
 
 
 
ที่  นร 1013.2/54 สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนพิษณุโลก กทม. 10300 

 12   เมษายน  2555 

เรื่อง      การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู รุ่นที่ 24 

เรียน     หัวหน้าส่วนราชการ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการและกําหนดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 24 

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 เห็นชอบเร่ืองการแต่งต้ังผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ และ
กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น CIO ว่าต้อง “ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับผู้บริหารระดับสูงที่สํานักงาน ก.พ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกําหนด 
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือหากยังไม่ได้เข้ารับการอบรม 
ในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้เข้ารับการอบรมในโอกาสแรกที่กระทําได้…”  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ. ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ กําหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ 24 ในระหว่าง
วันที่ 21 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 3104 - 5 อาคาร 3 ช้ัน 1 สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจําหน่วยงานของท่านที่ยังไม่เคย 
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรน้ี เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน และสถานที่ตามที่ระบุข้างต้น และในการน้ี 
มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจํานวนเงิน 18,000 บาท (หน่ึงหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากต้นสังกัด โดยสามารถชําระค่าลงทะเบียนและลงทะเบียน
เพ่ือสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ทาง http://www.nstdaacademy.com/cio24 ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555   

   ขอแสดงความนับถือ 

 

        (นายชาญวิทย์  ไกรฤกษ์) 
        รองเลขาธิการ ก.พ. 
       ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.  

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
กลุ่มพัฒนานักบริหาร 2 
โทร. 0 2547 1755, 0 2547 1754  
โทรสาร  0 2547 1752, 0-2547-1783 



      
 

โครงการฝกึอบรมหลกัสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสงู  รุ่นที ่24 
(Chief Information Officer : CIO) 

------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
1.1  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 เห็นชอบในหลักการเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหาร 

 เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ 
รวมท้ังการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ตามที่ระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยให้รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. และสํานักงบประมาณไปดําเนินการด้วย 

1.2  ในการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติม      
ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น CIO ว่าต้อง “ผ่านการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับผู้บริหารที่
สํานักงาน ก.พ. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กําหนด หากยังไม่เคย
ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวมาก่อนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรน้ันภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่” 

1.3  สํานักงาน ก.พ.  และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) จึงได้ 
ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : 
CIO) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงที่ จัดอยู่เดิมให้มีความเหมาะสม สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการ  
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งน้ีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรน้ีมากย่ิงข้ึน โดยเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ และภารกิจของ CIO 
ความจําเป็นของการมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของภาครัฐรวมถึงการให้บริการแก่ประชาชน   
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร และแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในบริบทของระบบเศรษฐกิจ และสังคม   

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงผู้ เข้ารับการฝึกอบรม มีวิสัยทัศน์ในการนํา 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ   

2.2 มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการนํามาใช้ในการทํางานของภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว  

2.3 มีความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และกําลังมีบทบาทสําคัญมากข้ึนต่องานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ ด้านกฎหมาย ด้านการรื้อปรับองค์กร ด้านการบริหารจัดการ และแนวโน้มภารกิจในอนาคต    

2.4 สามารถกํากับดูแลการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานตามท่ี 
ได้รับมอบหมายได้ 
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3.    กลุ่มเป้าหมาย 
        รองหัวหน้าส่วนราชการ (รองปลัดกระทรวง  หรือรองอธิบดี  หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ) ที่ได้รับ
การแต่ งตั้ ง และมอบหมายให้ เป็นผู้ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง (CIO) รับผิ ดชอบงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในระดับกระทรวง หรือระดับกรม  

4.    หลักสูตร 
 เน้ือหาหลักสูตรประกอบด้วยสาระสําคัญดังต่อไปน้ี 

1. การพัฒนาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ของประเทศไทย 
2. บทบาท CIO กับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3. บทบาทและหน้าท่ีของ CIO กับการบริหารจัดการ ICT 
4. ICT Competencies Assessment  
5. Governance,Risk Management and Compliance (GRC) 
6. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านไอซีท ี(ICT Risk Management)  

และการวางแผนการบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ 
7. ISO 27001 กับการบริหารความเสี่ยงไอซีที 
8. เสวนาแบ่งปันประสบการณ์ ICT for Disaster Management 

(Risk,IT disaster recovery)  
9. การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการและการจัดจ้างโครงการ ICT 
10. การจัดซือ้จดัจ้างระบบสารสนเทศ  (ICT Procurement Process) ภาครัฐ 
11. สถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) และ Service Oriented 

Architecture (SOA) Practices  
12. กรณีศึกษา National Single Window ของกรมศุลกากร 
13. เทคโนโลยสีารสนเทศในยุคปัจจุบัน โดย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ 

(องค์การมหาชน) 
14. เทคโนโลยสีารสนเทศในยุคปัจจุบัน โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) 
15. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ICT ( Legal Aspect of ICT)  Intellectual Property Right 

Management 
16. Green ICT Strategies 
17. Business Intelligence : สารสนเทศเชิงวเิคราะห์ชั้นสูง  
18. Computer laboratory Business Intelligence  
19. Open Enterprise Software : การเปลี่ยนแปลงสูโ่ลกโอเพ่นซอรส์ 
20. การบริการภาครัฐในบริบทของวิทยาการ การปกครองแบบมีส่วนร่วม 

(Service Science : Participative Governing) 
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21. Current topics : ICT เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 
22. การศึกษาดูงานในกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับ ICT  
23. เสวนาแบ่งปันประสบการณ์ Green ICT Adoption 
24. ประชมุเชิงปฏิบัติการService Science : Participative Governing 

5.  วิธีการ   
 ใช้วิธีการต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ดังน้ี 
  -  การบรรยาย   -  การสัมมนากลุ่มย่อย  
   -  ฝึกปฏิบัติ   -  กรณีศึกษา 
  -  ดูงานนอกสถานที่ 
6.   ระยะเวลา 
 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  รวม  12  วันทําการ  ระหว่างวันที่  21 พฤษภาคม  - 12 มถุินายน 2555 

 7.  งบประมาณ 
      งบประมาณจากต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม. 

8.   สถานที่ดําเนินการ 
        ห้อง  3104 - 5   อาคาร 3  ชั้น 1 สํานักงาน ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี 

9. เกณฑ์การสําเร็จการฝึกอบรม 
ประเมินจากระยะเวลาที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่า  80 % ของเวลาทั้งหลักสตูรจึงจะถือว่า 

ผ่านหลักสตูร และได้รับวุฒิบัตร 
10.  การประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
 10.1  จากการสังเกตการณ์ และแบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 
 10.2  แบบประเมินโครงการเม่ือเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

11.   ผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีคาดหวัง (Results) 
    ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการต่าง ๆ   มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในการบริหารจัดการ  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการมากยิ่งข้ึน และสร้างโครงข่ายในการทํางานด้านเทคโนโลยี     
สารสนเทศของระบบราชการโดยรวม 

12.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. และศูนย์เทคโนโลยีเล็กทรอนิกส์ 

และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ (NECTEC)  
 

******************************* 

 


