ประกาศ
ดวยในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงการคลังรวมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จัดทําโครงการศึกษาตอระดับปริญญาโทภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) สําหรับนักบริหาร ICT ของกระทรวงการคลัง ใหแกขา ราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวนไมเกิน 20 คน เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี วิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีภิบาล ณ วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยใหเบิกคาใชจายเพื่อเปนทุนในการศึกษาหลักสูตรดังกลาว จากเงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลังในสวนกลาง ภายในวงเงินทุนละ 300,000 บาท ทั้งนี้ ผูสมัครขอรับทุนศึกษาดังกลาว
จะตองเขาศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2553 โดยผูสมัครขอรับทุนจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ
เขารับการศึกษา และดําเนินการสมัครสอบดวยตนเอง ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
ในการนี้ วิทยาลัยนวัตกรรม ฯ จะมาชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรใหแกผูประสงคที่จะขอรับทุนศึกษา
ตามโครงการดังกลาว หรือผูสนใจจะเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ในวันจันทรที่ 3 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ หองประชุม 401 อาคารสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยขอใหแจงชื่อผูประสงคเขารวมรับฟงการชี้แจง
รายละเอียดหลักสูตรไดที่ คุณหฐยา ผิวทอง หมายเลขโทรศัพท 0 2273 9021 ตอ 2683 โทรสาร 0 2273 9762
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553
หากประสงคจะสมัครสอบเขารับการศึกษาตามโครงการดังกลาว ขอใหแจงความประสงคไปยัง
หนวยงานพัฒนาบุคลากรตนสังกัด เพื่อใหตนสังกัดแจงชื่อไปยังกระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
ทั้งนี้ ผูสมัครขอรับทุน จะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเขารับการศึกษา และดําเนินการสมัคร
สอบดวยตนเอง ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
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การสมัครรับทุนศึกษาตอระดับปริญญาโทภายในประเทศ สําหรับนักบริหาร ICT ของกระทรวงการคลัง
ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-------------------------------------ขัน้ ตอนการสมัคร
ขัน้ ตอนที่ 1 : กระทรวงการคลังแจงกรมในสังกัดประชาสัมพันธและรวบรวมรายชื่อผูประสงคจะขอรับทุน
สงใหกระทรวงการคลัง
ขัน้ ตอนที่ 2 : ผูสมัครรับทุนดําเนินการ ดังนี้
1. แจงความประสงคไปที่หนวยงานพัฒนาบุคลากรตนสังกัด
2. ดําเนินการสมัครสอบ SMART–II และ TU-GET ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
3. ดําเนินการสมัครสอบ และสอบ ตามวันเวลาที่วทิ ยาลัยนวัตกรรม ฯ กําหนด
ขัน้ ตอนที่ 3 : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแจงผลการสอบใหกระทรวงการคลัง
ขัน้ ตอนที่ 4 : กระทรวงการคลังจะแจงผลการพิจารณาคัดเลือกใหหนวยงานตนสังกัด
ขัน้ ตอนที่ 5 : ผูไดรับทุนจัดทําสัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) และสัญญาค้าํ
ประกัน
กับหนวยงานตนสังกัดและจัดสงสําเนาสัญญาดังกลาวใหกระทรวงการคลังอยางละ 1 ชุด
ขั้นตอนที่ 6 : ผูไดรับทุนเบิกคาใชจายเพื่อการศึกษา ไดเทาที่จายจริงตลอดหลักสูตร ภายในวงเงิน รายละ
300,000 บาท (สามแสนบาทถวน) ตามที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ โดยมีใบเสร็จรับเงินและ
ใหเบิกจายเงินเปนรายภาคการศึกษา
คุณสมบัตขิ องผูสมัคร
1. เปนขาราชการที่ดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการและประเภททัว่ ไปตั้งแต
ระดับชํานาญงานขึน้ ไป (ระดับหัวหนา)
2. เปนขาราชการในสังกัดหนวยงานที่ขอรับทุน ไมนอยกวา 1 ป
3. เปนผูมีอายุไมเกิน 45 ปบริบูรณ นับถึงวันทีข่ อรับทุน
4. เปนผูที่ผูบังคับบัญชาระดับกอง/ศูนย/สํานัก หรือเทียบเทาขึน้ ไป รับรองวาเปนผูมีความประพฤติดี และ
ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
5. เปนผูที่รับผิดชอบงานทางดาน ICT หรือปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการบริหาร การจัดทํานโยบายและแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน
เงื่อนไขการขอรับทุน
1. ผูสมัครจะตองยื่นความประสงคขอรับทุนผานหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหตนสังกัดแจงชื่อไปยังกระทรวงการคลัง
2. ผูสมัครจะตองรับผิดชอบคาสมัครสอบเอง
3. การใหทนุ จะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบ
4. ผูรับทุนจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการพลเรือน โดยการใหไปศึกษาเพิ่มเติม
ในประเทศ พ.ศ. 2540 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
5. ผูรับทุนจะตองเขาศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเทานั้น
6. การเบิกคาใชจายในการศึกษาใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

โครงการการศึกษาตอระดับปริญญาโทดานคอมพิวเตอร
1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันกระทรวงการคลัง ถือเปนหนวยงานราชการที่ใหความสําคัญตอการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใชในการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สราง
องคความรู รวมทั้งการแกปญ
 หาของประเทศ ตลอดจนมีพันธกิจในการสรางนวัตกรรมทางดานการศึกษา
โดยในปจจุบนั ICT มีบทบาทในกิจการของหนวยงานตาง ๆ ภายใตสังกัดกระทรวงการคลัง ทั้งดานการบริหาร
การจัดเก็บภาษีรายได การบริหารขอมูลเศรษฐกิจการคลังเพื่อประโยชนในการตัดสินใจของผูบ ริหารการเผยแพร
ขอมูลและการขยายการใหบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต รวมทั้งการใชระบบ ICT ในระบบบริหารจัดการ
ภายในองคกร เชน ระบบการบริหารจัดการ IT ไอทีภิบาล (IT Governance) การบริหารความเสี่ยง รัฐอิเล็กทรอนิกส
(e-Government) และระบบอินทราเน็ต เปนตน
ประสิทธิภาพของงานดาน ICT ขึ้นอยูกับความรูความสามารถของการประยุกตใชเทคโนโลยีอยาง
เชี่ยวชาญ และที่สําคัญในการบริหารและการทํางานตองสอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง
ของระบบเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยี ขอจํากัดของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่สงผลตอ
ชุมชนและหนวยงานราชการของประเทศ ซึ่งผูปฏิบัติงานในยุคปจจุบันจะตองพัฒนาความรูพื้นฐาน
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่จําเปนในการบริหารเชิงกลยุทธ สรางสรรคนวัตกรรมในการบริหารและการทํางาน
ตอยอดเรียนรูว ิชาการดาน ICT ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งปจจุบนั นี้ กระทรวงการคลังยังขาดแคลน
บุคลากรผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะนักบริหาร ICT ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่
กระทรวงการคลังจะตองเรงพัฒนาบุคลากรในหนวยงานใหเปนผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนงานตามภารกิจหลักของกระทรวงการคลังใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะชวยลดปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางดาน
คอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานความรูของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลังให
ไดรับปริญญาโท ในสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี (เทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีภิบาล) จากสถาบันการศึกษา
ชั้นนําของประเทศไทย
2. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีศักยภาพในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารราชการของกระทรวงการคลัง

-23. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงการคลัง ใหมีพื้นฐานความรูดานการ
บริหารจัดการเทคโนโลยี (Management of Technology Centered Knowledge) ความรูดานที่เกี่ยวของกับ
องคการ (Knowledge of Corporate Function) ความรูเทคโนโลยีเฉพาะทาง (Technology-Centered Function)
และความรูดานอื่นที่เปนประโยชน (Knowledge of Supporting Disciplines) ใหเปนบุคลากรทีม่ ีความรู
ความสามารถ และความชํานาญในการบริหารจัดการเทคโนโลยีภายในองคกร
3. กลุมเปาหมาย
ขาราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จํานวน 10 ราย ที่รบั ผิดชอบงานทางดาน ICT หรือปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับการบริหาร การจัดทํานโยบายและแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน และผานการคัดเลือกตาม
เกณฑมาตรฐานที่กระทรวงการคลังสถาบันการศึกษากําหนด
4. งบประมาณ
กระทรวงการคลังขอจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพื่อจัดสงขาราชการเขารับการศึกษาระดับปริญญาโทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นอกเวลา
ราชการ) ในสถาบันการศึกษาชัน้ นําในประเทศไทย
5. ผลที่คาดวาจะไดรบั
1. ขาราชการสังกัดกระทรวงการคลังไดรับการพัฒนาใหกาวสูนักเทคโนโลยีสารสนเทศระดับแนวหนา
สามารถนําความรูท ไี่ ดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การเพิ่มศักยภาพของกระทรวงการคลังในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาระดับชัน้ นําของประเทศและกระทรวงการคลัง
6. ผูรบั ผิดชอบโครงการ
สวนพัฒนาบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทรศัพท 02-273-9021 ตอ 2683
โทรสาร 02-273-9762
-----------------------------------------

