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ครั้งที่
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กิจกรรม
ลงทะเบียน
ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวต้อนรับและแนะนาความ
เป็นมาของโครงการฯ

๑

๒๒ มกราคม
๒๕๖๑

มาตรฐาน เรื่อง Data Governance
(พักรับประทานอาหารเบรกประมาณ
เวลา ๑๐.๑๕ น.)
แจ้งเป้าหมายของการดาเนินโครงการฯ อธิบาย
ภาพรวมของ Government Big Data Analytics
Platform การปกป้องความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ
ข้อมูล และแนะนา Common Data เช่น ข้อมูล
GIS ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเปิดภาครัฐ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
แต่ละหน่วยงานร่วมกันตั้งโจทย์ตามโครงการ
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data
ระยะที่ ๑ (พักรับประทานอาหารเบรกประมาณ
เวลา ๑๔.๓๐ น.)
สรอ. สรุปโจทย์สาหรับโครงการฯ และกระทรวงที่
เกี่ยวข้อง

เวลำ
๐๘.๓๐ น.
ถึง
๐๙.๐๐ น.

ผลลัพธ์ที่ได้

๐๙.๐๐ น.
ถึง
๐๙.๑๕ น.
๐๙.๑๕ น.
ถึง
๑๐.๑๕ น.
โจทย์หลักอย่าง
๑๐.๓๐ น.
น้อย ๓ โจทย์ตอ่
ถึง
โครงการฯ และ
๑๒.๐๐ น.
กระทรวงผู้ร่วม
โครงการฯ
๑๒.๐๐ น.
ถึง
๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
ถึง
๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
ถึง
๑๖.๓๐ น.
หน้าที่ ๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ครั้งที่

วันทีป่ ระชุม

กิจกรรม
สรอ. recap Government Big Data and
Analytics
แต่ละกลุ่มร่วมกันตั้งโจทย์ย่อยภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data
ระยะที่ ๑ (พักรับประทานอาหารเบรกประมาณ
เวลา ๑๐.๓๐ น.)

๒

ผลลัพธ์ที่ได้

๐๙.๓๐ น.
ถึง
๑๒.๐๐ น.

แต่ละกลุ่มหารือเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลเพื่อทา
conceptual design ของโครงการฯ
(พักรับประทานอาหารเบรกประมาณ
เวลา ๑๔.๓๐ น.)

๑๒.๐๐ น.
ถึง
๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. โจทย์หลัก และ
โจทย์ย่อยพร้อม
ถึง
๑๓.๓๐ น. แหล่งข้อมูล
สนับสนุนของแต่
ละโจทย์
๑๓.๓๐ น.
ถึง
๑๕.๓๐ น.

สรอ. แจ้งแนวทางการปกป้องความเป็นส่วนตัวของ
เจ้าของข้อมูล และการส่งข้อมูลเข้ามาที่ Sandbox
และแจกแบบสารวจความพร้อมทางด้านเทคนิค

๑๕.๓๐ น.
ถึง
๑๖.๓๐ น.

พักทานอาหารกลางวัน

๒๖ มกราคม
๒๕๖๑

เวลำ
๐๙.๐๐ น.
ถึง
๐๙.๓๐ น.

สรอ. สรุปโจทย์ย่อยของโครงการฯ
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๔
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๒๙ มกราคม
๒๕๖๑

๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑

กิจกรรม
สรอ. recap โจทย์หลัก โจทย์ย่อย
และแจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ จนถึง
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

เวลำ
๐๙.๐๐ น.
ถึง
๐๙.๓๐ น.

แต่ละกลุ่มร่วมกันกาหนด (ร่าง) แผนการดาเนินงาน ๐๙.๓๐ น.
ของโครงการฯ (พักรับประทานอาหารเบรก
ถึง
ประมาณเวลา ๑๐.๓๐ น.)
๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น.
พักทานอาหารกลางวัน
ถึง
๑๓.๐๐ น.
แต่ละกลุ่มจัดทา Conceptual Design ของโจทย์ที่ ๑๓.๐๐ น.
กาหนดร่วมกันของโครงการฯ (พักรับประทาน
ถึง
อาหารเบรกประมาณเวลา ๑๔.๓๐ น.)
๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น.
แต่ละกลุ่มนาเสนอโจทย์หลัก โจทย์ย่อย Paper
ถึง
Design และกาหนดแผนตลอดระยะเวลา ๙ เดือน
๑๖.๓๐ น.
Data Preparation Track

BI Track

แนะนาการโหลดข้อมูล
และดาเนินการ #๑
(พักรับประทานอาหาร
เบรกประมาณเวลา
๑๐.๓๐)

แนะนา BI Concept
และการใช้เครื่องมือ BI
(พักรับประทานอาหาร
เบรกประมาณเวลา
๑๐.๓๐)

พักทานอาหารกลางวัน
แนะนาการโหลดข้อมูล
และดาเนินการ #๒
(พักรับประทานอาหาร
เบรกประมาณเวลา
๑๔.๓๐)

ทดลองปฏิบัติการใช้
เครื่องมือ BI
(พักรับประทานอาหาร
เบรกประมาณเวลา
๑๔.๓๐)

ผลลัพธ์ที่ได้

(ร่าง) แผนของ
โครงการฯ และ
Conceptual
Design ของโจทย์
ที่กาหนด

๐๙.๐๐ น.
ถึง
๑๒.๐๐ น. ได้ข้อมูลที่ปกป้อง
ความเป็นส่วนตัว
๑๒.๐๐ น. ของเจ้าของข้อมูล
เข้า Sandbox
ถึง
๑๓.๐๐ น. และแนะนาการใช้
เครื่องมือ BI
๑๓.๐๐ น.
ถึง
๑๖.๓๐ น.

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ

หน้าที่ ๓

