กำหนดกำรอบรม
หลักสูตรนักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7
(e-Government Executive Program: e-GEP)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนำคม 2560
ณ ห้อง Executive 1 – 2 ชั้นใต้ดิน โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหำนคร
เวลำ

รำยละเอียด

08.30 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.

กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม
“นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7”
โดย ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

09.15 – 10.30 น.

พิธีเปิดการอบรม “นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7”
และการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยภายใต้นโยบาย
Thailand 4.0”
โดย นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10.30 – 10.40 น.

ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และผู้เข้าร่วมอบรม

10.40 – 10.55 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.55 – 12.00 น.

แนะนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร
“นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7”
โดย นายเอก โอฐน้อย
รักษาการผู้จัดการส่วนสถาบันฝึกอบรมรัฐบาลดิจิทัล
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เวลำ (ต่อ)

รำยละเอียด (ต่อ)

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

การบรรยายหัวข้อ
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธ์ศาสตร์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

14.30 – 14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.30 – 16.00 น.

การบรรยายหัวข้อ (ต่อ)
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายและยุทธ์ศาสตร์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

16.00 น.

จบการอบรมครั้งที่ 1
***********************************************

หมำยเหตุ
 กาหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการเรียนเชิญและรอการตอบรับจาก
วิทยากร หากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางทีมงานขออภัยมา ณ โอกาสนี้
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แผนที่สถำนที่จัดอบรม
หลักสูตรนักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7
(e-Government Executive Program: e-GEP)
ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหำนคร

โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
ที่ตั้ง: 444 ถนนพญำไท ปทุมวัน สยำม กรุงเทพ ประเทศไทย 10330
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ตำรำงกำรอบรม
หลักสูตรนักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 7
(e-Government Executive Program: e-GEP)
ระหว่ำงวันที่ 23 มีนำคม 2560 ถึง วันที่ 13 กรกฎำคม 2560
(ครั้งที)่ | วันที่

หัวข้อกำรอบรม
วิทยำกร
กำรบริหำรรำชกำรภำยใต้นโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ครั้งที่ ๑)
 พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วันพฤหัสบดีที่
ในหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยภายใต้นโยบาย
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
Thailand 4.0”
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
ณ ห้อง Executive
นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
หน่วยงานภาครัฐ
1–2
(ครั้งที่ ๒)
 นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนโยบาย
วันพฤหัสบดีที่
ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
รัฐบาลดิจิทัล
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
นายวินัย อยู่สบาย
ณ ห้อง Executive
คอมพิวเตอร์
1–2
(ครั้งที่ ๓)
วันที่
 แนวทางการจัดทาโครงการเพื่อยกระดับหน่วยงาน
๔–๕ เมษายน ๒๕๖๐
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Class Assignment)
ณ โรงแรม Balcony
จ.ชลบุรี
 การบริหารโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
(Project Management for Government
Agency)

(ครั้งที่ ๔)
วันพุธที่
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง Executive
 ยุทธศาสตร์การบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร
1–2
ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
(Connected Government Model)

นายไชยเจริญ อติแพทย์

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

หน้า 4/6

(ครั้งที)่ | วันที่

หัวข้อกำรอบรม
วิทยำกร
ทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐ
 การปฏิรูประบบราชการ
o พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
(ครั้งที่ ๕)
นางกิตติยา คัมภีร์
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ
วันพฤหัสบดีที่
o แนวทางการบริหารราชการภายใต้นโยบายการ
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง Jamjuree
 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้บริหาร
Ballroom B
หน่วยงานภาครัฐ (Digital Literacy)
นางเมธินี เทพมณี
 แผนพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ
 บทบาทผู้บริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล (Digital
นายมนูญ สรรค์คุณากร
(ครั้งที่ ๖)
Leadership)
วันพฤหัสบดีที่
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
(Change and Risk Management)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์
 การบริหารผู้ให้บริการที่เป็นหน่วยงานภายนอก
ณ ห้อง Jamjuree 2
(Outsourcing Management)
กำรใช้เทคโนโลยียุคใหม่เพื่อกำรบริหำรรำชกำรในยุคดิจิทัล
 บทบาทของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของ
(ครั้งที่ ๗)
ผศ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี
หน่วยงานภาครัฐ
วันพฤหัสบดีที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
นางไอรดา เหลืองวิไล
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ณ ห้อง Jamjuree 2
หรือ EGA เพื่อนาไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(ครั้งที่ ๘)
วันที่ ๒๗ พ.ค. ถึง
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
 การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise
นายชัยณรงค์ โชไชย
Architecture หรือ EA
(ครั้งที่ ๙)
วันพฤหัสบดีที่
 ประมวลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
ต่างประเทศ กับการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการบริหาร
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
ราชการไทยในยุคดิจิทัล
ณ ห้อง Jamjuree 2
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(ครั้งที)่ | วันที่
(ครั้งที่ ๑๐)
วันพฤหัสบดีที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง Jamjuree 2
(ครั้งที่ ๑๑)
วันพฤหัสบดีที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้อง Executive
1–2

หัวข้อกำรอบรม
 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่สาคัญ (Internet
of Things)
 ความสาคัญของข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อการใช้
ประโยชน์ที่คุ้มค่า (Big Data Analytic)

วิทยำกร
นายณัฐนัย อนันตรัมพร
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล

 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ดร. รอม หิรัญพฤกษ์
(Digital Cyber Security)
ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์ (BC)
 การเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดร. ธรรม์ธีร สุขโชติรัตน์ (FT)
นวัตกรรมในยุคดิจิทัล”
ดร. รอม หิรัญพฤกษ์
(Fintech| Digital Money | Innovation | Block
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
chain)
โครงกำรเพื่อกำรยกระดับประสิทธิภำพกำรให้บริกำรภำครัฐ

(ครั้งที่ ๑๒)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่
(Class Assignment)
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
o โครงการเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ให้บริการภาครัฐ
ณ ห้อง Jamjuree 2
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒
(ครั้งที่ ๑๓)
(Class Assignment)
วันพฤหัสบดีที่
o โครงการเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการ
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
ให้บริการภาครัฐ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
 การจัดทา Group Assignment เพื่อนาเสนอในครั้ง
ณ ห้อง Jamjuree 1
ที่ ๑๔
(ครั้งที่ ๑๔)
วันพฤหัสบดีที่
 นาเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม
ณ ห้อง Jamjuree 2
หมำยเหตุ
 กาหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการเรียนเชิญและรอการตอบรับจาก
วิทยากร หากไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางทีมงานขออภัยมา ณ โอกาสนี้
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