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หลักการเหตุผล 

อนาคตประเทศไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 

การจัดท า “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เพื่อเป็นเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว เป็น

องค์ประกอบ จ าเป็นของการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย

ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่เป้าหมายอนาคตของประเทศที่พึงประสงค์ได้ใน

ระยะยาว และเป็นกรอบแนวทางของการพัฒนาประเทศในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้านหลัก เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ

ปฏิบัติแบบบูรณาการและต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความเข้าใจร่วมกันและเกิดการรวม

พลังของทุกภาคส่วนในสังคม ในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่อนาคต ตามวิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง”  

รัฐบาลจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยึดความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  

ครอบคลุมทั้งมิติประเด็นการพัฒนา  (Agenda) ภารกิจ (Function) 

และพ้ืนที่ (Area) มีกระบวนการติดตามประเมินผลแบบการถ่ายทอด  

ระดับ (Cascade) จากระดับยุทธศาสตร์ ระดับภารกิจ และระดับพ้ืนที่ 

ทั้งการประเมินแบบมิตยิุทธศาสตร์  (Strategic Based) หรือเป้าหมายที่

คาดหวังจะพัฒนาประเทศ มิติกระทรวง (Function Based) และมิติพ้ืนที่ (Area Based) ที่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่การ

ปฏิบัติเป็น แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ โดยประเมินผลจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง 

(Output-Outcomes) และเป็นมาตรฐานแบบสากลเดียวกัน ครอบคลุมทั้งการประเมินผลกระทบก่อนการปฏิบัติหรือ

ก่อนเริ่มโครงการ (Ex-ante Evaluation) เป็นเครื่องมือในการกลั่นกรองการด าเนินโครงการ เช่น ศักยภาพในการ

พัฒนาพ้ืนที่ ต้นทุนการด าเนินงาน การประเมินผลระหว่างด าเนินการ (On-Going  Evaluation) เพ่ือการติดตาม

ความก้าวหน้า  ปัญหาอุปสรรคและการประเมินผลหลังการด าเนินงาน (Ex- Post Evaluation) โดยมีระบบเปิดให้

ประชาชนมีส่วนร่วม ในการประเมินผลทั้งในระหว่างด าเนินการ  (Process) และหลังด าเนินการ (ผลลัพธ์และ

ผลกระทบ)    

Cr: ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

Cr: ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) ให้ความส าคัญใน

การสร้างช่องทางเพ่ือให้เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม เพ่ือ

พัฒนาความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ รวมถึงการ

พัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับทุกภาคส่วนในสังคม 

ทั้งผู้บริหารของภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือเข้าสู่สังคมยุคใหม่ นอกจากนี้ ยัง

เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับผู้บริหารก้าวตามทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุค Industry 

4.0 และการพัฒนา Internet of Thing (IoT) และเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Green Digital Society ของระบบ Cloud 

Computing  รวมถึงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรม (Soft Infrastructure)  

ในการนี้จึงได้จัดโครงการหลักสูตร “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 ด้วยการพัฒนา Gov-Connect 

Robotic Scenario” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้งจากหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างครบครัน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ

สนับสนุนให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนพลิกโฉมประเทศ สู่  Smart Thailand New Generation  

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม     

1. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณา

การ รวมถึงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับ

บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือรองรับกับการปฏิรูประบบการ  บริหาร

ราชการแผ่นดินขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วงของการเปลี่ยน

ผ่านตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและองค์กร ที่สามารถ  

น าไปใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เอ้ือต่อแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ

และการจัดท างบประมาณ ผลผลิต ผลลัพธ์ ติดตามประเมินผล แบบการถ่ายทอดจากระดับต่างๆ (Cascade) 

และผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 

 

Cr: ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย/

ระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตามแนวทางปฏิรูปประเทศและการบริหาร

ราชการแผ่นดิน เพ่ือน าไปใช้กับการปฏิบัติงาน อาทิ พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

พระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561  

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจกับแนวคิดและ

การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการแบบผู้บริหารยุค

ใหม่ สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนทัศนคติสู่การขับเคลื่อนพัฒนา

ประเทศ และเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ผู้น าองค์กร 4.0 น าการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ    

5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจกับ Trend ของ

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก ระบบ Cloud Computing การพัฒนา Internet of Thing (IoT) 

และ BIG DATA: New Challenges เพ่ือยกระดับการท างานสู่ยุค Digital Government เพ่ือน าบริการสู่

ประชาชน                                                                                                                                               

 

กลุ่มเป้าหมาย 

          บุคลากร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ และ

ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในกลไกการบริหารจัดการภาครัฐสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ภาระงาน 

2. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 

Cr: ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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3. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในศักยภาพขอบเขตการใช้ ลักษณะการบริหารจัดการ ตลอดจน

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานทั้งในและ

ต่างประเทศ 

4. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยใน

ต่างประเทศ 

5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมอบรม เป็นประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐ4.0 

 

                    ก าหนดการบรรยายหลักสูตรและศึกษาดูงานต่างประเทศ  
 

 
                        วันอบรม 

   ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 
                  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 
วันที่  9 - 13 กรกฎาคม 2561 (5วัน) 

 

 
วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 (5วัน) 

 
* ทั้งนี้รายละเอียดในการเดินทางจะแจ้งให้ทราบในล าดับต่อไป 
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SMART COUNTRY TECHNOLOGY 
โดย ดร.สุรชัย ศรีสารคาม 

อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง คณะกรรมการบูรณาการ 

    ฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย 

  ผู้คิดค้นระบบทะเบียนราษฎร์และเลขประจ าตัว 13 หลัก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก 

The Computer world Smithsonian award 1990 

The Best Government it Project 2000 

Merit Best of E-Government & Service 2001 

 
 

 

- ก าหนดการอบรม วันที่ 1- 

หลักสูตร “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 Gov-Connect Robotic Scenario” 
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ  

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

08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียนผู้อบรม (พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

08.30 – 09.00 น. 

 

 

 

  

 

 

09.00 – 12.00 น.      รับมอบ IPAD : Discovering IPAD (แนะน าการใช้ IPAD) โดยคณะท างานจาก iStudio 

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร The Glass House (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 

13.00 – 16.00 น.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               พิธีเปิดการอบรม       

                                    โดย ประธาน 

          คุณจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล  รองปลัดกระทรวงการคลัง 

 ชม VDO PRESENTATION  ,  แนะน า ผู้เข้าอบรม  

 ประธานในพิธี  กล่าวเปิดการอบรม  

 ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

 

 

 

พิธีเปิดการอบรม 

โดย  

คุณ จักรกฤศฏิ์  พาราพันธกลุ 

รองปลัดกระทรวงการคลัง 
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Next – Gov 

SMART GOVERNMENT ON CLOUD SERVICE  

โดย  

 อาจารย์ กฤษณา ประกอบชีพ 

ที่ปรึกษาโครงการ GovConnect คลัง 4.O กระทรวงการคลัง 

หัวหน้าคณะท างานผู้ออกแบบพัฒนาต้นแบบกระบวนงาน 

บริหารจัดการภาครัฐ  Government Business Process 

และระบบบริหารจัดการภาครัฐ  Government ERP 

 

 

 

 

 
 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อรองรับ Thailand 4.O 
โดย 

คุณเอ้ือมบุญ  ไกรฤกษ์ 

อดีตที่ปรึกษา10  ส านักงบประมาณ 

ที่ปรึกษาด้านงบประมาณมูลนิธิโครงการหลวง 

 
 

 

- ก าหนดการอบรม วันที่ 2- 

หลักสูตร “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 Gov-Connect Robotic Scenario” 
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ  

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

08.00 – 8.30 น.                      ลงทะเบียนผู้อบรม (พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

08.30 – 09.00 น.                    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้  THAILAND 4.O            

09.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร The Glass House (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 

13.00 – 16.00 น.  
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Smart information and Smart integration  

โดย 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ 

ราชบัณฑิตยสภา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ผลงานส าคัญ: 
วิจัยผลกระทบของคอมพิวเตอร์ต่อราชการไทย 
การส ารวจการใช้ ICT ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม 

 
 

 

   อิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

           โดย  ดร.มนู  อรดีดลเชษฐ์ 

 ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 กรรมการอ านวยการ มูลนิธิ C&C เพ่ือการศึกษา 

 อดีตผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) SIPA 

 

 

-ก าหนดการอบรม วันที่ 3 - 

หลักสูตร “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 Gov-Connect Robotic Scenario” 
วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

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

08.00 – 8.30 น.                      ลงทะเบียนผู้อบรม (พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

08.30 – 09.00 น.                    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ THAILAND 4.O            

09.00 – 12.00 น. 

 

 

  

  

  
 

 

 

 

12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร The Glass House (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ)   

13.00 – 16.00 น.  
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Cloud Computing 

โดย 

คุณมรกต เธียรมนตรี 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการ 

ภาครัฐและภาคเอกชน  

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 

 

HR 4.O 

การพัฒนาบุคลากร Thailand 4.O 
โดย 

คุณกรศิริ พิณรัตน ์

อดีต รองอธิบดีกรมศุลกากร 

นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ 

(ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร) 

 

 

 

 
SMART JAPAN 

โดย 

คุณภาสกร เงินเจริญกุล 

Fujitsu Systems Business (Thailand) 

 

 
 

 

- ก าหนดการอบรม วันที่ 4 - 

หลักสูตร “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 Gov-Connect Robotic Scenario” 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

 ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

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

08.00 – 8.30 น.                      ลงทะเบียนผู้อบรม (พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

08.30 – 09.00 น.                     แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ THAILAND 4.O            

09.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 
12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร The Glass House (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 

13.00 – 16.00 น. 
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พิธีมอบวุฒิบตัร 

                                                                โดย ประธาน                        

                                                                  คุณชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวญั 

อดีตเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 
                                                  อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปปร.2 

กรรมการติดตามและประเมินผลสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

 

          

 

 

 Special Session : Artificial Intelligence 

Progress so far 

โดย 

คุณจารุบุตร อัศวเรืองชัย 

Data Scientist OMISE 

  

 

 

OMISE 

 
 

 

 

 

- ก าหนดการอบรม วันที่ 5 - 

หลักสูตร “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 Gov-Connect Robotic Scenario” 
วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

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

08.00 – 8.30 น.                    ลงทะเบียนผู้อบรม (พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

08.30 – 09.00 น.                    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ THAILAND 4.O            

09.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 
12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร The Glass House (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 

13.00 – 16.00 น.       คลัง 4.O Before and After 
           โดย กระทรวงการคลัง 
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หลักสูตร “ขับเคลื่อนองค์กรรัฐสู่ยุค Thailand 4.0 Gov-Connect Robotic Scenario”  

 อบรม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ    9 - 13 กรกฎาคม 2561 ( 5วัน ) 

 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น                           16 – 20  กรกฎาคม 2561 ( 5วัน ) 
 

วิธีการสมัคร   ส่งใบสมัครและแนบเอกสาร มายัง e-mail : INSDA.org@gmail.com 

1. จดหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน เรื่อง ขอส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม 

2. ใบสมัคร  (สามารถส่งใบสมัครที่แนบมานี้  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักสูตร ได้ที่ www.insda-org.com) 
3. รูปถ่าย แนบไฟล์รูป .JPG  เพื่อสมัคร และโครงการจะจัดท า “ท าเนียบรุ่นผู้อบรม”)  
4. ส าเนาบัตรประชาชน   
5. ส าเนาพาสปอร์ต   (พาสปอร์ต มีอายมุากกว่า 6 เดือน) 

 หมดเขตรับสมัครและช าระค่าธรรมเนียมอบรม  2 กรกฎาคม 2561 (เวลาท าการ) 
 

การช าระค่าธรรมเนียม 
 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง  

                    ในนาม “โครงการให้บริการทางวิชาการ สมาคมเครือข่ายไอซีที เพื่อการพัฒนาสังคม”  
                    เลขที่บัญชี 068-0-13159-0     หมายเลขผู้เสียภาษี 099-3-00032818-3  
 ส่งหลักฐานการโอนเงิน (พร้อมระบุชื่อผู้อบรม, มือถือ, หน่วยงาน, ที่อยู่ในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน) 

                    มายัง e-mail : INSDA.org@gmail.com 

ค่าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตร 170,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

 ค่าอบรมบรรยายและสัมมนา  

 ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม  

 ค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญี่ปุ่น) 

 ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ (การบินไทย) 

 ค่าที่พัก ศึกษาดูงาน  (ประเทศญี่ปุ่น) 

 ค่าอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม 

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นราคาเหมาจ่ายส าหรับการลงทะเบียน 
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศตลอดทั้งหลักสูตร 
 

mailto:INSDA.org@gmail.com
http://www.insda-org.com/
mailto:INSDA.org@gmail.com
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*** การเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม) ส าหรับการเข้าอบรม และศึกษาดูงานต่างประเทศ หน่วยงานสามารถ
พิจารณาด าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าอบรมในสังกัดได้ 
 

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร 
ผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร และได้รับวุฒิบัตร จะต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้ 
มีเวลาอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามหลักสูตร คือ  
เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร  
(หรือขาดได้ไม่เกิน 2 หัวข้ออบรม) และศึกษาดูงานต่างประเทศตามหลักสูตร 

 

สถานที่ฝึกอบรม   
                     โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok) 
              สถานที่ตั้ง : 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   
การเดินทาง    

(1)  เดินทางโดยรถยนต์ รถของหน่วยงาน  โรงแรมอยู่ติดถนนใหญ่ (ถนนสาทร)  
 สะดวกลงหน้าโรงแรม หรือจอดรถ ภายในอาคารโรงแรม  

           ประทับตราที่จอดรถ บริเวณโต๊ะลงทะเบียน ด้านหน้าห้องอบรม  
(2)  เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS (ลงสถานีสุรศักดิ)์ ด้านหน้าโรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 
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คณะกรรมการหลักสูตร 

1. คุณชัยสิทธิ ภูวภิรมณ์ขวัญ  กรรมการ 
2. คุณเกษม นาชัยเวียง   กรรมการ 
3. คุณเอ้ือมบุญ ไกรฤกษ์   กรรมการ 
4. คุณอาวุธ วรรณวงศ์   กรรมการ 
5. คุณวรัชญ์ เพชรร่วง   กรรมการ 
6. คุณนพพร ประภาอาภรณ์  กรรมการ 
7. คุณเกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศ์  กรรมการ (ผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม) 
8. คุณกฤษณา ประกอบชีพ   กรรมการ 
9. คุณกิตติยา กิตติธัญวงศ์            เลขานุการ 

                ฝ่ายฝึกอบรม 
1. คุณเจริญ อ้นสว่าง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม 
2. คุณกิตติยา กิตติธัญวงศ์            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม 
3. คุณรัชชา เชาวน์ศิริ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม 

 

ติดต่อ            061-480-9122  e-mail : INSDA.org@gmail.com  LIND ID : insda-academy 

สนับสนุนโดย   กระทรวงการคลัง , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
                   บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน)   , Oracle (Thailand) 

บริหารโดย      สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) www.insda-org.com  
 
 
หมายเหตุ :  

  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วัน เวลาอบรม ตารางดูงาน 
    ตามความเหมาะสม  

  ในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 20 วัน   
    ท าการก่อนวันอบรม มิฉะนั้น ทางหลักสูตรขอคิดค่าธรรมเนียมหลักสูตรทั้งหมด 

 กรณีช าระค่าธรรมเนียมการอบรม หลังประกาศปิดรับสมัครการอบรม (2 กรกฎาคม 2561)  
อาจมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมและค่าเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศเพ่ิมเติม 
ซึ่งผู้เขา้อบรมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

mailto:INSDA.org@gmail.com
http://www.insda-org.com/

