กําหนดการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงสวนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.
เวลา
๐๗.๓๐– ๐๘.๔๐ น.
๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๐ น.
๐๘.๕๐ – ๐๙.๒๐ น.

๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

สิ่งที่สงมาดวย ๒

กิจกรรม
ลงทะเบียน และชมนิทรรศการบริเวณโถงหนาหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
กลาวรายงาน
โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
เปดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ขาราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ประธานถายภาพรวมกับผูบ ริหารหนวยงานรวมขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดานดิจทิ ัล
การบรรยาย เรื่อง การทํางานแนวใหมในยุคดิจิทัล
โดย นายรัฐศาสตร กรสูต
รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
*ประเด็น :
Digital Landscape ในยุคปจจุบัน Challenges & Opportunities กับรูปแบบการดํารงชีวิตและ
การทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป และการปรับตัวของบุคลากรภาครัฐในบริบทการทํางานยุคดิจิทัล

หมายเหตุ ฝายบริหารสํานักงาน ก.พ. นํารองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณโถงหนาหอประชุมฯ
๑๐.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.

Panel Discussion: Digital Transformation: การเปลี่ยนผานภาครัฐในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล
โดย (๑) ดร.อารักษ สุธวี งศ รองผูจดั การใหญอาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย
* ประเด็น : Building Blocks for Digital Transformation และ Digital Mindset
(๒) ดร. รอม หิรัญพฤกษ คณะกรรมการระบบชําระเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
* ประเด็น : เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับ Digital Government Transformation
(๓) นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
* ประเด็น : การปรับตัวดานกําลังคนเพื่อรองรับ Digital Government Transformation
นายปยวัฒน ศิวรักษ รองเลขาธิการ ก.พ. ผูดําเนินรายการ

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.

ชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจทิ ัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
โดย สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.
รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

2
เวลา
๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕ น.

๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม
การเตรียมการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
โดย กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องคการมหาชน)
หองกิจกรรมยอย : การนําเสนอตัวอยางหลักสูตรและเครื่องมือการประเมิน
ณ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. (เลือกเขารวมกิจกรรมทานละ ๑ กิจกรรม)
“Digital Talks: การปรับตัวของขาราชการในยุคดิจิทัล”
โดย (๑) ดร.รัชดา เจียสกุล : ผูอาํ นวยการ กลุมที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ
บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด
(๒) นายจักรพันธ ตรวจมรคา : อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
สรางสรรควิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(๓) นางสาวอนันตา อินทรอักษร : ผูรวมกอตั้ง Big Tree Project
“รูจักทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ”
โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
“รูทันไซเบอร (Cyber)”
โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
“ทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐาน ICDL”
โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
หมายเหตุ ๑. การทดสอบจํานวนไมเกิน ๓๓ คน ใชเวลาประมาณ ๒ ชม. ๓๐ นาที ระหวางเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
๒. ผูเขารับการทดสอบตองไมใชผูปฏิบตั ิงานดานเทคโนโลยีดิจิทลั ภาครัฐ และไมเคยเขารับการทดสอบ
ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐาน ICDL หรือ IC3 มากอน
๓. ผูเขารับการทดสอบจะตองทําการทดสอบใหเสร็จสิ้น จึงจะไดรับอนุญาตใหออกจากหองทดสอบ
“แนะนําการวิเคราะหผลการทดสอบ Digital Literacy”
โดย วิทยากรจากบริษัทอารเอ็มไอ โกลบอล เวนเจอรส (RMI Global Ventures)
หมายเหตุ ๑. กิจกรรมนีเ้ หมาะสําหรับผูที่เคยเขารับการทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดจิ ิทัล ตาม
มาตรฐาน ICDL หรือ IC3 และผูรบั ผิดชอบงานดานการเจาหนาที่
๒. โปรดนําผลการทดสอบมาดวย
“การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานรวมกันในยุค Thailand 4.0”
โดย ดร.ชุติวัฒน สุวตั ถิพงศ
ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
“การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต”
โดย วิทยากรจาก บริษัท Apple (Thailand)
“การใช Big Data เพื่อการตัดสินใจ”
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
“การบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Project Management)”
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

หมายเหตุ

๑) กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
๒) อาหารวางชวงเชารับ ณ จุดลงทะเบียน และอาหารวางชวงบาย ประมาณเวลา ๑๔.๑๕ น.

