โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง
เพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ได้มีความร่วมมือกับสถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ในการจัดทำหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ จำนวน 6
หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
2) หลักสูตรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
3) หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
4) หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ
5) หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
6) หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
โดยทั้ง 6 หลักสูตรดังกล่าวยังเป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสามารถนำไปเก็บสะสมในคลัง
หน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ โดยผู้เข้าอบรมสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ในการ
เทียบได้กับหลักสูตรกลางของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ดังนี้
รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายใน
หน่วยงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์
DGA304
เพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูล
DGA305
ด้วยภาพ
DGA303

DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
DGA701

การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดจิ ทิ ัลด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1141052 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
1141091 ธรรมาภิบาลข้อมูล
1141078

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการ
ตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร

1141073 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ
1141063 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
1141032

การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดจิ ทิ ัลด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2
3. ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565 โดยแต่ละหลักสูตรจัดอบรม 3 รุ่น ดังนี้
รหัส

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
DGA303
DGA304
DGA305

การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายใน
หน่วยงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

2

12

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565

3

18

ตุลาคม – ธันวาคม 2565

2

12

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565

2

12

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565

6

36

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565

3

18

เพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร
ข้อมูลด้วยภาพ

DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
DGA701

สิงหาคม – พฤศจิกายน 2565

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอ

การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดจิ ทิ ัล
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

จานวนวัน/รุ่น จานวนชั่วโมง/รุ่น

4. จำนวนผู้เข้าอบรม
โดยจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร จำนวนทั้งหมด 90 คน
รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

จานวนผู้เข้าอบรม (คน)

DGA104

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

15

DGA303

การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

15

DGA304

การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร

15

DGA305

การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ

15

DGA306

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

15

DGA701

การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดจิ ทิ ัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

15

จานวนรวมทั้งหมด

90

3
5. วิทยากรฝึกอบรม
รหัส
หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

รายชื่อวิทยากร
1. รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
2. รศ. ดร.ธรา อั่งสกุล

DGA303 การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 1. อ. ดร.นิศาชล จานงศรี
DGA304 การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร

1. ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
2. อ. ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์

DGA305 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ

1. ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
2. อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

1. รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล
2. ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
3. อ. ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
4. อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร

DGA701 การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดจิ ทิ ัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

1. อ. เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย

* รายชื่อวิทยากร อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

6. รูปแบบการฝึกอบรม
6.1 การบรรยาย (Lecture)
6.2 การสาธิต (Demonstration)
6.3 การฝึกปฏิบัติ (Workshop)
7. สถานที่ฝึกอบรม
7.1 การฝึกอบรมหลักสูตร DGA104, DGA303, DGA304, DGA305, และ DGA306 เป็นการจัดการ
ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom และผ่านทางระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT
X-LANE ที่ https://xlane.sut.ac.th
7.2 การฝึกอบรมหลักสูตร DGA701 หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ เป็นการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไซต์ (Onsite) แต่หากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติ การฝึกอบรม
หลักสูตรนี้จะจัดในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom และผ่านทางระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
SUT X-LANE ที่ https://xlane.sut.ac.th
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8. อัตราค่าลงทะเบียน
รหัส
หลักสูตร

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมท่านละ (บาท)

ชื่อหลักสูตร

Online

Onsite

DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน

4,800

-

DGA303 การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ

6,600

-

DGA304 การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร

4,800

-

DGA305 การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ

4,800

-

14,400

-

DGA306 เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
DGA701 การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดจิ ทิ ัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

-

8,500

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โครงการจัดรูปแบบการบริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รหัส
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
DGA104 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
DGA303
DGA304
DGA305
DGA306
DGA701

หัวหน้าโครงการ

ผู้ประสานงานโครงการ

รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
รศ. ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง
การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสาหรับ รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
อ. ดร.นิศาชล จานงศรี
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล และการใช้ ป ระโยชน์ เ พื ่ อการ รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
ตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร
ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
การวิเคราะห์ข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพ รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
ผศ. ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
อ. ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดจิ ทิ ัลด้วย
รศ. ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล อ. ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
อ. เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย

5
10. การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน
10.1 รับสมัครลงทะเบียนเรียนและชำระเงินในแต่ละรุ่น โดยปิดรับสมัครก่อนเริ่มการอบรมทุกหลักสูตร
1 เดือน และกำหนดวันชำระเงินวันสุดท้าย 2 สัปดาห์ก่อนเริ่มการอบรมทุกหลักสูตร
รหัส

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตร
DGA104

DGA303

DGA304

DGA305

DGA306

DGA701

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
การจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงาน
สาหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการใช้ประโยชน์เพื่อ
การตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนาเสนอข้อมูลด้วย
ภาพ
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
การปรับเปลี่ยนองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลด้วย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ระยะเวลาการอบรม

วันสุดท้ายของ
การลงทะเบียนเรียนและการชาระเงิน

รุ่นที่ 1: 4-5 ส.ค. 65
รุ่นที่ 2: 22-23 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 10-11 พ.ย. 65
รุ่นที่ 1: 1-3 ส.ค. 65
รุ่นที่ 2: 19-21 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 7-9 พ.ย. 65
รุ่นที่ 1: 7-8 ต.ค. 65
รุ่นที่ 2: 18-19 พ.ย. 65
รุ่นที่ 3: 2-3 ธ.ค. 65
รุ่นที่ 1: 4-5 ส.ค. 65
รุ่นที่ 2: 22-23 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 10-11 พ.ย. 65
รุ่นที่ 1: 1-6 ส.ค. 65
รุ่นที่ 2: 19-24 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 7-12 พ.ย. 65
รุ่นที่ 1: 1-3 ส.ค. 65
รุ่นที่ 2: 19-21 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 7-9 พ.ย. 65

รุ่นที่ 1: 18 ก.ค. 65
รุ่นที่ 2: 5 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 24 ต.ค. 65
รุ่นที่ 1: 18 ก.ค. 65
รุ่นที่ 2: 5 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 24 ต.ค. 65
รุ่นที่ 1: 23 ก.ย. 65
รุ่นที่ 2: 4 พ.ย. 65
รุ่นที่ 3: 18 พ.ย. 65
รุ่นที่ 1: 18 ก.ค. 65
รุ่นที่ 2: 5 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 24 ต.ค. 65
รุ่นที่ 1: 18 ก.ค. 65
รุ่นที่ 2: 5 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 24 ต.ค. 65
รุ่นที่ 1: 18 ก.ค. 65
รุ่นที่ 2: 5 ก.ย. 65
รุ่นที่ 3: 24 ต.ค. 65

10.2 ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่านทาง
เว็บไซต์ที่ https://forms.gle/UWG1CrWf6cRCEaqR9
10.3 ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสาร วัสดุประกอบการอบรม และค่าเก็บสะสมใน
คลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) โดย
โอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มทส.
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่บัญชี : 707-2-14444-2
10.4 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่ อสอบถามได้ที่ คุณนฤมล กันโพธิ โครงการจัดรูปแบบการบริหาร
วิ ช าการด้ า นเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล รู ป ใหม่ โทรศั พ ท์ 0-4422-3789 โทรสาร 0-4422-3789 หรื ออี เมล
digitech@sut.ac.th
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10.5 สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมและดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ จะ
ดำเนินการแจ้งรหัสและรายละเอียดการเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SUT X-LANE
ก่อนเริ่มการอบรมทุกหลักสูตร 1 สัปดาห์ในแต่ละรุ่น โดยผ่านทางอีเมลที่ได้ระบุแจ้งไว้ในใบสมัครหรือ
ระบบลงทะเบียน (โปรดตรวจสอบอีเมลของท่านให้ถูกต้อง และตรวจสอบการแจ้งกลับ ก่อนเริ่มการ
อบรม)
** กรณีมีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรน้อยกว่า 15 คน โครงการจัดรูปแบบการ
บริหารวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลรูปใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัด
อบรม ทั้งนี้จะดำเนินการคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู้มีหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว และอาจมีการหัก
ค่าธรรมเนียมการโอนคืน หากธนาคารไม่อยู่ในจ.นครราชสีมา ประมาณไม่เกิน 50 บาท **

