดต�างๆ ท่ีอาจเกิดจากการพัฒนาได�อย�างถูกต�อง 

หัวข�อวิชาเรียน 
1. แนะนําเทคโนโลยี IoT แนวโน�มและโอกาสในการพัฒนาต�อยอดเพ่ือสร�างนวัตกรรม การโปรแกรมบอรYด

ไมโครคอนโทรลเลอรY 
1.1 พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรYเพ่ือควบคุมบอรYดไมโครคอนโทรลเลอรY 
1.2 เรียนรู�การเชื่อมต�ออุปกรณY IoT เช�น อุปกรณYเซนเซอรYเข�ากับเครือข�าย 

2. แนะนํา NETPIE และแนวคิดการพัฒนาด�วย Platform 
2.1 หลักการทํางานของการรับส�งข�อมูลแบบ Publish/Subscribe 
2.2 เรียนรู�การบริหารจัดการแอปพลิเคชัน การยืนยันตัวตนและกําหนดสิทธิเพ่ือใช�บริการ 

3. เรียนรู�การพัฒนาอุปกรณYหรือแอปพลิเคชันเพ่ือใช�งานกับ NETPIE Platform 
3.1 การใช�งาน NETPIE Micro gear Library กับ Node MCU และอุปกรณYเซนเซอรY 
3.2  การเก็บข�อมูลด�วยการสร�าง NETPIE Feed 
3.3  การแสดงผลการตรวจสอบสถานะหรือค�าต�างๆ ของอุปกรณYผ�านทาง NETPIE Freeboard 

4. เรียนรู� Tips and Tricks, ข�อผิดพลาดต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนา 
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หลักสูตร IoT with Python Programming 

หลักสูตรนี้เปqนการสร�างความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ Micro Python และ Python Programming สําหรับ 
Arduino เพ่ือควบคุมการใช�งานในเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) เนื้อหาในหลักสูตรกล�าวถึงพ้ืนฐานความรู�ท่ี
จําเปqนสําหรับการพัฒนาต�อยอดเปqนนวัตกรรมสําหรับเทคโนโลยี IoT ในอนาคต พร�อมท้ังมีเอกสารการทดลอง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร�อมชุด Kit อุปกรณY IoT ประกอบการเรียนรู�ตลอดหลักสูตร 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 
1. อธิบาย และเขียนรูปแบบการใช�งานของ Micro Python เพ่ือนําไปใช�ในการพัฒนาอุปกรณYและบริการ IoT 

ได�ถูกต�อง  
2. มีทักษะในการติดต้ังใช�งานวงจรพ้ืนฐาน และสามารถเขียนโปรแกรมของ Arduino Platform โดยใช� 

Python Programming ได�อย�างถูกต�อง  
3. มีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพ่ือการเชื่อมต�อกับระบบโครงข�ายคอมพิวเตอรY และอุปกรณY

เซ็นเซอรYต�างๆ ผ�าน MQTT Protocol ได�อย�างถูกต�อง 
4. มีทักษะการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพ่ือการส�งค�า รับค�าตัวแปรบนพอรYตแบบอนุกรม แบบ I2C และ

แสดงค�า Output ได�อย�างถูกต�อง 
5. สร�าง Mindset เพ่ือนําเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับ Internet of Things เพ่ือการสร�างสรรคYพัฒนาผลิตภัณฑY 

บริการ และแอปพลิเคชั่นด�าน IoT (NB-IoT, LoraWan, Sigfox, etc.) เปqน Solution ให�กับกลุ�มลูกค�าได�
อย�างถูกต�อง  

หัวข�อวิชาเรียน 
1. แนะนํา และการโปรแกรมบอรYดไมโครคอนโทรลเลอรYด ของเทคโนโลยี IoT 
2. การใช�งาน Wipy 2.0 with Pysense 
3. การพัฒนาอุปกรณYหรือแอปพลิเคชันเพ่ือใช�งานกับ Wipy 2.0 
4. การใช�งาน micro Python ด�วย Atom โดย Pymakr 
5. หลักการทํางานของการรับส�งข�อมูลแบบ Publish/Subscribe และการแสดงผลข�อมูล 
6. Tips and Tricks, ข�อผิดพลาดต�างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนา 
7. การใช�งาน Python Programming for Arduino 
8. การใช�งาน Wipy และเซนเซอรY และ MQTT Protocol 
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หลักสูตร IoT Penetration Testing 

เปqนหลักสูตรท่ีเหมาะสําหรับผู�ปฏิบัติงาน ดูแลระบบความปลอดภัยการให�บริการ  IoT ทดสอบการเจาะระบบ
ด�วยการสวมบทเปqน Hacker ในการตรวจสอบช�องโหว�ของสิ่งท่ีต�องการ และนําช�องโหว�ท่ีตรวจพบเหล�านั้นสามารถ
นํามาใช�โจมตีได�จริงๆหรือไม� 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 
1. มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ IoT Penetration Testing เพ่ือนําไปใช�ในการพัฒนาอุปกรณYและบริการ 
2. เพ่ือให�เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข�องกับ Internet of Things ได�รับการพัฒนาต�อยอดเปqนนวัตกรรม สร�างสรรคY

พัฒนาผลิตภัณฑY บริการ และแอปพลิเคชั่นด�าน IoT มีความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน  

หัวข�อวิชาเรียน 
1. แนะนําการใช�งานอุปกรณY IoT แบบท่ีใช�ระบบปฏิบัติการ Linux (IP Camera, Router) 
2. ระบบปฏิบัติการ Attify Linux สําหรับการทดสอบเจาะอุปกรณY IoT 

2.1. โปรแกรมสําหรับย�อนกลับ Sourcecode (Binwalk) 
2.2. โปรแกรมสําหรับสร�าง 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 สําหรับสแกนและตรวจสอบช�องโหว�

ของเว็บแอพพลิเคชัน (Zed Attack Proxy : ZAP) 
5. ระบบคลื่นวิทยุท่ีควบคุมด�วยซอฟทYแวรY (SDR : Software Defined Radio) 

  



 

 

การพัฒนาทักษะของข�าราชการและ

มิติท่ี 4 การใช�ดิจิทัลเพ่ือการวางแผน

หลักสูตร Information System P
การบริหารโครงการ (Project 

และปyดงานท่ีทําของทีมงาน เพ่ือให�บ
กําหนด ในปaจจุบัน องคYกรต�างๆ มีก
แข�งขันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรว
มีข�อจํากัดเรื่องระยะเวลาดําเนินการ
ดําเนินโครงการ งานโครงการจึงมีควา
จึงต�องได�รับการพัฒนาทักษะในการท
บริหารจัดการงานโครงการให�เปqนไปอ

หลักสูตรอบรมการบริหารโค
ความสามารถและพัฒนาทักษะให�สอด
Project Management Practitione
เรียนรู�เพ่ือเข�าใจและสามารถประยุก
ความรู�ด�านการบริหารผู�มีส�วนได�ส�วนเ
ได�อย�างถูกต�อง 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนเข�าใจแนวคิด ห
ตามหลักการของสถาบันบ
สารสนเทศ 

2. เพ่ือให�ผู�เรียนเข�าใจหน�าท่ีแล
3. เพ่ือให�ผู�เรียนเข�าใจสามารถจ

 

     4 

รและบุคคลในภาครัฐ 

งแผนบริหารจัดการและนําองค:กร 

m Project Management Practitioner with Group
ect Management) เปqนวินัยในการริเริ่ม การวางแผน 
อให�บรรลุเป�าหมายท่ีต�องการและได�ผลตรงตามเกณฑYควา
ๆ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธYและรูปแบบการดําเนินงานให
�างรวดเร็วตลอดเวลา จึงกําหนดให�มีงานโครงการข้ึน ท
ินการ รวมท้ังข�อจํากัดอ่ืนๆ เช�น วงเงินงบประมาณและ
มีความแตกต�างจากฟaงกYชั่นการทํางานประจําในองคYกร ด
การทํางานท่ีแตกต�างทักษะการทํางานประจําของพนักงา
qนไปอย�างมีประสิทธิภาพ ได�ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีต�องการ 
ารโครงการ จึงเปqนสิ่งจําเปqนสําหรับการพัฒนานักบร
ห�สอดคล�องกับลักษณะงาน โดยหลักสูตรอบรมนี้คือ หลักส
itioner with Group Project (PRT) เปqนหลักสูตรในระ
ะยุกตYใช�กระบวน เครื่องมือและเทคนิคการวางแผน ดําเ
�ส�วนเสีย การบริหารขอบเขตงาน การบริหารเวลา และการ

ing Objective) 

คิด หลักการ องคYความรู� กลุ�มกระบวนการและความรู�เบ้ือ
บันบริหารโครงการ (PMI) เพ่ือประยุกตYใช�ในโครงกา

ท่ีและบทบาทของผู�จัดการโครงการ ผู�สนับสนุนโครงการ
ารถจัดทําธรรมนูญโครงการท่ีถูกต�องเพ่ือสร�างความสําเร็จ
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roup Project (PRT) 
ผน การดําเนินงาน การควบคุม

ฑYความสําเร็จภายในระยะเวลาท่ี
านให�สอดคล�องรับกับสภาพการ
ข้ึน ท่ีมีลักษณะเปqนงานชั่วคราว  
และจํานวนบุคลากรท่ีใช�ในการ
Yกร ด�วยเหตุนี้ ผู�บริหารโครงการ
นักงานในองคYกร เพ่ือให�สามารถ

ักบริหารโครงการให�มีความรู�
หลักสูตร Information System 
ในระดับต�น ท่ีมีวัตถุประสงคYการ
 ดําเนินการและติดตามขององคY
ะการบริหารความเสี่ยงโครงการ

รู�เบ้ืองต�นในการบริหารโครงการ
รงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

การ 
ําเร็จของโครงการให�มากข้ึน 
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4. เพ่ือให�ผู�เรียนเข�าใจและสามารถประยุกตYใช�กระบวน เครื่องมือและเทคนิคการวางแผน ดําเนินการและ
ติดตามขององคYความรู�ด�านการบริหารผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การบริหารขอบเขตงาน การบริหารเวลา และการ
บริหารความเสี่ยงโครงการได�อย�างถูกต�อง 

หัวข�อวิชาเรียน 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน แนวคิด หลักการ องคYความรู� กลุ�มกระบวนการและความรู�เบ้ืองต�นในการบริหารโครงการ 

- ความหมายโครงการและการบริหารโครงการ 

- สาเหตุสําคัญ 9 สาเหตุ ท่ีทําให�โครงการล�มเหลว 

- หน�าท่ีและบทบาทของผู�จัดการโครงการ ผู�สนับสนุนโครงการ 

- ระดับการพัฒนาการบริหารโครงการขององคYกร 

- ส�วนประกอบความสําเร็จของโครงการ 

- องคYความรู�การบริหารโครงการ 

- กลุ�มกระบวนการการบริหารโครงการ 
หมวดวิชาการจัดทําธรรมนูญโครงการ 

- ธรรมนูญโครงการคืออะไร 

- วัตถุประสงคYท่ีดีของโครงการ 

- ส�วนประกอบของธรรมนูญโครงการ 

- ฝjกปฏิบัติ (Workshop) เพ่ือเขียนธรรมนูญโครงการ 
หมวดวิชาองคYความรู�ด�านการบริหารโครงการ 

- การบริหารคู�ค�า 

- การบริหารผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย  

- การบริหารขอบเขตงาน  

- การบริหารเวลา  

- การบริหารความเสี่ยง 

- ฝjกปฏิบัติ (Workshop) การใช�เครื่องมือและเทคนิคต�างๆ 
หมวดวิชาฝjกปฏิบัติ (Workshop)  

- การประยุกตYใช�เครื่องมือและเทคนิคต�างๆ ของการบริหารโครงการกับโครงการจริงของผู�เข�าอบรม 
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หลักสูตร Information System Project Management Intermediate with Group Project (PMI) 
การบริหารโครงการ (Project Management) เปqนวินัยในการริเริ่ม การวางแผน การดําเนินงาน การควบคุม

และปyดงานท่ีทําของทีมงาน เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายท่ีต�องการและได�ผลตรงตามเกณฑYความสําเร็จภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนด ในปaจจุบัน องคYกรต�างๆ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธYและรูปแบบการดําเนินงานให�สอดคล�องรับกับสภาพการ
แข�งขันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วตลอดเวลา ด�วยเหตุนี้ ผู�บริหารโครงการจึงต�องได�รับการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานท่ีแตกต�างทักษะการทํางานประจําของพนักงานในองคYกร เพ่ือให�สามารถบริหารจัดการงานโครงการให�เปqนไป
อย�างมีประสิทธิภาพ ได�ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีต�องการ 

หลักสูตรอบรมการบริหารโครงการ จึงเปqนสิ่งจําเปqนสําหรับการพัฒนานักบริหารโครงการให�มีความรู�
ความสามารถและพัฒนาทักษะให�สอดคล�องกับลักษณะงาน โดยหลักสูตรอบรมนี้คือ หลักสูตร Information System 
Project Management Intermediate with Group Project (PMI) เปqนหลักสูตรในระดับกลาง มีวัตถุประสงคYการ
เรียนรู�เพ่ือสามารถประยุกตYใช�กระบวน เครื่องมือและเทคนิค การวางแผน ดําเนินการและติดตามขององคYความรู�ด�าน
การบริหาร คุณภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารการสื่อสาร และการจัดทําบทเรียนท่ีได�จากการทํา
โครงการได�อย�างถูกต�อง และสามารถประยุกตYใช� Gantter ในการวางแผน ควบคุมติดตาม และรายงานผลกิจกรรมใน
โครงการได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

หลักสูรอบรมนี้เปqนหลักสูตรอบรมต�อเนื่อง ดังนั้น ผู�ท่ีจะเข�าอบรมหลักสูตรนี้ จะต�องเปqนผู�ท่ีเคยผ�านการอบรม
หลักสูตร Information System Project Management Practitioner with Group Project (PRT) มาก�อน จึงจะ
สามารถเข�ารับการอบรมได� 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�ความสามารถและทักษะในการบริหารคุณภาพ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารการสื่อสาร สําหรับงานการบริหารโครงการ 

2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีทักษะในการจัดทําบทเรียนท่ีได�จากโครงการ 

หัวข�อวิชาเรียน 
หมวดวิชาองคYความรู�ด�านการบริหารโครงการ 

- การบริหารคุณภาพ 

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

- การบริหารการสื่อสาร 

- การจัดทําบทเรียนท่ีได�จากโครงการ 

- ฝjกปฏิบัติ (Workshop) การใช�เครื่องมือและเทคนิคต�างๆ  
1. ฝjกปฏิบัติ (Workshop) การประยุกตYใช� Gantter เพ่ือบริหารโครงการ 
2. นําเสนอโครงการกลุ�ม (Group Project Presentation) ท่ีได�ประยุกตYใช�เครื่องมือและเทคนิคต�างๆ ของการ

บริหารโครงการ 
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หลักสูตร Information System Project Management Advance with Group Project (PMA) 
การบริหารโครงการ (Project Management) เปqนวินัยในการริเริ่ม การวางแผน การดําเนินงาน การควบคุม

และปyดงานท่ีทําของทีมงาน เพ่ือให�บรรลุเป�าหมายท่ีต�องการและได�ผลตรงตามเกณฑYความสําเร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ในปaจจุบัน องคYกรต�างๆ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธYและรูปแบบการดําเนินงานให�สอดคล�องรับกับสภาพการ
แข�งขันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วตลอดเวลา จึงกําหนดให�มีงานโครงการข้ึน ท่ีมีลักษณะเปqนงานชั่วคราว มี
ข�อจํากัดเรื่องระยะเวลาดําเนินการ รวมท้ังข�อจํากัดอ่ืนๆ เช�น วงเงินงบประมาณและจํานวนบุคลากรท่ีใช�ในการดําเนิน
โครงการ งานโครงการจึงมีความแตกต�างจากฟaงกYชั่นการทํางานประจําในองคYกร ด�วยเหตุนี้ ผู�บริหารโครงการจึงต�อง
ได�รับการพัฒนาทักษะในการทํางานท่ีแตกต�างทักษะการทํางานประจําของพนักงานในองคYกร เพ่ือให�สามารถบริหาร
จัดการงานโครงการให�เปqนไปอย�างมีประสิทธิภาพ ได�ผลสัมฤทธิ์ตามท่ีต�องการ 

หลักสูตรอบรมการบริหารโครงการ จึงเปqนสิ่งจําเปqนสําหรับการพัฒนานักบริหารโครงการให�มีความรู�
ความสามารถและพัฒนาทักษะให�สอดคล�องกับลักษณะงาน โดยหลักสูตรอบรมนี้คือ Information System Project 
Management Advance with Group Project (PMA) เปqนหลักสูตรในระดับสูง มีวัตถุประสงคYการเรียนรู�เพ่ือ
สามารถกําหนดผลสัมฤทธิ์ของโครงการท่ีสอดคล�องกับกลยุทธYองคYกร และสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อความสําเร็จของ
โครงการได� และสามารถบริหารโครงการแบบเชิงรุกและปรับปรุงงานเชิงป�องกันได� 

หลักสูตรอบรมนี้เปqนหลักสูตรอบรมต�อเนื่อง ดังนั้น ผู�ท่ีจะเข�าอบรมหลักสูตรนี้ จะต�องเปqนผู�ท่ีเคยผ�านการอบรม
หลักสูตร Information System Project Management Practitioner with Group Project (PRT) และหลักสูตร 
หลักสูตร Information System Project Management Intermediate with Group Project (PMI) มาก�อน จึงจะ
สามารถเข�ารับการอบรมได� 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความเข�าใจและสามารถกําหนดผลสัมฤทธิ์ของโครงการท่ีสอดคล�องกับกลยุทธYองคYกร  
2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสามารถสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อความสําเร็จของโครงการได� 
3. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสามารถบริหารโครงการแบบเชิงรุกและปรับปรุงงานเชิงป�องกันได� 

หัวข�อวิชาเรียน 
หมวดวิชาองคYความรู� Project Sponsor 

- บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของ Project Sponsor 

- ลักษณะท่ีดี 6 อย�างของ Project Sponsor 

- เทคนิคการสร�างเป�าหมายและผลสัมฤทธิ์โครงการร�วมกัน 

- การสร�างสิ่งแวดล�อมเพ่ือส�งเสริมความสําเร็จของโครงการ 

- การฝjกปฏิบัติ (Workshop)  
หมวดวิชาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (7 ชม.) 

- เทคนิคการสร�างผลสัมฤทธิ์ให�โครงการ 

- การวัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
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- การกําหนด WBS ให�สอดคล�องกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

- การสร�างความรับผิดชอบต�อผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

- การฝjกปฏิบัติ (Workshop) 
    หมวดวิชาการบริหารโครงการเพ่ือความสําเร็จโครงการ 

- พัฒนาการบริหารโครงการแบบต้ังรับสู�การบริหารแบบเชิงรุก 

- เทคนิคการบริหารโครงการแบบเชิงรุก 

- การบริหารความเสี่ยงและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียแบบเชิงรุก 

- การวิเคราะหYสาเหตุท่ีแท�จริงของปaญหาในโครงการ 

- การปรับปรุงงานแบบเชิงแก�ไขและเชิงป�องกัน 

- การตรวจสอบและการแก�ไขข�อบกพร�อง 

- การประเมินผลการทํางานสมาชิกโครงการ 

- กลยุทธYการจูงใจทีมงานและการสร�างทีมงาน 

- การฝjกปฏิบัติ (Workshop) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

   

หลักสูตร Digital Leadership 

การพัฒนาภาวะผู�นําเปqนเรื่องท่ีท�าทายสําหรับองคYกร โดยเฉพาะเม่ือโลกกําลังก�าวเข�าสู�สังคมเศรษฐิจและสังคม
ดิจิทัล และองคYกรกําลังปรับเปลี่ยนไปสู�องคYกรดิจิทัล ท่ีจําเปqนต�องเร�งพัฒนะทักษะของผู�นําองคYกรเติมเต็มในส�วนของ
ทักษะดิจิทัลสําหรับการบริหารจัดการองคYกรท่ีมีรูปแบบเปqนดิจิทัล 

หลักสูตรอบรมนี้จึงเปqนการพัฒนาบุคคลกรผู�นําขององคYกร เพ่ือเตรียมความพร�อมในการบริหารจัดการรูปแบบ
องคYกรดิจิทัล เพ่ือให�ก�าวทันต�อการเปลี่ยนแปลงการจัดการองคYกรสมัยใหม�  

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับภาวะผู�นําในสภาพแวดล�อมของสังคมดิจิทัล 
2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีทักษะท่ีจําเปqนสําหรับการเปqนผู�นําในในสภาพแวดล�อมของสังคมดิจิทัล 

หัวข�อวิชาเรียน 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
- เทคโนโลยีดิจิทัลและปaจจัยการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู�ดิจิทัล 
- นโยบาย Thailand 4.0 กับระบบเศรษฐกิจดิจิทัล 
- การปรับองคYกรเพ่ือไปสู�องคYกรแบบดิจิทัล 
หมวดวิชาภาวะผู�นํา 
- Digital leader characteristic 
หมวดวิชาบริหารจัดการ 
- Customer Experience 
- Digital Business Model & Strategy 
- Digital Business Process 
- Digital Literacy and Competency 
- Digital Innovation 
หมวดวิชากฎหมายท่ีจําเปqน 
- Policy and Regulation 
-  Digital Laws 
หมวดวิชาดิจิทัล 
- Enterprise Architecture 
- Cloud Computing 
- Big data and Decision Support System 
- Security 

 



 

 

การพัฒนาทักษะของข�าราชการและ

มิติท่ี 5 การใช�ดิจิทัลเพ่ือขับเคล่ือนก

5.1 หลักสูตร Government pre
ผลของการพัฒนาเทคโนโลยีแล

ภาครัฐต�อประชาชนเกิดความหน�วง
ความจําเปqนต�องมีการพัฒนากรอบแ
ต�องมีการปรับท้ังหลักการและกรอบแ
และสภาพแวดล�อม 

 

 
แนวคิดเดิมของการพิจารณาลงท

กันโดยเฉพาะหากเปqนการลงทุนต�าง
การเชื่อมต�อโครงสร�างสารสนเทศกับ
เปqนเอกภาพในการพัฒนาประเทศได

                                
1 รปูภาพคดัลอกจาก http://www.reclu

 

รและบุคคลในภาครัฐ 

ื่อนการเปล่ียนแปลงและสร�างสรรค: 

pre-CIO in Digital Economy Era 
ยีและการเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสังคมอย�าง
น�วงและอาจไม�สามารถตอบสนองได�ทันกับความต�องก

รอบแนวคิดการออกแบบและวางแผนเชิงกลยุทธYเพ่ือใช�ศ
รอบแนวคิด  ท่ีสามารถพร�อมแปลงสู�แนวทางปฏิบัติได�อย

าลงทุนด�านไอซีทีและใช�ประโยชนYจากสินทรัพยYเหล�านี้ใน
ต�างส�วนงาน ส�งผลให�เกิดการลงทุนด�านโครงสร�างไอซีท
ศกับภาคเอกชนและองคYกรต�างๆ ท่ีอาจมีลักษณะเปqนกา
ทศได�อย�างท่ีควรจะเปqนหรือเสมือนเปqนการลงทุนสินทรัพ

        

.recluit.com/idc-muestra-las-tendencias-para-los-cios-en
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อย�างรวดเร็ว ส�งผลให�การบริการ
�องการเข�าถึงบริการท่ีเปลี่ยนไป 
ื่อใช�ศักยภาพด�านไอซีทีท่ีจําเปqน 
ิได�อย�างสอดคล�องในแต�ละบริบท

1 

นี้ในแต�ละโครงการอาจอิสระต�อ
ไอซีทีของภาครัฐและอาจรวมถึง
qนการลงทุนซํ้าซ�อน เกิดความไม�

ินทรัพยYไอซีทีสูงเกินความจําเปqน

en-2017/#.WhilSNJl-00 
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จากความสามารถใช�ประโยชนYจากสิ่งเหล�านี้ ดังนั้นกรอบแนวคิดของการพิจารณาการใช�ประโยชนYในการลงทุน
สินทรัพยYและใช�ประโยชนYในเทคโนโลยีด�วยการวิเคราะหYความคุ�มค�าเชิงเศรษฐศาสตรYและความเหมาะสมในการ
ให�บริการภาครัฐจึงควรสร�างให�เกิดความตระหนักในทุกระดับงานท่ีเก่ียวข�อง จนสามารถปรับให�เปqนวัฒนธรรมกรอบ
แนวคิดของประเทศอย�างยั่งยืนด�วยการเรียนรู�ทักษะการสร�างให�เกิดสภาวะโอกาสท่ีดีและลดปaจจัยเสี่ยงท่ีสามารถทํา
ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 

ความท�าทายของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและมีความสมารYทมากข้ึน ส�งผลให�การพิจารณาสาเหตุ
และการขยายผลสําหรับการพิจารณาในอนาคตสามารถลดความซับซ�อนลงไปได�มาก ดังนั้นการทําความเข�าใจถึง
กระบวนการทางการประมวลผลอัจฉริยะผนวกกับขีดความสามารถของ Cloud Services การจัดการข�อมูลเพ่ือการ
วิเคราะหYขนาดใหญ� รวมถึงเทคโนโลยีไบโอเมตริกซY (Biometrics) การทําเหมืองข�อมูล (Data Mining) และระบบ
ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) นับวันจะเปqนทักษะความสามารถท่ีต�องให�ความสําคัญมากข้ึนเปqนลําดับ 
ปaจจัยและเครื่องมือเหล�านี้จะช�วยให�ผู�บริหารสามารถพัฒนากลยุทธYด�านไอซีทีแบบบูรณาการสําหรับองคYการได�อย�าง
สอดคล�องและเหมาะสมกับการปรับใช�ประโยชนYอย�างมีเหตุผลของหลักการพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจมากข้ึน 

ความแพร�หลายของอินเทอรYเน็ตได�กลายเปqนรูปแบบการติดต�อสื่อสารท่ีประสบความสําเร็จสําหรับอํานวยความ
สะดวกในการทํางานร�วมกัน ธุรกิจอิเล็กทรอนิกสYมีการขยายแนวคิดของการพาณิชยYอิเล็กทรอนิกสYเกินกว�าการรับรู�
แบบด้ังเดิมของการจัดซ้ือและการจ�ายเงินการทําธุรกรรม รวมถึงโอกาสใหม�การนําเทคโนโลยีท่ีมีอยู�ผ�านการ
ดําเนินการของแนวคิดธุรกิจอิเล็กทรอนิกสY การทําความเข�าใจเก่ียวกับโอกาสเชิงกลยุทธYท่ีมีความเสี่ยงและความท�า
ทายและข�อจํากัดของเทคโนโลยี ความจําเปqนในการสร�างแบบจําลองทางธุรกิจท่ีน�าสนใจ การเรียนรู�เก่ียวกับ
เทคโนโลยีท่ีใช�ในการดําเนินการ e-Commerce, e-Business, m-Commerce และการแก�ปaญหา e-Governance 
การวิเคราะหYหลากหลายธุรกิจและรูปแบบบริการของรัฐบาลจากท้ังมุมมองเชิงกลยุทธYและเทคโนโลยี ซ่ึงหากผู�บริหาร
มีฐานกรอบความคิดสําหรับการพิจารณาบูรณาการจะช�วยสนับสนุนการพิจารณาสถาปaตยกรรมเทคโนโลยีได�อย�างมี
หลักเกณฑYมากข้ึนรวมถึงช�วยลดความเสี่ยงการตัดสินใจลงทุนเทคโนโลยีท่ีอาจไม�เหมาะสมกับการใช�ประโยชนYจากสิ่ง
เหล�านั้นท่ีต�องลงทุน 

หลักการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจบริการ การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและการบริหารโครงการ
เทคโนโลยีนับวันจะมีความซับซ�อนมากข้ึน การลดค�าใช�จ�ายด�านไอที การเพ่ิมมูลค�าไอที การพิจารณา Outsourcing 
การดําเนินงานเชิงกลยุทธY การตอบสนองอย�างรวดเร็วต�อการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขทางธุรกิจบริการ การขยายขอบเขต
จากการกํากับดูแลการพัฒนาจะช�วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเข�าสู�การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีกลายเปqนตัวบ�งชี้เชิงกล
ยุทธYและของเทคโนโลยี ความท�าทายของผู�บริหารในบริบทของการควบรวมการลงทุนด�านเทคโนโลยีและกิจกรรมท่ี
สัมพันธYกับโครงการไอที การจัดการโครงการท่ีเก่ียวข�องจึงควรได�รับการพัฒนาทักษะความสามารถ 

การเปqนผู�นําต�องมีวิสัยทัศนY แต�การนําวิสัยทัศนYเพ่ือการบรรลุผลจะเปqนงานท่ียากอย�างน�าท่ึง แม�ความคิดท่ีดีท่ีจะ
ถูกนําเสนอให�กับพนักงานให�ตระหนักถึงความจําเปqนสําหรับการเปลี่ยนแปลง มักจะประสบกับความหน�วงหรือต�อต�าน
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการทําความเข�าใจในความหลากหลายและความซับซ�อนของลักษณะพ้ืนฐานของความเปqน
ผู�นําท่ีจะสะท�อนให�เห็นถึงความท�าทายความสามารถในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการบุคลากรและทีมงานจึง
เปqนทักษะความสามารถท่ีควรได�รับการพัฒนาท้ังหลักการทางศาสตรYและศิลป� การเจรจาต�อรอง การนําการ
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เปลี่ยนแปลงองคYกร วิธีการเชิงปริมาณและเครื่องมือสําหรับการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพภายใต�ความไม�แน�นอน การ
สื่อสาร และปaจจัยอ่ืนท้ังท่ีสามารถคาดการณYได�หรือไม�สามารถควบคุมได� 

หลักการประกันข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานของข�อมูลท่ีมีการป�องกันและปกป�องข�อมูลและระบบ
สารสนเทศ ความสมบูรณYของการตรวจสอบการรักษาความลับและการปกป�องการปฏิเสธการทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกสY ซ่ึงรวมถึงการให�บริการสําหรับการฟ��นฟูของระบบสารสนเทศโดยการใช�มาตรการการป�องกัน การ
ตรวจสอบ กฎหมายของภาครัฐบาล ระเบียบ และการแนะแนวทางจัดการและควบคุมความเสี่ยงสารสนเทศ การ
โจมตีและการวิเคราะหYทํานายการพิจารณาให�ความสําคัญกายวิภาคความปลอดภัย เศรษฐศาสตรYการรักษาความ
ปลอดภัยข�อมูลและกฎหมายและปaญหาทางเทคนิคนับว�าเปqนทักษะท่ีจําเปqนต�องได�รับการพัฒนาควบคู�ไปด�วย 

นอกจากนี้เทคโนโลยีอนาคตและการบริหารจัดการบริการก็มีความจําเปqนท่ีต�องจัดให�มีเวทีการแลกเปลี่ยนความรู�
และประสบการณYเพ่ือการสร�างบูรณาการกรอบแนวคิดและแปลงสู�แนวทางปฏิบัติให�เหมาะสมในแต�ละสภาพแวดล�อม
แต�ละสถานการณY 

จากความจําเปqนหมวดฐานความรู�ท้ังหมดจึงถูกนํามาออกแบบหน�วยเรียนรู�สําหรับหลักสูตร Government pre-
CIO in Digital Economy Era ให�กับกลุ�มเป�าหมายเพ่ือการเตรียมความพร�อมทักษะท่ีพร�อมนํามาปรับใช�ของแต�ละ
หน�าท่ีความรับผิดชอบได�อย�างสอดคล�องและเหมาะสมในแต�ละลักษณะหน�าท่ี 

ระดับหลักสูตร ระดับสูง 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

1. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับกรอบการวางแผนเชิงกลยุทธY การประยุกตYศักยภาพด�านไอซีที และสินทรัพยY
ให�เกิดประโยชนYสูงสุดด�วยการกํากับดูแลด�านไอทีแบบบูรณาการอย�างต�อเนื่องเพ่ือลดวิกฤตท่ีเก่ียวข�องกับ
เทคโนโลยีและผลกระทบกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

2. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับการเปรียบเทียบสถาปaตยกรรมองคYกรแต�ละแบบและการประเมินการนําไป
ประยุกตYใช�กับสถาปaตยกรรมสารสนเทศขององคYการได�อย�างสอดคล�องกับการวางแผนโครงการ 

3. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรมท่ีพร�อมรองรับการปรับเปลี่ยนการริเริ่มธุรกิจบริการด�วยไอทีเพ่ือ
สามารถสร�างคุณค�าไอทีขององคYการ 

4. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธYองคYการและการเปyดบริการพาณิชยYอิเล็กทรอนิกสY
จากความหลากหลายการใช�งานเทคโนโลยีเพ่ือการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐให�พร�อมรองรับและตอบสนอง
บริการประชาชนและธุรกรรมทางธุรกิจ 

5. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับการเชื่อมโยงโครงการเก่ียวข�องไอทีและบริการภายใต�กรอบแนวคิดธุรกิจ
บริการท่ีช�วยลดต�นทุนสารสนเทศผ�านรูปแบบวิธีการดําเนินงานต�างๆ ท่ีมีหลักการควบคุมและการประกัน
ความเสี่ยงได� 

6. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับการสร�างให�เกิดและรับข�อเสนอแนะสร�างสรรคYเพ่ือการพัฒนากลยุทธYชี้นํา
อย�างมีประสิทธิภาพท่ัวท้ังองคYการ 



27 

 

   

7. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับการบริหารบุคคลและการเพ่ิมพลังให�กับทีมงานผ�านทักษะความเปqนผู�นํา     
การเจรจาต�อรอง การสร�างพันธมิตร 

8. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับหลักการจัดโครงสร�างองคYกรไอทีให�สอดคล�องกับแผนกลยุทธYท้ังองคYกรและ
การตอบสนองบริการสาธารณะ 

9. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับการขยายกรอบแนวคิดเพ่ือการจัดการความรู�ท่ัวท้ังองคYการ รวมถึงการ
พิจารณาและจัดการเก่ียวข�องความปลอดภัยและความเปqนส�วนตัวของข�อมูล 

10. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�และพัฒนาทักษะการพิจารณาข�อมูลซับซ�อนและเชิงลึกเพ่ือการวางแผนกลยุทธY 
11. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับหลักการสร�างพันธมิตรและการได�รับการสนับสนุนเพ่ือการนําสู�การ

เปลี่ยนแปลง 
12. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�และพัฒนาทักษะการพิจารณา วิเคราะหY เปรียบเทียบ กรณีศึกษาเก่ียวข�องกับ

กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับและคําแนะนําเก่ียวข�องกับข�อมูล 
13. เพ่ือให�ผู�เรียนมีความรู�เก่ียวกับหลักการประเมินความเสี่ยงข�อมูลและแนวทางลดผลกระทบจากการถูกโจมตี

ข�อมูลหลากหลายรูปแบบ 

หัวข�อวิชาเรียน 
หมวดวิชาสถาปaตยกรรมองคYกรและการวางโครงสร�างพ้ืนฐานสําหรับเศรษฐกิจดิจิทัล 
- 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 
หมวดวิชาการการเตรียมความพร�อมเพ่ือบริการอนาคตและม่ันม่ันคงปลอดภัย 
- Information Security and Assurance 
- Next Generation Broadband Technology and Service Management 
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หลักสูตร Digital Transformation 

       ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังในด�านการตลาด การขาย การจัดจําหน�าย 
ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการภายในองคYกร เพ่ือนําพาองคYกรของท�านสู�การเปลี่ยนแปลงเพ่ือประสิทธิภาพใน
การแข�งขัน 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

      เ พ่ือ เสริมสร� างความรู� ความเข� า ใจ เ ก่ียว กับการเปลี่ ยนแปลงขององคYกร ท่ี เข� าสู� ยุ ค ดิจิ ทัล  (Digital 
Transformation) การจัดการการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) เพ่ือการปรับตัวขององคYกร และสามารถ   
กําหนดกลยุทธYดิจิทัลมาเสริมโอกาสด�านการ ปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการให�บริการต�อลูกค�า 
โดยอาศัยเทคโนโลยี เพ่ือการสื่อสารกับลูกค�าและการสร�างประสบการYณท่ีดี(User Experience) กับลูกค�า หรือ
ผู�บริโภคมาเปqนศูนยYกลางของบริการ ตลอดจนการเข�าถึงและสามารถใช�ข�อมูล (Big Data) ท่ีเปqนประโยชนYต�อการ
พัฒนาผลิตภัณฑYและบริการได�เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ ไปสู� Digital Business 
หัวข�อวิชาเรียน 
 1. การเปลี่ยนแปลงสู�ยุคดิจิทัล และความสาคัญของ Digital Transformation 
 2. ภาพรวมพฤติกรรมและความต�องการของกลุ�มผู�บริโภคยุคดิจิทัล 
 3. ความเข�าใจของกลยุทธYดิจิทัลทรานสYฟอรYเมชั่น 
 4. การพัฒนาธุรกิจแบบด้ังเดิมไปสู� Digital Business ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย 
 5. การสร�างประสบการYณท่ีดีกับลูกค�า (User Experience Design) 
 6. การเลือกใช�ข�อมูล Big Data และวิเคราะหYข�อมูลฯ เพือธุรกิจ 
 7. การเข�าใจถึง Customer Insight เพ่ือการสื่อสารผ�านดิจิทัลมารYเก็ตต้ิง 
 8. การบริหารประสบการณYการเข�าถึงลูกค�าผ�าน eCRM5.3  
 
หลักสูตร Effective Management and Communication for Cultural Change 
 ปฏิเสธไม�ได�เลยว�าโลกยุคใหม�กับการเปลี่ยนแปลงท่ีไม�หยุดนิ่งเปqนของคู�กัน การจะอยู�รอด และแข�งขันกับผู�อ่ืนได� 
การเปลี่ยนแปลงภายในจะต�องเร็วกว�าภายนอก และเปqนการเปลี่ยนแปลงไปสู�สิ่งท่ีดีกว�า ไม�ใช�เพราะถูกบีบบังคับ การ
เปลี่ยนแปลงภายในองคYกร ไม�ว�าจะเปqนการปรับเปลี่ยนโครงสร�างองคYกร ปรับหน�าท่ีความรับผิดชอบงาน ปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีโดยมีการนําเครื่องมืออันทันสมัยเข�ามาใช�ในองคYกร   ความสามารถในการนําทีมงานก�าวข�ามการ
เปลี่ยนแปลง และความสามารถในการบริหารความขัดแย�ง ล�วนเปqนคุณสมบัติท่ีพึงประสงคYและทักษะท่ีจําเปqนสําหรับ
ผู�บรหาร เพ่ือการเปลี่ยนแปลงและก�าวไปสู�สิ่งท่ีดีกว�า 

วัตถุประสงค:การเรียนรู� (Learning Objective) 

เพ่ือให�ผู�เข�ารับการอบรมสามารถวิเคราะหYผลลัพธYการประเมินองคYกร การวิเคราะหY การกําหนดทิศทาง ยุทธYศาสตรY
ขององคYกรในส�วนท่ีเหมือนหรือต�างกันได�  เพ่ือศึกษาทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงและวิธีการตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลง
ของคนในองคYกร   นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู�และฝjกพัฒนาแผนการสื่อสาร (Communication Plan)  
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 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคYกรเพ่ือให�สามารถพัฒนาการออกแบบแผนกลยุทธY (Identifying Change 
Management Plan) เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคYกร 

หัวข�อวิชาเรียน 
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 


