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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546 เห็นชอบในหลักการ
ของโครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญระดับกลางและระดับสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ สํานักงาน ก.พ เสนอ ซ่ึงมีกรอบการดําเนินการเปนแผนตอเนื่อง 3 ป (ป 2547-
2549) ใชวงเงินงบประมาณสําหรับดําเนินการในป 2547 จํานวน 216,580,800.- บาท โดยให
สํานักงาน ก.พ. ใหความสําคัญเปนพิเศษกับการพัฒนาเพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องและรับ
ขอสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 จากการประชุมวันที่ 20 
สิงหาคม 2546 ไปพิจารณาดําเนินการดวย และสําหรับงบประมาณดําเนินโครงการ มีมติใหสํานัก
งบประมาณและสํานักงาน ก.พ. รับไปดําเนินการพิจารณารวมกันแลวดําเนินการตอไปได  

รายงานการศึกษาวิจัยนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักบริหารตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีฯ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของโครงการ
ศึกษาวิจัย ไวดังนี้ 

 เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐที่มีใชอยูในตางประเทศชั้นนําไมนอยกวา 10 ประเทศ โดยมีประเทศ
ในทวีปเอเชียรวมอยูดวย 

 เพื่อเสนอแนะแนวทาง  และทางเลือกในการพัฒนาหลักสูตรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเสริมสรางสมรรถนะในดานดังกลาวแกนักบริหารระดับกลางและ
ระดับสูง ที่มีความสอดคลองกับทิศทางและแนวโนมในการพัฒนาประเทศ และเอื้อตอ
การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government) ของประเทศ 

โดยมีเปาหมายการศึกษาดังนี้  
1. ไดผลการเปรียบเทียบหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับนักบริหารระดับกลางและระดับสูงจากกรณีศึกษาตางประเทศ
ไมนอยกวา 10 ประเทศ  

2. สรุปประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักบริหารระดับกลางและ
ระดับสูง 

3. ขอเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักบริหารระดับกลางและระดับสูง   
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ตลอดจนถึงการดําเนินการ วิธีการที่ใชในการพัฒนานักบริหาร และปจจยัแหง
ความสําเร็จ (Critical Success Factor) 

4. สามารถใชรายงานการศกึษาวิจยัเปนแนวทางการดําเนนิการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
เสริมสรางสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับนักบริหาร  
ตามกรอบแนวความคิดโครงการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญระดับกลางและ
ระดับสูงดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

 
ผลจากการสํารวจการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

ประเทศตางๆ นําเสนอตามลําดับดัชนีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (e-Readiness Index) 
โดย The Economist Intelligent Unit และดัชนคีวามพรอมดานรัฐบาลอิเล็กทรอนกิส (e-
Government Readiness Index) โดยสหประชาชาต ิ(United Nations) ดังตาราง 
ตารางแสดงลําดับประเทศตามดัชนีชี้วัดความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความพรอมดานรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส 
ประเทศ ลําดับที่จาก  

e-Government 
Readiness Index1 

ลําดับที่จาก  
e-Readiness Index2 

สหราชอาณาจกัร 3 2 
สหรัฐอเมริกา 1 6 
สิงคโปร 8 7 
ฮองกง n/a3 9 
แคนาดา 7 10 
ออสเตรเลีย 6 12 
สาธารณรัฐเกาหลี 5 14 
นิวซีแลนด 13 19 
ไทย 50 43 
ฟลิปปนส 47 49 
บังคลาเทศ 159 n/a 3 

                                                  
1 ที่มา United Nations Online Network in Public Administration and Finance 
http://www.unpan.org/egovernment4.asp 
2 ที่มา The Economist Intelligence Unit e-readiness ranking, 2004 
3 ไมปรากฎขอมูล 
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ประเทศสหราชอาณาจักร 
ประเทศสหราชอาณาจักรมหีนวยงานที่มช่ืีอวา Society of Information Technology 

Management (Socitm) ขึ้นในป  (พ.ศ. 2529) มีแผนการสงเสริมการพัฒนาทางอาชีพอยางตอเนื่อง 
ไดจัดใหมกีารฝกอบรมดานไอทีของประเทศ ตามสมรรถนะดานไอซีที ดังนี้  
สมรรถนะดานไอซีที เปาหมาย 

การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Management) 
 

เนนใหทราบถึงการพัฒนายุทธศาสตรไอซีทีและการนําไอซีทีมาใชเชิง    
กลยุทธและการปกครอง 

ทักษะในการบริหารจัดการ 
(Management Skills) 

เนนเรื่องการนําไอซีทีมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการการบริหาร 
(Service Management) 
 

เนนการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมการใหบริการประชาชนเสมือนกับการ
ใหบริการลูกคา 

การบริหารจัดการสารสนเทศและ
ความปลอดภัย  
(Information and Security 
Management) 
 

ใหทราบถึงหลักการการจัดการความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวของ และสิทธิเสรีภาพดานสารสนเทศ  

หลักการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
(e-Government Principles) 
 

ใหทราบถึงหลักการของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหมๆ ตอรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และการปรับปรุงกระบวนการใหสอดรับ
กับแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

การนํารัฐบาลอิเล็กทรอนิกสมาใช 
(Implementing e-Government) 
 

ใหทราบถึงแนวความคิดการบริหารจัดการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส และ
มาตรฐานเชิงเทคนิคตางๆที่เกี่ยวของ 

  หลักสูตรการฝกอบรมดานไอซีทีของสหราชอาณาจักรมีขอดี คือ มีการกําหนด
สมรรถนะดานไอซีทีที่ครอบคลุม และหลักสูตรวิชาเพื่อใหไดมาซึ่งสมรรถนะดานไอซีทีนั้นๆ มี
กลไกสงเสริมการฝกอบรมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม เวลาที่ใชในการฝกอบรมนั้น และแตละ
หลักสูตรมีความกระชับ เหมาะกับผูบริหาร สวนขอดอย คือจํานวนหลักสูตรในแตละสมรรถนะมี
จํานวนนอย และกลไกในการบังคับอาจสงผลใหผูเรียนไมไดสมัครใจเขาเรียน 
 
ประเทศสหรฐัอเมริกา 

หนวยงานที่รับผิดชอบในการฝกอบรมขาราชการของรัฐบาลกลางคือ Office of Personnel 
Management (OPM) ไดจัดตั้งหนวยงานยอยข้ึนเพื่อรับผิดชอบโครงการ e-Learning สําหรับ
ขาราชการทั้งหมดของรัฐบาลกลาง นั่นคือ Gov Online Learning สําหรับการฝกอบรม online และ
การพัฒนาทรพัยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตรสําหรับขาราชการทั้งหมดของรัฐบาลกลาง รวมถึงการ
ฝกอบรมดานไอทีดวย  

นอกจากนี้ Gov Online Learning Center ยังได partner การฝกอบรมขาราชการของรัฐบาล
กลางดานไอทแีบบที่ไมใชการเรียน online ดวย อาท ิInformation Resources Management Colleges 
(IRMC), UDSA Graduate School ฯลฯ 
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สมรรถนะดานไอซีที เปาหมาย 
การรีเอ็นจิเนียร่ิงกระบวนการทํางาน 
(Business Process Reengineering) 
 

เนนใหทราบถึงกระบวนการวิเคราะหและออกแบบโมเดลกระบวนการ
ทํางาน การวางแผนพัฒนา e-Service การวางแผนทรัพยากรองคกรเชิง
ยุทธศาสตร 

การวางแผนเกี่ยวกับทุนและการ
ประเมินการลงทุน  
(Capital Planning and Planning 
Assessment) 

เนนความรูดานการวางแผนการลงทุนดานไอที การจัดหา นโยบายและ
การของบประมาณจากรัฐบาลกลาง 

การทําสัญญา/การจัดซื้อจัดจาง 
(Contracting and Procurement) 

เนนเรื่องการจัดทําสัญญา 

การตัดสินใจ  
(Decision Making) 
 

ใหทราบถึงแนวความคิดประสิทธิภาพองคกร การบริหารจัดการแบบ
ธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอสถานการณปจจุบัน 

การรักษาคุณภาพสารสนเทศ 
(Information Assurance) 

เนนความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยและภัยคุกคามดานสารสนเทศ 

การบริหารจัดการสารสนเทศ
(Information Management) 

เนนการนําเอาไอซีทีมาประยุกตใชในการบริหารองคกร 

ยุทธศาสตรและการวางแผนเกี่ยวกับ
ทรัพยากรสารสนเทศ  
(Information Resources Strategy 
and Planning) 

เนนการบริหาจัดการไอซีทีเชิงยุทธศาสตร 

การบริหารจัดการองคความรู 
(Knowledge Management) 

เนนเรื่องการสรางและจัดการองคความรูใหองคกร 

การบริหารจัดการโครงการ  
(Project Management) 

เพื่อใหทราบถึงการบริหารจัดการโครงการดานไอที 

การบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management) 

เนนใหทราบถึงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานความปลอดภัย
ขอมูลสําหรับองคกร 

ความตระหนักดานเทคโนโลยี 
(Technology Awareness) 

เพื่อใหทราบและตระหนักถึงแนวความคิดพื้นฐานดานไอทีและประเด็น
ดานไอทีเชิงกวาง 

หลักสูตรการฝกอบรมดานไอซีทีของสหรัฐอเมริกามีขอดี คือ มีการกําหนดสมรรถนะและ
หลักสูตรวิชาสําหรับผูบริหารจํานวนมาก มีความหลากหลายรวมถึงดานไอซีที เหมาะกับประเทศที่
ประชากรมีความหลากหลาย ทั้งความรูพื้นฐาน ความสนใจ หรือความถนัด สมรรถนะดานไอซีที
และหลักสูตรวิชาในแตละสมรรถนะที่กําหนดไว มีจํานวนมาก เวลาที่ใชในการฝกอบรมนั้น มี
ความกระชับ เหมาะกับผูบริหาร และมีการใชส่ือการสอนที่หลากหลาย เชน การเรียนในหอง e-
Learning ฯลฯ ทําใหผูเรียนมทีางเลือกมากขึ้น 
 
ประเทศสิงคโปร 
 มีหนวยงานทีม่ีช่ือวา InfoComm Development Authority of Singapore (IDA) เปน
หนวยงานหลักในการผลักดนัโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศ รวมกับ Civil Service 
College ที่มีภารกิจในการฝกอบรมขาราชการ รวมกันพัฒนาสมรรถนะดานไอซีทีสําหรับขาราชการ 
ดังนี้  
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สมรรถนะดานไอซีที เปาหมาย 

โครงสราง นโยบาย และ การปฏิบัติ 
(Organization, Policy and 
Practices) 

เพื่อใหทราบถึงนโยบายไอซีทีภาครัฐและการประยุกตใชแนวปฏิบัติดาน
ไอซีทีที่ดี 

ตระหนักถึงเทคโนโลยีและการ
ปรับตัวในภาครัฐ  
(Technology Awareness and 
Adoption in Government) 
 

เพื่อใหเขาใจถึงเทคโนโลยีและการประยุกตใชงานในภาครัฐ ใหทราบถึง
โครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศเพื่อการใหบริการ 

ความม่ันคงปลอดภัย  
(InfoComm Security) 

เพื่อใหเขาใจถึงมาตรการตอภัยคุกคามดานสารสนเทศและการนําไป
ประยุกตใช 

การวางแผนยุทธศาสตร ICT 
(Strategic ICT Planning) 

เพื่อบูรณาการการวางแผนงานและการงานแผนดานไอซีทีมีเขาดวยกันโดย
ใชระเบียบวิธีการวางแผนดานไอซีที 

การบริหารจัดการโครงการ/
โปรแกรม  
(Project/Program Management) 
 

เรียนรูระเบียบวิธีการบริหารจัดการโครงการและทักษะที่เกี่ยวของ 

การบริหารจัดการกระบวนการ/
การเปล่ียนแปลง  
(Process/Change Management) 
 

เรียนรูและประยุกตใชระเบียบวิธีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

  โดยใชความรวมมือกับสถาบันการศึกษา เชน National University of Singapore 
พัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะที่ไดกําหนดไว หลักสูตรการฝกอบรมของสิงคโปรมีขอดี คือ มี
หนวยงานรับผิดชอบจัดหลักสูตร ICT สําหรับบุคลากรภาครัฐโดยเฉพาะ มีการจัดหลักสูตรอบรม
รวมกับสถานศึกษา มีการจัดกลุมสมรรถนะประเภทตางๆ มีแผนหลักสูตรการอบรมทรัพยากร
บุคคลอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน และมีหลักสูตรที่เตรียมความ
พรอมดาน e-Government services และหลกัสูตรบริหารจัดการดาน ICT  
 
ประเทศฮองกง 
  มีหนวยงานชือ่สํานักขาราชการพลเรือน (Civil Service Bureau) ทําหนาที่ในการ
สนับสนุนขาราชการใหมีความรู และมีวิสัยทัศนกวางไกล เพื่อใหสามารถใหบริการชุมชนไดอยาง
มีคุณภาพ ซ่ือสัตยสุจริต เชื่อถือได นานบัถือและทํางานไดสําเร็จ ไดดําเนนิการใหการฝกอบรม
ขาราชการดานไอซีทีดวย โดยรวมมือกับบริษทัเอกชนในการพัฒนาหลักสตูรไอซทีีสําหรับ
ขาราชการ เชน บริษัท IBM, Oracle, Cisco เปนตน 

  อยางไรก็ตาม ไมปรากฏวาฮองกงมีการพฒันาสมรรถนะดานไอซีทีเปนการเฉพาะ 
มีเพียงสมรรถนะทัว่ไปของขาราชการเทานั้น ดังนั้น ขอดีของหลักสูตรของประเทศฮองกง คือ มี
ความรวมมือกบับริษัทเอกชนชั้นนําดานไอซีที อาทิ IBM, Microsoft ทําใหเนื้อหาวิชาจึงนาจะ
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ทันสมัยและเปนผลดีกับการนําไปใชจริง ขอเสีย คือ ไมมีการกําหนดสมรรถนะดานไอซีทีหลักสูตร
วิชามีนอย และหลักสูตรวชิาไมครอบคลุมทุกแงมุมของไอซีที เพราะวิชาสวนใหญเปนวิชาดาน
เทคนิค 
 
ประเทศแคนาดา 

มีหนวยงานทีม่ีหนาที่ฝกอบรมขาราชการดานไอซีทีแกขาราชการหลายหนวยงาน อาทิ 
สํานักงานคณะกรรมการการบริการภาครัฐ (The Public Service Commission) สถาบันการบริการ
ภาครัฐ (Canada School of Public Service), Campusdirect.gc.ca, Public Works and Government 
Services Canada (PWGSC) 

หลักสูตรของประเทศแคนาดา มีขอดีคือ มีหนวยงานรับผิดชอบการอบรมดานไอซีทีแบบ
ออนไลน ซ่ึงผูสนใจสามารถหาขอมูลผานเว็บไซต มีหลักสูตรมากมายหลายประเภทใหเลือก และมี
การจัดทําหลักสูตรแบบ e-learning เพื่อความสะดวกของผูรับการอบรม สวนขอดอยคือ ไมมีการ
กําหนดสมรรถนะดานไอซีที และมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการไอซีทีจํากดั หลักสูตรสวน
ใหญจะเนนพืน้ฐานการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรทั่วไป 

 
ประเทศออสเตรเลีย 

มีหนวยงานทีรั่บผิดชอบเกี่ยวกับการอบรมศึกษาใน ภาครัฐที่ช่ือวา Public Service 
Education and Training Australia (PSETA) ซ่ึง ทําหนาที่เปนศูนยกลางงานในภาครัฐที่
เกี่ยวของกับ การอบรมวิชาชีพ การฝกอบรม และ การพัฒนา และใหบริการขอมูลและคําปรึกษาแก
ภาครัฐและภาคธุรกิจในสวนที่เกีย่วของกบั ความตองการของภาครัฐทางดาน การอบรมวิชาชีพ 
การฝกอบรม และ การพัฒนานโยบายในการฝกอบรม การศึกษาความตองการการอบรม และการ
จัดลําดับความสําคัญในการจดังบประมาณภายในหนวยงานที่เกีย่วของกับการอบรม รวมถึงพัฒนา 
มาตรฐานทักษะ และเรงการพัฒนาและปรับปรุงการศึกษาและอบรมที่เปนไปตามมาตรฐาน
ขอกําหนดที่ระบุใน กรอบขอกําหนดคณุสมบัติระดับชาติของประเทศออสเตรเลีย (Australian 
National Qualification Framework) 
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การฝกอบรมดานไอซีทีแกผูบริหารของประเทศออสเตรเลียไดมีการกาํหนด
สมรรถนะไวดังนี ้
สมรรถนะดานไอซีที เปาหมาย 

ตัดสินใจขอกําหนดโครงการ 
(Determine Specifications for the 
Project) 

เพื่อพัฒนาขอตกลงโครงการที่เปนที่ยอมรับ 

สรางยุทธศาสตรกระบวนการรีเอ็นจี
เนียร่ิง (Implement Process Re-
engineering Strategies for e-
Business) 

เพื่อใหเขาใจยุทธศาสตรกระบวนการรีเอ็นจีเนียริ่งแบบตางๆ และ
สามารถเลือกกระบวนการที่เหมาะสม 

สรางกระบวนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (Implement Risk 
Management Process) 

เพื่อใหมีแนวทางในการวิเคราะห ลดความรุนแรง และติดตามตรวจสอบ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคนิค 

ยุทธศาสตร IT พบกับความตองการ
ในการทํางาน (IT Strategy Meets 
Business Solution Requirements) 

เพื่อใหเขาใจความตองการในระยะแรกเมื่อเริ่มโครงการ โดยมี
จุดประสงคที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด หาวัตถุประสงคเบื้องตน และวางแผน
โครงการขั้นสูง 

สงเสริมการพัฒนาของแผน
ยุทธศาสตร (Contribute to the 
Development of a Strategy Plan) 

เพื่อใหสามารถพัฒนาแผนยุทธศาสตรที่สามารถระบุผลลัพธที่คาดหวัง
ได และสามารถระบุวิธีการที่จะไดมาซึ่งผลลัพธนั้น 

สรางยุทธศาสตร (Set Strategic 
plans) 

เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการปรับทิศทาง ICT ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับ
จุดประสงคขององคกร 

ปรับความตองการดาน IT ของ
องคกรใหตรงกับทิศทางยุทธศาสตร
ขององคกร (Match the IT Needs 
with the Strategic Direction of the 
Enterprise) 
 

เพื่อใหการบริการตรงกับความตองการในปจจุบันและอนาคตขององคกร 
และเปนสวนหน่ึงของแผนบูรณาการดาน IT 

บริหารและตรวจสอบสัญญา 
(Manage and Review Contracts) 

เพื่อใหมีสมรรถนะที่จําเปนในการตอรองและเขียนสัญญาวาจาง 

หลักสูตรของประเทศออสเตรเลียมีขอดี คือ มีการจัดแบงกลุมสมรรถนะประเภท
ตางๆ มีหนวยงานรับผิดชอบมาตรฐานสมรรถนะแหงชาติ เพื่อควบคุมมาตรฐาน ผูบริหารสามารถ
เลือกเรียนจากสถานศึกษาใดก็ไดที่ผานเกณฑมาตรฐานทีภ่าครัฐกําหนด และมีหลักสตูรการบริหาร
จัดการดานไอซีทีที่ชัดเจนและหลายหลาก สวนขอเสีย คือ กลุมสมรรถนะประเภทตางๆ ในบาง
กรณีมีความซบัซอน และซ้ําซอน 
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สาธารณรัฐเกาหลี 
มีหนวยงานรบัผิดชอบชื่อวา e-Government Center for Citizen (GCC) ที่ทําหนาที่

ฝกอบรมขาราชการดานไอซทีี หลักสูตรของสาธารณรัฐเกาหลี มีขอดดีังนี้ มกีารใชส่ือการสอนที่
หลากหลาย เชน การเรียนในหอง e-Learning ฯลฯ ซ่ึงทําใหผูเรียนมีทางเลือกมากขึ้น และมีการ
ฝกอบรมดานไอทีตามที่หนวยราชการขอ สวนขอดอยคือ ไมมีการกําหนดสมรรถนะดานไอซีที 
และหลักสูตรวิชาไมครอบคลุมทุกแงมุมของไอซีที เพราะวิชาสวนใหญเปนวิชาดานเทคนิค 
 
ประเทศนิวซีแลนด 

หนวยงานรับผิดชอบการพัฒนาขาราชการในประเทศนวิซีแลนดไดแก Public 
Sector Training Organization (PSTO) ไดกําหนดสมรรถนะดานไอซีที ดังนี ้
สมรรถนะดานไอซีที เปาหมาย 

บริหารจัดการคอมพิวเตอร 
(Computer Management) 
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(Change Management) 
• การจัดซื้อ (Acquisition) 
• สรางนโยบาย ขั้นตอน และ

มาตรฐาน (Create Policies, 
Procedure, and Standard) 

• วัดประสิทธิภาพของระบบ 
(Evaluate the Effectiveness of 
a system) 

เพื่อใหมีสมรรถนะในการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรดังเชน การบริหารการเปลี่ยนแปลง การจัดซื้ออุปกรณ การ
สรางนโยบาย ขั้นตอน และมาตรฐานที่เกี่ยวของ และการวัด
ประสิทธิภาพของระบบตางๆ 

  หลักสูตรของประเทศนวิซีแลนดมีขอดีดังนี้ มีการจัดแบงกลุมสมรรถนะประเภท
ตางๆ มีหนวยงานรับผิดชอบมาตรฐานสมรรถนะแหงชาติ เพื่อควบคุมมาตรฐาน  สามารถเลือก
เรียนจากสถานศึกษาใดกไ็ดที่ผานเกณฑมาตรฐานที่ภาครัฐกําหนด และภาครัฐใหการสนับสนุน
คาใชจายบางสวน สวนขอดอยคือ กลุมสมรรถนะประเภทตางๆ ในบางกรณีมีความซับซอน และ
ซํ้าซอน และมหีลักสูตรอบรมดานไอซีทีคอนขางนอย 
 
ประเทศฟลิปปนส 
  มีหนวยงานชือ่ National Computer Institute (NCI) จัดตัง้ขึ้นเพื่อพัฒนากําลังคน
ดานไอทีของรฐับาล ขอดีของหลักสูตรการฝกอบรมของประเทศฟลิปปนส คือ มีการกําหนดพื้น
ฐานความรูของผูเรียนที่ชัดเจน ขอดอยคือ ไมมีการกําหนดสมรรถนะดานไอซีที ไมไดกําหนด
ผูเรียนวาควรเปนผูทํางานระดับใดหรือทํางานดานใด เวลาที่ใชในการฝกอบรมนั้น คอนขางยาวซึ่ง
ไมเหมาะกับผูบริหาร และรายวิชาสําหรับผูบริหารมีนอยและไมครอบคลุมสิ่งที่ผูบริหารควรทราบ
เกี่ยวกับไอซีท ี
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ประเทศบังคลาเทศ 
  มีหนวยงานหลายหนวยงานที่ใหบริการฝกอบรมดานไอซีทีแกขาราชการ อาทิ 
Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) สภาคอมพิวเตอรแหงบังคลาเทศ 
(Bangladesh Computer Council, BCC)  และสถาบัน ICT บังคลาเทศ-เกาหลี (Bangladesh-Korea 
Institute of Information & Communication Technology, BKIICT) ขอดีของหลักสูตรประเทศบัง
คลาเทศ คือ มีหนวยรับผิดชอบการอบรมดานไอซีท ีและมีหนวยงานอบรมขาราชการในสวน
ภูมิภาค สวนขอดอยคือ ไมมกีารกําหนดสมรรถนะดานไอซีที และหลักสูตรวิชาไมครอบคลุมถึง
การอบรมความรูดานการบรหิารจัดการไอซีที โดยหลักสตูรสวนใหญจะเนนความรูทางเทคนิค
เฉพาะ 
 
ขอเสนอแนะแนวทางการพฒันาหลักสูตรฝกอบรมดานไอซีทีสําหรับผูบริหารของไทย 

1. จากการวิเคราะหกรณีศึกษาจากตางประเทศพบวา การฝกอบรมดานไอซีทีแกผูบริหาร
จําเปนตองมี 4 องคประกอบ ดังนี ้

• มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
• มีหนวยงานรบัผิดชอบโดยตรง 
• มีส่ิงจูงใจที่เหมาะสม 
• มีงบประมาณสนับสนุน 

2. หลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูบริหารระดบัสูง ควรคํานึงถึงขอจํากัดดานภารกจิที่รัดตัว 
ดังนั้น จึงเสนอการฝกอบรมผูบริหารระดับสูงประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1 จัดประชุมผูบริหารระดับสูง ปละ 2 คร้ังๆ ละ 1 วัน โดยเชิญวทิยากรที่มี
ช่ือเสียงและประสบการณจากตางประเทศมาบรรยาย 

 สวนที่ 2 หลักสูตรเขมขนสําหรับผูบริหารระดับสูง ครอบคลุมเนื้อหาดานไอซีทีที่
ผูบริหารระดับสูงพึงทราบ 

3. หลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูบริหารระดับกลาง ประกอบดวย วิชาบังคบั วิชาหลัก และวิชา
เลือก ที่แตกตางกันในแตละกลุม ไดแก กลุมผูบริหาร/เจาของโครงการไอซีที กลุมผูบริหาร
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการอิเล็กทรอนิกส และกลุมที่เกีย่วของกับการบริหารจัดการ
องคกร 

4. รูปแบบการนําเสนอ สําหรับผูบริหารระดับสูงจะเนนที่การฝกอบรมแบบในชั้นเรยีน 
สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ จะมกีารใชส่ืออิเล็กทรอนิกสเปนสวนเสริมเพื่อการ
ทบทวนเนื้อหา สวนผูบริหารระดับกลางจะเนนทีก่ารฝกอบรม Train-the-trainer และการ
ฝกอบรม On-the-job training เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริหารระดับกลางทั่วประเทศ
จํานวนมากได และมีทักษะในการนําไปประยุกตใช 
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5. รูปแบบของการบริหารจัดการ งบประมาณและนโยบาย ควรมีการกําหนดหนวยงานที่ทํา
หนาที่ในการบริหารจัดการการฝกอบรมดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
ผูบริหารโดยตรง ควรมีการจดัสรรงบประมาณสนับสนนุอยางเพยีงพอ โดยในผลการศึกษา
ไดนําเสนอทางเลือกการบริหารจัดการและงบประมาณโดยละเอยีด 

 
 
 

 
 
 




