สูจิบัตร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงสวนราชการ

“การพั
“การพัฒ
ฒนาทั
นาทักกษะด
ษะดาานดิ
นดิจจิทิทัลัล
ของข
ของขาาราชการและบุ
ราชการและบุคคลากรภาครั
ลากรภาครัฐฐ
เพื
เพื่อ่อการปรั
การปรับบเปลี
เปลี่ย่ยนเป
นเปนนรัรัฐฐบาลดิ
บาลดิจจิทิทัลัล””
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.30 – 16.00 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

www.ocsc.go.th/Digital_Skills/seminar

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงสวนราชการ
“การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล”
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 - 14.15 น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

ชวงที่ 1 MORNING TALKS
07.30 – 08.40 น.

ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ
บริเวณโถงหนาหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ

08.40 – 08.50 น.

กลาวรายงาน
โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

ิน จั่นตอง
เอก ประจ

พลอากาศ

ี
ี เทพมณ

กษ

นางเมธิน

หิรัญพฤ
ดร. รอม

กษ
ฒน ศิวรั

นายปยวั

08.50 – 09.20 น.

เปดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง ขาราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

09.20 – 09.30 น.

ประธานถายภาพรวมกับผูบริหารสำนักงาน ก.พ. และหนวยงานรวมขับเคลื่อน
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัล

09.30 – 10.00 น.

บรรยาย เรื่อง การทำงานแนวใหมในยุคดิจิทัล
โดย นายรัฐศาสตร กรสูต รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ญสุข
พันธ เจริ

นางอารีย

งศ
ักษ สุธีว
ดร. อาร

รสูต
าสตร ก

นายรัฐศ

ฝายบริหารสำนักงาน ก.พ. นำรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ
ณ บริเวณโถงหนาหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ

10.00 – 11.15 น.

Panel Discussion : Digital Transformation : การเปลี่ยนผานภาครัฐในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โดย (1) ดร. อารักษ สุธีวงศ รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Strategy Officer ธนาคารไทยพาณิชย
(ประเด็น : Building Blocks for Digital Transformation & Digital Mindset)
(2) ดร. รอม หิรัญพฤกษ คณะกรรมการระบบชำระเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
(ประเด็น : เทคโนโลยีที่ทันสมัย กับ Digital Government Transformation)
(3) นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.
(ประเด็น : การปรับตัวดานกำลังคนเพื่อรองรับ Digital Government Transformation)
ผูดำเนินรายการ : นายปยวัฒน ศิวรักษ รองเลขาธิการ ก.พ.

11.15 – 12.00 น.

12.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.15 น.

นิทรรศการ

ชี้แจง : แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
เปนรัฐบาลดิจิทัล
โดย สำนักงาน ก.พ.ร.
สำนักงาน ก.พ.
รับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ
ชี้แจง : การเตรียมการและการสนับสนุนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
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ชวงที่ 2
กิจกรรมหองยอย : การนำเสนอตัวอยางหลักสูตร
และเครื่องมือการประเมิน ณ อาคารศูนยสัมมนา สำนักงาน ก.พ.
“Digital Talks: ขาราชการยุคดิจิทัล”
โดย
ดร.รัชดา เจียสกุล อ.จักรพันธ ตรวจมรคา
วิทยาลัยนวัตกรรม คุณอนันตา อินทรอักษร
บริษัท โบลลิเกอร แอนด
ม.ธรรมศาสตร
ผูรวมกอตั้ง
คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

“รูจักทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ”
โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)

BigTrees Project

“รูทันไซเบอร (Cyber)”
โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(องคการมหาชน)

หมายเหตุ

“ทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยี
1. การทดสอบจำนวนไมเกิน 33 คน
ดิจิทัลตามมาตรฐาน ICDL”
ใชเวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที (14.30 - 17.00 น.)
โดย
2. สำหรับกลุม Non-IT และไมเคยทดสอบ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
ทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ICDL หรือ IC3
“แนะนำการวิเคราะหผลการทดสอบ
Digital Literacy”
โดย บริษัท อารเอ็มไอ โกลบอล เวนเจอรส
(RMI Global Ventures)

หมายเหตุ
1. สำหรับผูที่เคยทดสอบทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ICDL หรือ IC3 และผูรับผิดชอบงานดานการเจาหนาที่
2. โปรดนำผลการทดสอบมาดวย

THAILAND 4.0

“การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต”
โดย วิทยากรจากบริษัท Apple (Thailand)

“การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานรวมกัน ในยุค Thailand 4.0”
โดย ดร.ชุติวัฒน สุวัตถิพงศ ศูนยวิชาการเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

“การใช Big Data เพื่อการตัดสินใจ”
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)

“การบริหารโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(Project Management)”
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรดานดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
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A3

หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ

A4
A1
A2
Board ถายภาพ/
ประชาสัมพันธ

(1) CISCO
(2) Microsoft
(3) Apple Authorised
Reseller
(4) สคช.
(5) สคช. และสำนักงาน ก.พ.
(6) DEPA
(7) ETDA
(8) TOT Academy
(9) EGA และเครือขาย
มหาวิทยาลัย
(10) NSTDA
(11) Thai MOOC
(12) สำนักงาน ก.พ.
A1 หองน้ำ
A2 QR code + คนหารายชื่อ
A3 ลงทะเบียน walk-in
A4 ลงทะเบียนผูลงทะเบียน
ผานระบบ
A5 อาหารวาง

แบบประเมินความพึงพอใจ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
Office of the Civil Service Commission (OCSC)
47/111 ถ. ติวานนท อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2547 1000
www.ocsc.go.th

