ตารางการอบรม
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๕ (e-Government Executive Program: e-GEP#5)
ระหว่างวันที่ ๒ กรกฎาคม ถึง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (จานวน ๑๑ ครั้ง)
ครั้งที่

เวลา

หัวข้อการอบรม/กิจกรรม

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรฯ

ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดี
๒ ก.ค. ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดี
๙ ก.ค. ๒๕๕๘

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่
๑๖-๑๗ ก.ค.
๒๕๕๘
(๒ วัน)

ครั้งที่ ๔
วันพฤหัสบดี
๒๓ ก.ค. ๒๕๕๘

ครั้งที่ ๕
วันพฤหัสบดี
๖ ส.ค. ๒๕๕๘

๑๖ ก.ค. ๒๕๕๘

๑๗ ก.ค. ๒๕๕๘

บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกระดับสู่รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
(EGA’s Services for New Era of e-Government)
กฏหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ Digital Economy
และผลกระทบกับการดาเนินงานภาครัฐ
-อธิบายโครงสร้างหลักสูตรฯ, จัดกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมอบรม
ตามความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน
- สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ Tablet ประกอบการอบรม
แนวโน้มเทคโนโลยียุคใหม่เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสูร่ ัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Technology Trend)
ผู้นาด้านไอซีทีและการบริหารการจัดหาเทคโนโลยี
(IT Sourcing Management)
บทบาทผู้บริหารด้านไอซีที กับการก้าวเข้าสูย่ ุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (Roles of e-Government Executive and
impact from the emerging of Digital Economy)
ศึกษาดูงานภายในประเทศ
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด จ.สระบุรี
ที่พัก: แรนโชชาญวีร์ รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ เขาใหญ่
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

วิทยากร

สถานที่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจา
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ห้องจามจุรี ๑
ชั้น M
โรงแรมปทุมวัน
ปริ้นเซส

นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
ทีมงาน สรอ.
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

ห้องจามจุรี ๒
ชั้น M
โรงแรมปทุมวัน
ปริ้นเซส

นายไชยเจริญ อติแพทย์
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

ทีมงาน สรอ.

ดร.วิชิต สุรพนานนท์ชัย

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Principle of Enterprise Architecture (EA)

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. Enterprise Architecture as Framework

นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

- Enterprise Architecture as Strategy
- How to Implement EA for e-Government

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. Workshop on EA Case Studies

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

บริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย (แก่งคอย)
จากัด
แรนโชชาญวีร์
รีสอร์ท แอนด์
คันทรีคลับ
ห้องจามจุรี ๒
ชั้น M
โรงแรมปทุมวัน
ปริ้นเซส
ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ
1, 2 Basement
โรงแรมปทุมวัน
ปริ้นเซส

ต่อ.../หน้า ๒

...ต่อ
ครั้งที่

เวลา

หัวข้อ

ยกระดับกระบวนทัศน์สู่การบริหารงานภาครัฐยุคใหม่
(New Paradigm of Government Management)
ครั้งที่ ๖
วันพฤหัสบดี
ปรับกระบวนทัศน์สู่ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (Paradigm Shift in Cyber Security: From
Preventive to Responsive Security)
กรณีศึกษา “โครงการ Thailand Gateway: มิติใหม่
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การให้บริการภาครัฐ”
ครั้งที่ ๗
วันพฤหัสบดี
กรณีศึกษาการปฎิรูปกระบวนการให้บริการประชาชน สู่
๒๐ ส.ค. ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. e-Services
(Best Practice: Government Agency)
ครั้งที่ ๘
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ระหว่างวันที่
๒๒-๒๙ ส.ค.
๒๕๕๘
(๘ วัน)

๒๒-๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘

ศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
(นครซิดนีย์ และกรุงแคนเบอร์ร่า)

- นาเสนอบทสรุปการศึกษาดูงานต่างประเทศรายกลุ่ม
- เตรียมการนาเสนอรายกลุ่มเพื่อนาเสนอ รมต.
วันพฤหัสบดี
๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Development)
อภิปรายโครงการรายกลุ่ม ให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมได้รับฟัง
ครั้งที่ ๑๐ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และมีการแนะแนว
วันพฤหัสบดี
๑๗ ก.ย. ๒๕๕๘ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อภิปรายโครงการรายกลุ่ม ให้ผเู้ ข้าร่วมอบรมได้รับฟัง
และมีการแนะแนว (ต่อ)
ครั้งที่ ๙

ครั้งที่ ๑๑
วันพฤหัสบดี
๑ ต.ค. ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. การสัมมนาและมอบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วิทยากร
นายไชยเจริญ อติแพทย์
นายปริญญา หอมเอนก
นางวรรณพร เทพหัสดิน
ณ อยุธยา
- นายชัยณรงค์ โชไชย
- ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

สถานที่
ห้องจามจุรี ๑
ชั้น M
โรงแรมปทุมวัน
ปริ้นเซส
ห้องเอ็กเซ็กคิวทีฟ
1, 2 Basement
โรงแรมปทุมวัน
ปริ้นเซส

ทีมงาน สรอ.

คณะทางานหลักสูตร
ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
คณะทางานหลักสูตร
คณะทางานหลักสูตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ห้องจามจุรี ๑
ชั้น M
โรงแรมปทุมวัน
ปริ้นเซส
ห้องจามจุรี ๑
ชั้น M
โรงแรมปทุมวัน
ปริ้นเซส
ห้องจามจุรี บอลรูม
ชั้น M
โรงแรมปทุมวัน
ปริ้นเซส

