หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10
(e-Government Executive Program: e-GEP)
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหาร
ระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกาหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย
เพื่อเป็นผู้นาการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล
เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือ
สามารถวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจทิ ัลที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
1. ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
1.2 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)
1.3 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
1.4 ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษได้แก่ ผู้อานวยการสานัก/ฝ่าย รองอธิบดี
หรือเทียบเท่า[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551]
2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ซึง่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1
3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
1 จาก 7

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ฝึกอบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุก วันพฤหัสบดี ) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด
จานวน 14 ครั้ง
ครั้งที่

เวลา
11.30 – 12.00 น. 13.00 - 14.30 น.
09.0 - 10.00 น.

ครั้งที่ 1
13 ส.ค. 63

หัวข้อการฝึกอบรม
พิธีเปิดการฝึกอบรม
ยุทธศาสตร์และกลไกการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
ชี้แจงรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร
การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
(Digital Government: Policy, Strategy and Project)

14.30 – 16.00 น. - รัฐบาลดิจิทัลของประเทศเอสโตเนีย
ครั้งที่ 2
17 - 18 ส.ค. 63

ครั้งที่ 3
27 ส.ค. 63

09.00 – 16.00 น.

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

ครั้งที่ 4
3 ก.ย. 63

09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

ครั้งที่ 5
10 ก.ย. 63
ครั้งที่ 6
17 ก.ย. 63

- ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
- กิจกรรมสัมพันธ์ ณ จังหวัดชลบุรี
- แนวทางและวิธีการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
รัฐบาลดิจิทัล
(Technology optimization for digital government)
- คิดแบบ Start up
- เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เปลี่ยนโลกสู่ยุคดิจิทัล เช่น Blockchain,
Digital ID, IOT, AI, และ 5G เป็นต้น
(Digital Technologies for the Digital Era)
- เครื่องมือประเมินระดับความพร้อมและวัดความสาเร็จในการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government Assessment Tools)

วิทยากร
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ
ผู้อานวยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
อดีตรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
นายนพพร อัจฉริยวนิช
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
CEO/Co-Founder ZTRUS
อดีตนายกสมาคม Thailand Tech
Startup Association
นายกิตตินันท์ อนุพันธ์
CEO & Co-Founder, Claim Di
นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม
นายกสมาคมดิจิทัลไทย
Chief Education Officer Tec.Work
นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร
ผู้อานวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

12.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงาน บริษัท หัวเว่ย ประเทศไทย จากัด
Digital Laws;
- พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ.
09.00 – 12.00 น.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของยุโรป General Data Protection Regulation (GDPR)
Digital Laws;
- พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ ดิจิทัล
- พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
13.00 – 16.00 น.

นายชยธวัช อติแพทย์
นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา
แห่งประเทศไทย
นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล
อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

2 จาก 7

ครั้งที่

เวลา
09.00 - 12.00 น.

ครั้งที่ 7
24 ก.ย. 63
13.00 - 16.00 น.

ครั้งที่ 8
1 ต.ค. 63

09.00 - 16.00 น.

09.00 - 12.00 น.
13.00 -16.00 น.

- Workshop#3: Data Governance Framework
- High-Level Data Architecture และ Open Data Framework

- กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (Data Governance, Big Data, Data Analytics)
09.00 - 12.00 น.
และตัวอย่างกรณีศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ
(Data Governance, Big Data and Data Analytics)
- Workshop#4: แนวทางและกระบวนการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลภาครัฐ
13.00 - 16.00 น.
(Data utilization in government (Open data))
09.00 - 12.00 น.

ครั้งที่ 11
22 ต.ค. 63
13.00 - 16.00 น.
09.00 – 12.00 น.
ครั้งที่ 12
29 ต.ค. 63

ครั้งที่ 13
5 พ.ย. 63

- Workshop#2: นวัตกรรมการออกแบบบริการ
(Innovation and Service Design; Customer journey)
- แนวทางการทา Digital Transformation ในภาครัฐ
(Digital Transformation in government)
- Data Governance Framework

ครั้งที่ 9
8 ต.ค. 63

ครั้งที่ 10
15 ต.ค. 63

หัวข้อการฝึกอบรม
- การออกแบบและจัดทาพิมพ์เขียวองค์กรยุคดิจิทัล
(Digital Blueprint Analysis and Creation)
- Workshop#1: จัดทาพิมพ์เขียวองค์กร ยุคดิจิทัลในระดับ High
Level
(High level Digital Blueprint Analysis and Creation)

- แนวทางการทา Digital Transformation
(Digital Transformation in Action)
- Workshop#5: Design Solutions and Project Plan
- กรณีศึกษาบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน
Digital Transformation

- บทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน Digital
Transformation
13.00 – 16.00 น. (Government Executives and Digital Transformation)

09.00 - 16.00 น.

- การจัดทาแผนงานโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล
(Digital government plans or projects)

วิทยากร
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
ผู้อานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต
การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล
ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม
ผู้อานวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ผู้อานวยการสถาบัน IMC
นายสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ
Managing Director
บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จากัด
นายอภิรักษ์ ปนาทกูล
Founder of UX Academy และอดีต
Google Developers Expert in UX/UI
ดร.ธัชพล โปษยานนท์
ผู้อานวยการบริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค
ประเทศไทยและอินโดจีน จากัด
ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
อธิบดีกรมสรรพากร
นางกลอยตา ณ ถลาง
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสาร
องค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
นายชัยณรงค์ โชไชย
ดร.ธัชพล โปษยานนท์
ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
นางไอรดา เหลืองวิไล

3 จาก 7

ครั้งที่

เวลา

ครั้งที่ 14
26 พ.ย. 63

09.00 - 12.00 น.

หัวข้อการฝึกอบรม
- นาเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ
- พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม

วิทยากร
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
นายชัยณรงค์ โชไชย
ดร.ธัชพล โปษยานนท์
ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์
นางไอรดา เหลืองวิไล

หมายเหตุ: กาหนดการ และหัวข้อการฝึกอบรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม

14 – 21 มี.ค. 64

กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ
Study Trip to
การศึกษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

หมายเหตุ:
1. กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ
2. กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ อยู่ระหว่างการพิจารณาประเทศที่เดินทางศึกษาดูงานตามสถานการณ์ความ
ปลอดภัยจากไวรัสโควิค
3. กรณีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางฯ และ/หรือยกเลิกการข้าร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ในแบบฟอร์มที่ระบุไว้นี้ ขอความกรุณาให้ท่านทา
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งการเปลี่ยนแปลงฯ ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางศึกษา ดูงาน
ต่างประเทศอย่างน้อย 90 วัน มิฉะนั้นทางโครงการฯ จาเป็นจะต้องคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และ/หรือปรับราคาค่าลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือยกเลิกกิจกรรมฯ ในกรณีที่มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ ไม่ถึง 20 ท่าน โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ลดลง และ/หรือเพิ่มขึ้น ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่เดินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดย
คานึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสาคัญ โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า

4 จาก 7

แผนผังเส้นทางการเรียนรู้

5 จาก 7

สถานทีฝ่ กึ อบรม
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/13805/ เพื่อสารองที่นั่ง หรือ
2. Scan QR Code
เพื่อสารองที่นั่ง

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
4. ลงนามในใบสมัคร
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport)
และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g_division@dga.or.th
การชาระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 - 0 – 20735 - 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
(กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน)
2. เมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
2.1 สแกนใบนาฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
2.2 ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
2.3 ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สาหรับออกใบเสร็จ
2.4 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก
3. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail: tdga-g_division@dga.or.th
4. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ
*********************************************************
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แผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10
(e-Government Executive Program: e-GEP)
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ

ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่
โทรศัพท์: 02 309 9999
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