หลักสูตรผู้นำด้ำนดิจิทัลภำครัฐ
(Digital Leadership for Executive Level)
สำหรับตำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้น บริหำรระดับสูง หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่ำ
ระหว่ำงวันที่ 22 กันยำยน 2561 ถึง วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2561 (อบรมเฉพำะวันเสำร์ - อำทิตย์)
คำอธิบำยหลักสูตร
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง (Executive) มีบทบาทและพฤติกรรมคาดหวังเป็นผู้
กระตุ้น และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสาคัญ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถกาหนดนา
ความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการเข้ า ร่ ว มอบรมไปใช้ ใ นการก าหนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ รวมถึ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน และแนวทางการให้บริหาร (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและ
เตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และการ
ให้บริการของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงการนาข้อมูล และเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจตามนโยบายหรือทิศทางองค์กร
ประกอบกับ สานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ เวียนที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่องทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital
Government Academy: TDGA) หรือ ที ดี จี เอ ซึ่ ง มี ภารกิจ ในการพั ฒ นาบุ คลากรหน่ ว ยงานภาครัฐ ภายใต้ การ
ดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำด้ำน
ดิจิทัลภำครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) สำหรับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารที่
เข้าร่วมการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการได้จริง และ
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ทั้ ง 7 ทั ก ษะ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2560 ดังแสดงตามภาพด้านล่างนี้
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ที่มา: http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills
กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้บริหารระดับสูง (Executive) ที่ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ
กระทรวง กรม จังหวัด หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับ ต้น บริหารระดับสูง หรือ
ตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต ฯลฯ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ตระหนักถึงความสาคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการทบทวนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กรที่รับผิดชอบ
2. มีความรู้ความเข้าใจเพื่อการผลักดันและตัดสินใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางานและการให้บริการแก่
ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สามารถเตรียมการเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับคุณภาพการบริห ารจัดการ
และการให้บริการภาครัฐ
4. ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการเชื่ อมโยงข้อมูล และระบบการให้บ ริการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการและสร้างเอกภาพการให้บริการภาครัฐ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เป็นการสร้างความตะหนักรู้ถึงความสาคัญ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล จนนาไปสู่การเป็นผู้
กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน และแนวทางการให้บริการ โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพการบริการ และการให้บริการภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล และการให้บริการระหว่างหน่วยงาน
และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
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ระยะเวลำกำรอบรม
จานวน 72 ชั่วโมง (7 ครั้ง) อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือตามความเหมาะสม
อบรมระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2561
หัวข้อกำรอบรมและจำนวนชั่วโมงกำรอบรมในแต่ละหัวข้อ (Last Update: 05.09.2561)
เวลำ
หัวข้อบรรยำย
วันเสำร์ที่ 22 กันยำยน 61 (ครั้งที่ 1)
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 – 9.151น.  พิธีเปิด

วิทยำกร

o ผู้บริหารระดับสูง / หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
o ผูบ้ ริหารนิด้า/ผู้บริหาร TDGA
ผู้บริหารหลักสูตร
9.15 – 10.30 น.  นโยบายมหาดไทย 4.0 และการบริการประชาชน o ผู้บริหารระดับสูง / หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ยุคดิจิทัล
10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11..00 น.  แนะนาหลักสูตร
o ผู้บริหารหลักสูตร/ผู้บริหาร TDGA
11.00 - 12.00 น.  ทดสอบก่อนการอบรม
o ผู้บริหารหลักสูตร
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.  การกาหนดบทบาทและหน้าที่เพื่อการ
o ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
(รองนายกรัฐมนตรี)
แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลและลดกระบวนการ
ทางานซ้าซ้อน
15.00– 15.15 น.  รับประทานอาหารว่าง
15.15 - 16.30 น.  การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลตาม
o ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
(ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)
นโยบายรัฐบาลไทย (Digital Government
Transformation)
16.30 – 17.30 น.  สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise
o นายชัยณรงค์ โชชัย
(ที่ปรึกษาสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล)
Architecture) เพื่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
บริหารจัดการดิจิทัล
วันเสำร์ที่ 20 ตุลำคม 61 (ครั้งที่ 2)
09.00 – 12.00 น.  การวิเคราะห์ผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี o นายกิตติพงศ์ อัศวพิขยนต์
(กรรมการรองกรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท IBM
ต่อกลไกภาครัฐ
ประเทศไทย จากัด)
13.00 – 16.00 น.  เทคโนโลยีการวิเคราะห์จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ o รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
(รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ภาครัฐ (Government Big Data Analytics)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
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เวลำ
18.00 – 21.00 น. 

หัวข้อบรรยำย
กรอบ Take Home Workshop : การสร้าง

พลังอานาจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทลั
4.0 กระทรวงมหาดไทย
วันอำทิตย์ที่ 21 ตุลำคม 61 (ครั้งที่ 3)
09.00 – 12.00 น.  การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคมยุคดิจิทัลให้สอดรับนโยบายประเทศไทย
4.0
13.00 – 16.00 น.  กลเม็ดในการดาเนินกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการทางาน
ข้ามหน่วยงาน
วันเสำร์ที่ 10 พฤศจิกำยน 61 (ครั้งที่ 4)
09.0 – 12.00 น.  พลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่ออานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
13.00 – 16.00 น.  การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทางาน
และตัดสินใจ
18.00 – 21.00 น.  Panel Discussion: การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่
การปรับเปลี่ยน Mind set วัฒนธรรม และสาย
ทางอาชีพดิจิทัล

วันอำทิตย์ที่ 11 พฤศจิกำยน 61 (ครั้งที่ 5)
09.00 – 12.00 น.  Digital Visual Control: ปฏิบัติการดิจิทัลเชิงรุก
เพื่อการแก้ไขปัญหาทันเหตุการณ์และป้องกัน
ไม่ให้เกิดซ้าในอนาคต
13.00 – 16.00 น.  การเปลี่ยนแปลงกระบวนงานสู่การบูรณาการ
และกระบวนงานอัตโนมัติสาหรับการบริหาร
ราชการ
วันเสำร์ที่ 24 พฤศจิกำยน 61 (ครั้งที่ 6)
09.00 – 12.00 น.  กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบการจัดการและ
เปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
13.00 – 16.00 น.  กรอบธรรมาภิบาลดิจิทัล และหลักปฏิบัติที่ดี

วิทยำกร
o ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
o รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
o อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
o รศ. ดร. สมภพ มานะรังสรรค์
(อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
o ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
(อาจารย์ประจาหลักสูตรคณะรัฐประศาสนศาสตร์
NIDA)
o นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
(รองเลขาธิการ ก.พ.ร.)
o รศ.ดร.บวร ปภัสราทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
เสวนา โดย
o นางเมธินี เทพมณี (เลขาธิการ ก.พ.)
o นายกระทิง พูนผล
(นักสร้าง Start Up เปลี่ยนโลก)
o นายวัลล์ชัย เวชชีวะดารง
(รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท INET)
ผู้ดาเนินรายการ โดย
o รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
(รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
o นายเพชรไพฑูรย์ กรุงวงศ์
Digital Transform & Cloud Practitioner
บริษัท IBM ประเทศไทย จากัด
o ผศ.ดร. เดี่ยว กุลพิรักษ์
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์และการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
o นางสุรางคณา วายุภาพ
(ผอ.สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)
o ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
(คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
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เวลำ
18.00- 21.00 น.

หัวข้อบรรยำย
 การสร้างพลังอานาจใน Smart Platform
ภาครัฐด้วย Mobile / Social Medias /
Websites
วันอำทิตย์ที่ 25 พฤศจิกำยน61 (ครั้งที่ 7)
09.00 – 12.00 น.  สอบสมรรถนะคาดหวังรายบุคคล

16.00-17.00

 นาเสนอผลงานกลุ่ม Take Home Workshop:

การสร้างพลังอานาจการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ดิจิทลั 4.0 กระทรวงมหาดไทย
17.00-17.30

 ปัจฉิมนิเทศผู้บริหาร และพิธีปิด

วิทยำกร
o รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์
(หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์
บริษัทอีริคสัน (ประเทศไทย) จากัด)
o
o
o
o
o
o

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
ผศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล

o ผู้บริหารระดับสูง / หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:
 ตารางการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ด้วยอยู่ในระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร และรอ
การตอบรับเชิญ
 ระหว่างวันที่ วันที่ 11-23 พฤศจิกายน 2561 เป็นการมอบหมายกิจกรรม เพื่อการกลุ่มขับเคลื่อนการจัดการดิจิทลั
จังหวัด (แบ่งกลุ่มตามนโยบายกระทรวง) Take Home Workshop จานวน 22 ชั่วโมง ในหัวข้อ “การสร้างพลังอานาจ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดจิ ิทัล 4.0 กระทรวงมหาดไทย”

 ผู้บริหารที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด เพื่อประสานงาน และหารือกับผู้จัดฯ ตามห้วงเวลาที่แสดงข้างต้น
หรือความเหมาะสม
สถำนที่อบรม
 โรงแรมในกรุงเทพมหานคร หรือตามความเหมาะสม
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรอบรม
 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมสามารถเบิกจ่ายได้จากงบประมาณของทางราชการ
 สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/12839/ เพื่อสารองที่นั่ง
 กรอกใบสมัครเข้าร่วมการอบรมด้วยลายมือบรรจงหรือพิมพ์ (พร้อมลงนามกากับ)
(สามารถ Download ใบสมัครได้จาก Link เดียวกันกับการลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ด้านบน)
 สแกนใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฯ และส่งมายัง email: tdga@dga.or.th
 กรณีหากท่านมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
o นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 985 0471
o นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 079 7209
o นางสาวธัญรัศม์ อุ่นแก้ว หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อที่ 097 267 7859
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รูปแบบกำรอบรม:
การอบรมในหลั กสู ต รฯ นี้ ถูกออกแบบขึ้น มาเพื่ อผู้ บ ริหารระดั บสู ง ที่ เป็ น การผสมผสานหลายวิ ธี ดั งนี้
บรรยาย อภิ ป ราย ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ก รณี เ ปรี ย บเที ย บคู่ แ ข่ ง การบริ ห ารดิ จิ ทั ล
(Benchmarking) ศึกษาวิเคราะห์เกมส์การบริหารดิจิทัล ระดมปัญญาสร้างและพัฒนาแบบจาลองระบบนิเวศดิจิทัล
อนาคตในราชการไทย บทบาทสมมุติและฝึกปฏิบัตินาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมดิจิทัล ฝึกปฏิบัติการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ กิจกรรมนาเสนอรายงานกลุ่ม ศึกษาดูระบบงานดิจิทัลองค์กรตัวอย่าง
เงื่อนไขผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร
1. มีเวลาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด
2. เข้าร่วมการทางานกลุ่ม และนาเสนอ “โครงงานอานาจใหม่การจัดการดิจิทัล” ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเป็นไปได้ในการนาไปขับเคลือ่ นการปฏิบัติในภาครัฐจริงจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
3. ผลการสอบสมรรถนะคาดหวังรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ประเมินของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของในหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ดำเนินงำนโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
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