
กําหนดการ  

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงสวนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 

ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

วันพุธท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.   

เวลา กิจกรรม 

๐๗.๓๐– ๐๘.๔๐ น.   ลงทะเบียน และชมนิทรรศการบริเวณโถงหนาหอประชุมสุขุมนยัประดิษฐ 

๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๐ น. 

 

กลาวรายงาน 

โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.  

๐๘.๕๐ – ๐๙.๒๐ น.  

 

เปดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ  

เร่ือง ขาราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

โดย พลอากาศเอก ประจนิ จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  

๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.  ประธานถายภาพรวมกับผูบริหารหนวยงานรวมขับเคลื่อนการพฒันาทักษะดานดิจทิัล 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. 

 

การบรรยาย เร่ือง การทํางานแนวใหมในยุคดิจิทัล   

โดย นายรัฐศาสตร กรสูต  

      รองผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

       *ประเด็น :  

       Digital Landscape ในยุคปจจุบัน Challenges & Opportunities กับรูปแบบการดํารงชีวิตและ 

การทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไป และการปรับตัวของบุคลากรภาครัฐในบริบทการทํางานยุคดจิิทัล 

หมายเหตุ ฝายบริหารสาํนักงาน ก.พ. นํารองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณโถงหนาหอประชุมฯ   

๑๐.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. 

 

Panel Discussion: Digital Transformation: การเปลี่ยนผานภาครัฐในยุคเศรษฐกิจและ 

สังคมดิจิทัล  

โดย  (๑) ดร.อารักษ สุธวีงศ   รองผูจดัการใหญอาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณชิย  

          * ประเด็น : Building Blocks for Digital Transformation และ Digital Mindset   

(๒) ดร. รอม หิรัญพฤกษ  คณะกรรมการระบบชําระเงนิ ธนาคารแหงประเทศไทย 

          * ประเด็น : เทคโนโลยทีี่ทันสมัยกับ Digital Government Transformation  

       (๓) นางเมธินี เทพมณี   เลขาธิการ ก.พ.       

          * ประเด็น : การปรับตวัดานกําลังคนเพื่อรองรับ Digital Government Transformation 

      นายปยวัฒน ศิวรักษ รองเลขาธิการ ก.พ. ผูดําเนินรายการ  

๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. 

 

ชี้แจงแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจทิัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

โดย   สํานักงาน ก.พ.ร.  

        สํานักงาน ก.พ. 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวนั และชมนทิรรศการ 

  

 

  

สิ่งท่ีสงมาดวย ๒   
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เวลา กิจกรรม 

๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕ น.  

 

การเตรียมการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานดจิิทัล  

โดย กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

      สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)   

      สถาบนัคุณวุฒิวชิาชีพ (องคการมหาชน)  

๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  

 

หองกิจกรรมยอย : การนําเสนอตัวอยางหลักสูตรและเคร่ืองมือการประเมิน  

ณ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. (เลือกเขารวมกิจกรรมทานละ ๑ กิจกรรม) 

“Digital Talks: การปรับตัวของขาราชการในยุคดิจิทัล” 

  โดย (๑) ดร.รัชดา เจยีสกุล : ผูอํานวยการ กลุมท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ  

              บริษัท โบลลิเกอร แอนด คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด 

         (๒) นายจักรพันธ ตรวจมรคา : อาจารยประจําหลักสูตร การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม 

              สรางสรรควิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

         (๓) นางสาวอนันตา อินทรอักษร : ผูรวมกอตั้ง Big Tree Project 

  “รูจักทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ”  

  โดย สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

 “รูทันไซเบอร (Cyber)”  

  โดย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)    

 “ทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐาน ICDL”  

  โดย สถาบันคณุวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) 

หมายเหตุ ๑. การทดสอบจํานวนไมเกิน ๓๓ คน ใชเวลาประมาณ ๒ ชม. ๓๐ นาที ระหวางเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 

             ๒. ผูเขารับการทดสอบตองไมใชผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ และไมเคยเขารับการทดสอบ

ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ตามมาตรฐาน ICDL หรือ IC3 มากอน  

 ๓. ผูเขารับการทดสอบจะตองทําการทดสอบใหเสร็จสิ้น จึงจะไดรับอนุญาตใหออกจากหองทดสอบ 

 “แนะนําการวิเคราะหผลการทดสอบ Digital Literacy”  

  โดย วิทยากรจากบริษัทอารเอ็มไอ โกลบอล เวนเจอรส (RMI Global Ventures) 

หมายเหตุ ๑. กิจกรรมน้ีเหมาะสําหรับผูท่ีเคยเขารับการทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยดีจิิทัล ตาม

มาตรฐาน ICDL หรือ IC3 และผูรบัผิดชอบงานดานการเจาหนาท่ี  

             ๒. โปรดนําผลการทดสอบมาดวย 

 “การใชเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานรวมกันในยุค Thailand 4.0” 

  โดย  ดร.ชุติวัฒน สุวัตถิพงศ   

         ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา สํานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 “การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต” 

  โดย วิทยากรจาก บริษัท Apple (Thailand) 

 “การใช Big Data เพ่ือการตัดสินใจ”  

  โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) 

       สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

 “การบริหารโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (Project Management)”  

  โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)   

        สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 

หมายเหตุ   ๑) กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

๒) อาหารวางชวงเชารับ ณ จุดลงทะเบยีน และอาหารวางชวงบาย ประมาณเวลา ๑๔.๑๕ น.   


	โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
	โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
	      สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  
	      สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 


