หลักสูตรเพื่อการยกระดับนักเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐสูย่ ุคดิจิทัล
สาหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist)
ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐภายใต้การปฎิบัติงานในยุคดิจิทัล
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพฤหัสบดี
จานวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 23, 30 สิงหาคม และวันที่ 6 กันยายน 2561
คาอธิบายหลักสูตร:
หลั กสู ต รนี้ ถูกออกแบบขึ้น มาเพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิบั ติ ง านเฉพาะด้ า นเทคโนโลยี มี บ ทบาทและพฤติ กรรมที่ คาดหวั ง เป็ น
“ผู้พัฒนาเทคโนโลยดิจิทัลของหน่วยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office) และการจัดบริการของรัฐ (Service) เพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน การบริหารจัดการ และรูปแบบการให้บริการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลการทางาน และการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชน ตลอดจนสามารถดูแลและบารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงและปลอดภัย พร้อมทั้งมีเสถียรภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยดิจิทัล ซึ่งดารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิ วเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
ตาแหน่งในสายงานอื่น หรือประเภทอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิิทั
จิ ล
วัตถุประสงค์:
1. เพื่อสร้างความตระหนักในความสาคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลต่อหน่วยงานภาครัฐ
2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจที่นาไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน และการให้บริการแก่ประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
3. เพื่อสร้างความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการให้บริการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการและสร้างเอกภาพการให้บริการภาครัฐ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณ
จานวนผู้อบรมต่อหลักสูตร: ไม่เกิน 30 ท่าน
ระยะเวลาการอบรม: จานวน 18 ชั่วโมง (3 วัน)
อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันพฤหัสบดี จานวน 3 ครั้ง คือ วันที่ 23, 30 สิงหาคม และวันที่ 6 กันยายน 2561
สถานที่อบรม: ณ The Society@MCFIVA ชั้น 22 อาคารเกษรพลาซ่า ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม: ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ทีดีจีเอ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการอบรมตลอด
หลักสูตร ซึ่งมีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเป็นจานวนเงิน 39,500 บาทต่อท่าน
 ทั้งนี้ ทุนที่ได้รับการสนับสนุนไม่รวมค่าเดินทาง และค่าที่พักสาหรับการเข้าร่วมการอบรม
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หัวข้อการอบรม (Last Update: 09.07.2561)
วันที่อบรม
วันที่หนึ่ง

เวลา
09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

วันที่สอง

09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

วันที่สาม

09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.

หัวข้อการอบรม
หัวข้อ Online Sharing Tools
หัวข้อ Digital learning Tools
หัวข้อ Data Management
หัวข้อ A new era of Enterprise Architecture
หัวข้อ Data Analytics in action
หัวข้อ Enterprise Strategic Planning
หัวข้อ Enterprise Design in the digital era
หัวข้อ Digital Evolution for Enterprises
หัวข้อ Service Design Fundamental
หัวข้อ Service Design
หัวข้อ Digital Service Design
หัวข้อ Data Security
หัวข้อ Digital Information Law
หัวข้อ Project Planning Design
หัวข้อ Project Management in action
หัวข้อ Project Trace and Analysis
สอบสมรรถนะคาดหวังรายบุคคล
นาเสนอผลโครงงานกลุ่ม
รวมจานวน 18 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ตารางการบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
รูปแบบการอบรม:
การอบรมในหลักสูตรฯ เป็นการผสมผสานหลายวิธี ดังนี้ บรรยาย อภิปราย ประชุมเชิงปฏิบัติ ค้นคว้าข้อมูล และ
วิเคราะห์กรณีเปรียบเทียบคู่แข่ง การบริหารดิ จิทัล (Benchmarking) ศึกษาวิเคราะห์เกมส์ การบริหารดิจิทัล ฝึก
ปฏิบัติการแก้ปัญหาและตัดสินใจ กิจกรรมนาเสนอรายงานกลุ่ม
เงื่อนไขผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร:
1. มีเวลาเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตลอดหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด
2. เข้าร่วมการทางานกลุ่ม และนาเสนอ “โครงงานกลุ่ม” ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผ่านเกณฑ์การ
พิจารณาความเป็นไปได้ในการนาไปขับเคลื่อนการปฏิบัติในภาครัฐจริงจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. ผลการสอบสมรรถนะคาดหวังรายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเกณฑ์ประเมินของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
การประเมินผลสัมฤทธิข์ องในหลักสูตร:
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
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หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทีดีจีเอ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตร
(ไม่รวมค่าเดินทาง, ค่าที่พัก) และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศจะต้องเข้าร่วมการอบรมให้ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
หากผู้ที่ได้รับทุนจากหน่วยงานใดเข้าร่วมการอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนดหน่วยงานของผู้ได้รับทุนท่านนั้น จะ
ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ และ/หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจาก สพร.
และทีดีจีเอ ในรุ่นต่อไป ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดใน
ภาพรวมของโครงการและยังคงมีทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสาหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไปในอนาคต
ดาเนินงานโดย:
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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