โครงการอบรม
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗
(e-Government Executive Program: e-GEP)
ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อบรมทั้งหมด จานวน ๑๔ ครั้ง มีรายละเอียด ดังนี้
 การอบรมในประเทศ จานวน ๑๑ ครั้ง ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
(อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
 การอบรมนอกสถานที่ภายในประเทศ จานวน ๑ ครั้ง
 การศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย จานวน ๑ ครั้ง (๗ วัน)
 การนาเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐและ
พิธีมอบประกาศนียบัตร จานวน ๑ ครั้ง
(รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด จานวน ๑๔ ครั้ง)
(ครั้งที)่ | วันที่

หัวข้อการอบรม
วิทยากร
การบริหารราชการภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ครั้งที่ ๑)
 พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วันพฤหัสบดีที่
ในหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยภายใต้
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
นโยบาย Thailand 4.0”
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ ห้อง Executive
นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
และนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
1–2
(ครั้งที่ ๒)
 “การขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐบาล
นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
วันพฤหัสบดีที่
ภายใต้แผนรัฐบาลดิจิทัล”
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิด
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
นายวินัย อยู่สบาย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ณ ห้อง Executive
1–2
(ครั้งที่ ๓)
 แนวทางการจัดทาโครงการเพื่อยกระดับ
วันที่
หน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
๔–๕ เมษายน ๒๕๖๐
ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคาชัย
(Class Assignment)
ณ โรงแรม Balcony
จ.ชลบุรี

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗

หน้าที่ ๑ / ๓

(ครั้งที)่ | วันที่

หัวข้อการอบรม
วิทยากร
 การบริหารโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
(ครั้งที่ ๔)
นายไชยเจริญ อติแพทย์
(Project Management for
วันพุธที่
Government Agency)
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
 ยุทธศาสตร์การบูรณาการเพื่อการ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แผนพัฒนารัฐบาล นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
ณ ห้อง Executive
ดิจิทัลของประเทศไทย (Connected
1–2
Government Model)
ทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
 การปฏิรูประบบราชการ
o พระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
นางกิตติยา คัมภีร์
(ครั้งที่ ๕)
ทางราชการ
วันพฤหัสบดีที่
o แนวทางการบริหารราชการภายใต้
๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(Open Government)
ณ ห้อง Jamjuree
 การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
Ballroom B
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ (Digital
นางเมธินี เทพมณี
Literacy)
 แผนพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ
 บทบาทผู้บริหารภาครัฐในยุคดิจิทัล
นายมนูญ สรรค์คุณากร
(Digital Leadership)
(ครั้งที่ ๖)
วันพฤหัสบดีที่
 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความ
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เสี่ยง (Change and Risk
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
Management)
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์
ณ ห้อง Jamjuree 2
 การบริหารผู้ให้บริการที่เป็นหน่วยงาน
ภายนอก (Outsourcing Management)
การใช้เทคโนโลยียุคใหม่เพื่อการบริหารราชการในยุคดิจิทัล
 บทบาทของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี
ของหน่วยงานภาครัฐ
(ครั้งที่ ๗)
วันพฤหัสบดีที่
 การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของ
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
นางไอรดา เหลืองวิไล
มหาชน) หรือ EGA เพื่อนาไปสู่การเป็น
ณ ห้อง Jamjuree 2
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗

หน้าที่ ๒ / ๓

(ครั้งที)่ | วันที่
(ครั้งที่ ๘)
วันที่ ๒๗ พ.ค. ถึง
๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

หัวข้อการอบรม
 ศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

 การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย
(ครั้งที่ ๙)
นายชัยณรงค์ โชไชย
Enterprise Architecture หรือ EA
วันพฤหัสบดีที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ประมวลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
ณ ต่างประเทศ กับการประยุกต์ใช้ให้เข้า
ณ ห้อง Jamjuree 2
กับการบริหารราชการไทยในยุคดิจิทัล
 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่สาคัญ
(ครั้งที่ ๑๐)
นายณัฐนัย อนันตรัมพร
(Internet of Things)
วันพฤหัสบดีที่
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 ความสาคัญของข้อมูลในยุคดิจิทัล เพื่อ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
การใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่า (Big Data
ณ ห้อง Jamjuree 2
Analytic)
 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
(ครั้งที่ ๑๑)
ดร. รอม หิรัญพฤกษ์
ของข้อมูล (Digital Cyber Security)
วันพฤหัสบดีที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์ (BC)
 การเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยี
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ดร. ธรรม์ธีร สุขโชติรัตน์ (FT)
สารสนเทศและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล”
ณ ห้อง Executive
ดร. รอม หิรัญพฤกษ์
(Fintech| Digital Money | Innovation
1–2
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
| Block chain)
โครงการเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
(ครั้งที่ ๑๒)
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑
วันพฤหัสบดีที่
(Class Assignment)
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
o โครงการเพื่อการยกระดับ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
ณ ห้อง Jamjuree 2
 อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒
(ครั้งที่ ๑๓)
(Class Assignment)
วันพฤหัสบดีที่
o โครงการเพื่อการยกระดับ
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  การจัดทา Group Assignment เพื่อ
ณ ห้อง Jamjuree 1
นาเสนอในครั้งที่ ๑๔

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

หน้าที่ ๓ / ๓

(ครั้งที)่ | วันที่
หัวข้อการอบรม
วิทยากร
(ครั้งที่ ๑๔)
วันพฤหัสบดีที่
 นาเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.  พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม
ณ ห้อง Jamjuree 2
หมายเหตุ: กาหนดการอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการเชิญ
วิทยากร และรอการตอบรับการบรรยาย หากมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๗

หน้าที่ ๔ / ๓

