
 

หน้า ๑ จาก ๓ 

 

ตารางการอบรม 
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๖ (e-Government Executive Program: e-GEP#6) 

ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ถึง ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (จ านวน ๑๒ ครั้ง) 
ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส ถนนปทุมวัน กรุงเทพฯ 

 

คร้ังท่ี เวลา หัวข้อการอบรม/กิจกรรม วิทยากร สถานที ่

คร้ังท่ี ๑ 
วันพฤหัสบด ี

๒๑ ก.ค. ๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกสร์ุ่นที่ ๖ 

ดร.อุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ห้องจามจุรี ๑  

ช้ัน M  
 

๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
บรรยายหัวข้อ “ทิศทางประเทศไทยภายใต้แผนพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” 

ดร.พันธศ์ักดิ์ ศริิรัชตพงษ์ 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ผู้บริหารภาครัฐยุคดิจิทัล” นางเมธินี เทพมณ ี

๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. อธิบายโครงสร้างหลักสูตรฯ ทีมงาน สรอ. 

คร้ังท่ี ๒  
วันพฤหัสบดี 

๒๘ ก.ค. ๒๕๕๙ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
บรรยายหัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย 
Enterprise Architecture” 

นายไชยเจริญ อติแพทย ์
ห้องบอลรูม B 

ช้ัน M 
 ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

บรรยายหัวข้อ  “ภาพรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและการ
เตรียมพร้อมรับมือของภาครัฐ” 

นางสาวพลอย เจริญสม 

คร้ังท่ี ๓ 
ระหว่างวันที่  
๓-๔ ส.ค. 
๒๕๕๙ 
(๒ วัน) 

๓ ส.ค. ๒๕๕๙ 
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด จ.สระบุรี 
 

ทีมงาน สรอ. 
ที่พัก: ดี วารี ชาญ

วีร์ เขาใหญ ่

๔ ส.ค. ๒๕๕๙ กิจกรรมสร้างเครือข่าย อาจารย์อ านาจ ทัศนียกลุ 
ดี วารี ชาญวีร์  

เขาใหญ่  

คร้ังท่ี ๔ 
วันพฤหัสบดี 

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
บรรยายหัวข้อ “เทคโนโลยียุคใหม่ ปัจจัยสนับสนุนสู่
การบริหารงานและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ” 

ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์ 
ห้องจามจุรี ๑  

ช้ัน M 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

บรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบูรณาการเพ่ือการ
ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย” 

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 

คร้ังท่ี ๕  
วันพฤหัสบดี 

๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
 

เครื่องมือดิจิทลัสู่การบูรณาการภาครัฐ นายพรเทพ กิตติพัฒน์ไพบูลย ์

ห้องบอลรูม A 
ช้ัน M ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี ๑: Workgroup Assignment 
“การจ าแนกบทบาทของการบูรณาการด้านการ
ท างานของหน่วยงาน” (แบ่งกลุม่ปฏิบัติ) 

นางเมธินี เทพมณ ี

ต่อ.../หน้า ๒ 



 

หน้า ๒ จาก ๓ 

 

...ต่อจากหน้า ๑ 

คร้ังท่ี เวลา หัวข้อ วิทยากร สถานที ่

คร้ังท่ี ๖ 
วันพุธ 

๒๔ ส.ค. ๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
การบรรยายและกรณีศึกษาหัวข้อ 
“การพัฒนาระบบบริหารราชการในบริบทการ 
บูรณาการงบประมาณของภาครัฐ” 

1.นางสาววลัยรตัน์ ศรีอรณุ 
2.นางกิตติยา คัมภรี ์ ห้องจามจุรี ๒  

ช้ัน M  
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายกรณีศึกษาในหัวข้อ “การบริหารธุรกิจยุค

ดิจิทัลขององค์กรชั้นน า” 
นายปุณณมาศ วิจติรกลุ-วงศา 

คร้ังท่ี ๗ 
วันพฤหัสบด ี

๑ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
อภิปรายเชิงเสวนาหัวข้อ 
“กรณีศึกษาการบูรณาการข้อมูลและการท างาน
ภาครัฐ” 

1. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร 
2. ภญ.เนตรนภสิ สุชนวนิช 
3. นายวิเชยีร ชิดชนกนารถ 
4. ดร.มนู อรดดีลเชษฐ์ 

ห้องจามจุรี ๒  
ช้ัน M 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายกรณีศึกษาหัวข้อ “Thai Startup: แนวคิด
และวิถีการท างานยุคดิจิทัล” 

1. นายวัชระ เอมวัฒน ์
2. นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ 

คร้ังท่ี ๘  
วันพฤหัสบด ี

๘ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
บรรยายหัวข้อ “Open and Connected 
Government” 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ห้อง Executive 
1,2  

ช้ันใต้ดิน 
(Basement) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒: 
(Workgroup Assignment) 
“แนวทางการบูรณาการของระบบงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ” (แบ่งกลุ่มปฏิบตัิตามภารกิจของหน่วยงาน) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 

คร้ังท่ี ๙ 
ระหว่างวันที่ 
๑๐-๑๖ ก.ย. 

๒๕๕๙ 
(๗ วัน ๖ คืน) 

๑๐-๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙ 
ศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
(นครซิดนีย์ และกรุงแคนเบอร์ร่า) 

ทีมงาน สรอ. 

 

คร้ังท่ี ๑๐ 
วันพฤหัสบด ี

๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙ 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
อภิปรายเชิงเสวนาหวัข้อ  
“บริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ :Biz Portal” 

1. นางกิตติยา คัมภรี ์
2. ผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกจิ
การค้า* 
3. ผู้บริหารกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน* 
4. ดร.มนู อรดดีลเชษฐ์ 

ห้อง Executive 
1,2  

ช้ันใต้ดิน 
(Basement) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
บรรยายหัวข้อ “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส (ICT 
Governance)” 

รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท ์

 
 

ต่อ.../หน้า ๓ 
 



 

หน้า ๓ จาก ๓ 

 

...ต่อจากหน้า ๒ 
 

คร้ังท่ี เวลา หัวข้อ วิทยากร สถานที ่

คร้ังท่ี ๑๑  
วันพฤหัสบดี 

๒๙ ก.ย. ๒๕๕๙ 
 

๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
เต็มวัน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓: 
(Class Assignment) 
“กรอบในการด าเนินงานเพ่ือยกระดับหน่วยงาน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”  
(รวม Group Assignment ให้เปน็หนึ่ง) 

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 
ห้องบอลรูม A 

ช้ัน M 

คร้ังท่ี ๑๒ 
วันพฤหัสบด ี

๖ ต.ค. ๒๕๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรผู้ส าเร็จ
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์รุ่นที่ ๖ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ห้องบอลรูม A 
ช้ัน M 

 
หมายเหต:ุ * อยู่ในระหว่างการเรยีนเชิญและตอบรับ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 


