สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑

งานสัมมนา
“Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime”
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง ฟังก์ชั่น ๑๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพมหานคร

๑. หลักการและเหตุผล
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแผนพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) เพื่ อเป็ นกลไกส ำคั ญในกำรขั บเคลื่ อนกำรพั ฒนำประเทศที่ ยั่ งยื น โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุ่งหมำยเพื่อนำพำประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไปสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตำมนโยบำยของรัฐบำล และตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ในยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำกำลังคนให้พร้อมเข้ำสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และกำรพัฒนำ
ทักษะและทัศนคติของบุคลำกรภำครัฐให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงรอบรู้ เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่กำรเป็นองค์กรที่ทันสมัย สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง
ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ด้ำนรัฐบำลดิจิทัล เป็นไปอย่ำงเป็นระบบมีประสิทธิภ ำพและ
อำนวยควำมสะดวกกับผู้ใช้งำนหรือผู้เข้ำรับกำรอบรม กำรพัฒนำระบบกำรจัดทำรวบรวมและเผยแพร่องค์
ควำมรู้เทคโนโลยีส ำรสนเทศในรูป แบบโมดูล อิเล็ กทรอนิกส์ (E-Module) หรือ กำรเรียนกำรสอนผ่ ำ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) จึงนับว่ำเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง โดยได้มีกำรเริ่มพัฒนำตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔
หลั ก สู ต ร คื อ “๑. หลั ก สู ต ร IPV6 for Executive ๒. หลั ก สู ต ร IPV6 for Officer” ๓. หลั ก สู ต ร Cloud
Services และ ๔. หลั กสู ตร Technology Cloud ไปแล้ ว นั้น เพื่อให้ เกิดกำรพัฒ นำยิ่งขึ้ นไป จึงจะจัดทำ
โครงกำรพั ฒ นำสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Learning) ด้ ำ นรั ฐ บำลดิ จิ ทั ล ในหลั ก สู ต ร Open data, Security,
MailGoThai, และ E-CMS on Cloud ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนรัฐบำลดิจิทัลผ่ำนสื่อกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรด้ำนรัฐบำลดิจิทัลให้เข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
และสำมำรถเพิ่มจำนวนผู้เรียนได้อย่ำงรวดเร็ว
๒.๓ เพื่อจัดทำฐำนข้อมูลผู้เรียนสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเครำะห์ข้อมูล เพื่อกำร
พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐในลำดับต่อไปอย่ำงยั่งยืน
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่รัฐ จำนวน ๑๐๐ ท่ำน

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้คำปรึกษำ
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๕ โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑

๔. ประโยชน์ที่จะได้รับ
๔.๑ ข้ ำ รำชกำร และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจด้ ำ นรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ำกสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
๔.๒ ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่รัฐ มีกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีควำมหลำกหลำย สำมำรถรู้
เรียนได้ทุกที่ไม่จำกัด
๔.๓ จัดทำฐำนข้อมูลผู้เรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำรต่อยอดกำร
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลสำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐอย่ำงยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
๕. วันที่และสถานที่จัดงาน
วันพุธที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง ฟังก์ชั่น ๑๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมสยามแอทสยาม กรุงเทพมหานคร

๖. การสมัครลงทะเบียน
 ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนดไว้สำมำรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://www.ega.or.th//th/contentlist/931/11740/
ภายในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
 รับจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่ำน
 ผู้แทนหน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒ ท่านต่อหน่วยงาน
 สงวนสิทธิ์สาหรับหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญเท่านั้น
 ผู้เข้าร่วมจะต้องนาหนังสืออนุมัติเข้าร่วมงานสัมมนาจากหน่วยงานของท่านมามอบให้
เจ้าหน้าที่ที่หน้างาน
สำมำรถสอบถำมรำยละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที่ สถำบันพัฒ นำบุคลำกรภำครัฐ ด้ำนรัฐ บำลดิจิทัล แห่ง
ประเทศไทย หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒ - ๓๖๐๕ (พรเพ็ญ) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
bda@ega.or.th

หน้ำ ๒ จำก ๒
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)
ส่วนถ่ำยทอดเทคโนโลยี ฝ่ำยบริกำรให้คำปรึกษำ
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๕ โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

กำหนดกำรงำนสัมมนำ
“Thailand Digital Government Academy & Learning Services Anywhere Anytime”
วันพุธที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง Function11 ชั้น ๑๑ โรงแรม สยำมแอทสยำม กรุงเทพมหำนคร
********************************************************************************
เวลำ

รำยละเอียด

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
“Digital Government Academy & Learning Services
Anywhere Anytime”
โดย นายศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น

การขับเคลื่อนการให้บริการของ “Thailand Digital
Government Academy”
โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.

Learning Services Anywhere Anytime
โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

Demonstration : Learning Digital Services System
โดย นายสุดเขต เชยกลิ่นเทศ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
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