โครงการอบรม
“เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”
จัดโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ร่วมกับ สถาบันการศึกษาแกนนาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
หลักการและเหตุผล
ตามที่ สานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนเรื่อง “ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครั ฐ เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ” เพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รกลาง
บริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทีม่ ุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์และ
มีความสามารถในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทางานและการให้บริการภาครัฐที่สร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม
จากความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ (Thailand Digital
Government Academy: TDGA) (ทีดีจีเอ) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้
การดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จึงได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา
แกนน าที่ เ ข้า ร่ วมเป็ น เครื อข่ า ย จ านวน 5 แห่ ง ได้ แ ก่ 1) สถาบั น บัณ ฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ (นิ ด้ า )
2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาลัยเขตจักรพงษภูวนารถ
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ 5) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีโครงการ
อบรม “เพื่อการพัฒนาทักษะด้ า นดิ จิทัลสาหรั บข้าราชการและบุคลากรภาครั ฐ ” ขึ้น จานวนทั้งสิ้ น 3
หลักสูตร ขึ้น ได้แก่
ชื่อหลักสูตร
(วันที่อบรม)
1. หลักสูตรทักษะดิจิทัลสาหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล
 อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ
 ระหว่างวันที่ 4 กรฎาคม ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 (รวมจานวน 3 วัน)
2. หลักสูตรผู้นาด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive level)
 อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันศุกร์และวันเสาร์
 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561 (รวมจานวน 12 วัน)
 สถานที่อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อบรม รับสมัคร
(ชั่วโมง) (ท่าน)
18
200
72

30

ชื่อหลักสูตร
อบรม รับสมัคร
(วันที่อบรม)
(ชั่วโมง) (ท่าน)
3. หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management level)
72
30
 อบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันศุกร์และวันเสาร์
 ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน 2561 (รวมจานวน 12 วัน)
 สถานที่อบรม ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทั้งนี้ โครงการอบรมฯ นี้ ได้ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่อ้างอิง “แนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560”

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
“ทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”
วิธีดาเนินการจัดอบรม
 การรับฟังการบรรยายจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 60%)
 การเสวนาร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาในยุคดิจิทัล
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study)
 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการอบรม (Management Workshop)

การรับสมัคร
 รับสมัครจานวนจากัดในแต่ละหลักสูตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
 ลงทะเบียนผ่านทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/931/12661/ เพื่อสารองที่นั่ง
 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบตมจานวนที่ได้ประกาศไว้
 สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 และส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: bda@dga.or.th
 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในดุลยพินิจของทีดีจีเอ เท่านั้น
เงื่อนไขการผ่านการอบรม
ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมที่จะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการอบรม และได้รับประกาศนียบัตร
จาเป็นต้อง
 มีเวลาเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่หลักสูตรกาหนด
 ดาเนินการทาแผนงานหรือโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital
Transformation ภาครัฐ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตร
 เข้าร่วมการอบรมนอกสถานที่ (ภายในประเทศ)
 เข้าร่วมการนาเสนอแผนงานหรือโครงการในลักษณะ Digitization หรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด
Digital Transformation ภาครัฐ
คาอธิบาย
o โครงการในลักษณะ Digitization หมายถึง โครงการเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือ
โครงการในรูปแบบการบูรณาการร่วมกัน
o แผนงานหรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ หมายถึง แผนงาน
หรือโครงการที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ข้อควรพิจาณาก่อนเข้าร่วมการอบรม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทีดีจีเอ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรม
ตลอดหลักสูตร (ไม่รวมค่าเดินทาง, ค่าที่พัก)
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศจะต้องเข้าร่วมการอบรมให้ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ หากผู้ที่ได้รับทุนจาก
หน่วยงานใดเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด และ/หรือสละภายหลังเมื่อเปิดการอบรมไปแล้ว
หน่วยงานของผู้ได้รับทุนท่านนั้น จะไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่ วมโครงการ และ/หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มี
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร. และ ทีดีจีเอ ในรุ่นต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วม
โครงการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของโครงการและยังคงมีทุน สนับสนุน การ
พัฒนาบุคลากรสาหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไปในอนาคต
************************************

หลักสูตรทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลำกรภำครัฐเพื่อกำรขับเคลื่อนสู่รัฐบำลดิจิทัล
(Digital Government Transformation in 3 Days)
วันที่ 4, 11 และ 18 กรกฎำคม 2561
วัตถุประสงค์:
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ในการก้ า วสู่ ก ารพั ฒ นาบริ ก ารดิ จิ ทั ล
(Government Digital Service) ที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการ
ดาเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึง
ระดับกระทรวง
กลุ่มเป้ำหมำย: เหมาะสมสาหรับข้าราชการและบุคลากรทุกกลุ่ม
จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 200 ท่าน
ระยะเวลำกำรอบรม: จานวน 18 ชั่วโมง (3 วัน)
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพุธ ได้แก่ วันที่ 4, 11 และ 18 กรกฎาคม 2561
สถำนที่อบรม: โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
ค่ำลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรอบรม: ฟรีไม่มีค่ำใช้จ่ำย
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทีดีจีเอ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมตลอด
หลักสูตร ซึ่งมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเป็นจานวนเงิน 21,900 บาทต่อท่าน
 ทั้งนี้ ทุนที่ได้รับการสนับสนุนไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พักสาหรับการเข้าร่วมการอบรม
หัวข้อกำรสอน:
Day1: Digital Mindset:
การสร้างแรงจูงใจ ปรับกระบวนคิด การสร้างให้เกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรแบบดิจิทัล
Day2: Design Thinking:
กระบวนการคิดที่ใช้ในการทาความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างละเอียดครบทุกมิติ โดยกาหนดให้ผู้รับบริการ
(ประชาชน) เป็นศูนย์กลาง และใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างแนวทางการแก้ไข และนาเอาแนวทางต่างๆ ไปสู่

การทดสอบและพัฒนา เพื่อให้เกิดแนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ให้กับผู้รับบริการ (ประชาชน) เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุดในการรับบริการ
Day3: Digital Skill Set:
องค์กรในปัจจุบันต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้น ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐก็เช่นเดียวกัน จึงมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีพื่อให้การทางานในยุคดิจิทัลเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในอันจะนาไปสู่การสร้างกระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ และบริการที่ดีสู่ประชาชน
ดำเนินงำนโดย:
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ร่วมกับ สถาบันการศึกษาแกนนาที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย จานวน
5 แห่ง ได้แก่ 1) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวั น ออก วิ ท ยาลั ย เขตจั กรพงษภูว นารถ 4) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ และ
5) มหาวิทยาลัยมหิดล

