หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ”

ศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในประเทศ
ระหวางวันที่ 1 – 3 มิถนุ ายน 2561
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง
---------บรรยายและเสวนาแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
วันที่ 16 และ 23 มิถุนายน 2561
ณ อาคารสปอรตคลับเฮาส ราชพฤกษ คลับ กรุงเทพฯ
---------ศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางประเทศ
ระหวางวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2561
ณ ประเทศออสเตรเลีย
---------สรุปการฝกอบรม มอบใบรับรอง และพิธีปดการฝกอบรม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารสปอรตคลับเฮาส ราชพฤกษ คลับ กรุงเทพฯ
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คูมือการสมัครเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมสิ ารสนเทศ”
คําชี้แจง
เอกสารการสมั ครเข ารับ การฝ กอบรม หลั กสู ตร ภูมิสารสนเทศสําหรับ ผูบ ริหารระดับ สูง รุน ที่ 8
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ” เปนเอกสารที่สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคการมหาชน) หรือ สทอภ. หรือ GISTDA จัดทําขึ้นเพื่อผูบริหารหนวยงานและผูสนใจเขารับการฝกอบรม
ในหลักสูตรดังกลาว เอกสารประกอบดวย
-

รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดทั่วไป
(ราง) กําหนดการฝกอบรม
วิธีการสมัครเขารับการฝกอบรม
แผนที่ตั้ง สํานักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
แผนที่ตั้ง อาคารสปอรตคลับเฮาส ราชพฤกษ คลับ กรุงเทพฯ
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หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูงรุนที่ 8
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ”
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2561
เนื้อหาหลักสูตร
ในการพั ฒ นาอาศัย หลั กและอ างอิงกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จที่ เกี่ ยวของกับ การครองชีพของมนุ ษ ย
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การผลิ ต การใช และการกระจายของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ด า นเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม การคมนาคมขนสง การคาระหวางประเทศ และการบริการแก ประชาชนใน
ดินแดนตางๆของโลก โดยมีความสัมพั น ธกับเศรษฐศาสตร ซึ่ งอาศัย วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํ ากั ด
เพื่อผลิตสินคาและบริการตางๆสนองความตองการของมนุษยซึ่งโดยทั่วไปมีความตองการไมจํากัดในดานตางๆ
โดยจะเห็ น ไดว ากิ จกรรมทั้ งหลายเกี่ย วของกับ ขอมูลเชิงพื้น ที่ อาศัย ความสัมพัน ธของสิ่งแวดลอมที่ มีตอ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะทางกายภาพของแผนดิน ความสูง
ต่ําของผิวโลก ที่ราบลุมแมน้ํา โดยมีผลตอความอุดมสมบูรณการตั้งถิ่นฐาน การคมนาคม
แต ล ะประเทศมี เป า หมายในการพั ฒ นาชาติ พั ฒ นาพื้ น ที่ ด ว ยภู มิ เศรษฐกิ จ ที่ แ ตกต า งกั น เช น
นครนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสตเขตพิเศษยุทธศาสตรคันไซ
ประเทศญี่ ปุ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษสุ ม าตรา ประเทศอิ น โดนี เซี ย เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษอิส กัน ดารป ระเทศ
มาเลเซีย เขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา เขตชานนครยางกุงประเทศพมาเขตบริหารพิเศษฮองกงและ เซินเจิ้น
ประเทศจีน ที่ตั้งอยูตรงขามกับเกาะฮองกง และเปนเขตเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศจีน หรือ แนว
ระเบียงเศรษฐกิจ เชน จีน-ปากีสถาน หนานนิง-สิงคโปร มุมไบ-บังกาลอร และระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
ลุ ม แม น้ํ า โขงเป น ต น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในประเทศไทย ที่ ผ า นมามี Eastern seaboard ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จอยางสูง สามารถพลิกประเทศไทยใหกาวเขาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมและเพิ่มรายไดรวม
ของประเทศขึ้ น มาระดั บ หนึ่ ง แต ในที่ สุ ด ก็ ม าถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว เพราะโลกเปลี่ ย น เทคโนโลยี เปลี่ ย น และ
อุตสาหกรรมหลักของโลกก็เปลี่ยนอีกทั้งการพัฒนานํามาซึ่งการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิถีชีวิต จนไปเบียดบังสิทธิของประชาชนที่อยูมากอนนิคมอุตสาหกรรม ทําใหความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
ตองสั่นคลอนในเรื่องของความปลอดภัยอุบัติภัยตาง ๆ
ทามกลางการแขงขันในโลกที่รุนแรงขึ้นสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกลชิดกันมากขึ้นปญหาทางดาน ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็รอยหรอเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว
ซึ่งเปนทั้งตนทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบรายแรงตอคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งดานความรู ทักษะ และ
ทั ศ นคติ มี ป ญ หาด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมไม เคารพสิท ธิผู อื่น และไม ยึด ผลประโยชน สว นรวมเป น สําคั ญ
ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังดอยประสิทธิภาพ ปญหาคุณภาพบริการสาธารณะ คุณภาพการศึกษา
และบริการดานสาธารณสุข และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการน้ํา
ยังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณ การบริหารจัดการยังขาดเอกภาพการลงทุ นในการวิจัยและพั ฒนานอย
ไมเพียงพอ การวิจัยที่ดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา
และการพัฒนานวัตกรรมมีนอยจึงสงผลใหการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาไมเกิดผลสัมฤทธิ์เต็มที่ บางภาค
สวนของสังคมจึงยังถูกทิ้งอยูขางหลัง
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ทามกลางป ญหาท าทายหลากหลายที่ เป นอุป สรรคสํ าคัญ สําหรับการพั ฒ นาประเทศในระยะยาว
ดังกลาว ก็เปนที่ตระหนักรวมกันในทุกภาคสวนวาการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลว
มี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ในระยะยาวได นั้ น ประเทศต อ งเรงพั ฒ นาป จ จั ย พื้ น ฐานเชิ งยุ ท ธศาสตร
ในทุ กด าน นอกจากนั้ น ในชว งเวลาต อจากนี้การพัฒ นาตองมุ งเน น การพั ฒ นาเชิ งพื้ นที่ เพื่ อเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของเมืองตาง ๆ ใหสูงขึ้นภายใตการใชมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ลักษณะการใชที่ดินการจัด
ระเบียบผังเมืองและความปลอดภัยตามเกณฑเมืองนาอยูที่เหมาะสมเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สั งคมให ทั่ ว ถึ งและเป น การสร างฐานเศรษฐกิ จ และรายได จ ากพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ใหม ม ากขึ้ น ซึ่ งจะช ว ยลด
ความเหลื่ อมล้ํ าภายในสั งคมไทยลง และในขณะเดีย วกั น ก็เปน การสรางขีดความสามารถในการแขงขั น
จากการพั ฒ นาเมื องให น าอยู เป น พื้ น ที่ เศรษฐกิจใหมทั้งตอนในและตามแนวจุดชายแดน รวมถึงระเบีย ง
เศรษฐกิจอันสงผลใหการคาการลงทุนระหวางประเทศขยายตัวตอเนื่องและเปนแรงขับเคลื่อนการพั ฒนา
ที่สําคัญควบคูไปกับการสงเสริมลงทุนและเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยยังมีความจําเปนที่จะตองทําความ
ตกลงดานการคาและการลงทุนและการรวมมือกับมิตรประเทศเพื่อการพัฒนาใหขยายวงกวางขึ้นทั้งในรูปของ
ความตกลงทวิภ าคีกรอบพหุ ภาคีตาง ๆ ควบคูกับการผลักดันให ความเชื่อมโยงในอนุ ภูมิภาคและภูมิภ าค
มีความสมบู รณ มากขึ้น รวมทั้ งการดํ าเนิ น ยุทธศาสตรเชิงรุกในการสงเสริมการลงทุน ของไทยในภูมิภ าค
กรอบแนวทางความรวมมือระหวางประเทศในทุกระดับดังกลาวจะเปนประตูแหงโอกาสของประเทศไทย
ในการใช จุ ดเด น ในเรื่ องที่ ตั้งเชิ งภู มิศ าสตรให เกิด ผลเต็ม ที่ และสามารถจะพั ฒ นาไปสูการเป น ศู น ยกลาง
ทางเศรษฐกิจและการคาที่สําคัญแหงหนึ่งของภูมิภาค และในแตละจุดเชื่อมโยงระหวางประเทศ ควบคูกับ
การพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานเชิงกายภาพที่ตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและตอเชื่อมกับประเทศ
เพื่อนบ าน ในขณะเดี ย วกัน ก็ ต องเตรีย มความพรอมเพื่ อให ป ระเทศไทยเป น ประตู ไปสู ภ าคตะวัน ตกและ
ตะวั น ออกของภู มิ ภ าคเอเชี ย สู ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ และชุ ม ชนตามแนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ ต าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการกระจายความเจริญในการพัฒนาชุมชนจังหวัด
และเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภายในประเทศ เพื่อสรางผลตอบแทนจากทุน
และศักยภาพทางธุรกิจ รวมทั้งเปนการสงเสริมการเชื่อมโยงหวงโซมูลคาในภูมิภาค
บนพื้นฐานของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2579) ซึ่งเปนแผนแมบทหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ งการปรับ
โครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ซึ่งไดใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่องเพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสมนําไปสูการการแกปญหาในพื้นที่เปาหมายจะสามารถใชเปนเครื่องมือ
สําหรับ ผู มีอํานาจตั ด สิน ใจในหน วยงานภาครัฐ หรือรัฐบาลใช ในการวางแผนเตรีย มการปองกั น และฟน ฟู
สภาพแวดลอมและเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เนื้ อ หาหลั ก สู ต ร“ระเบี ย งเศรษฐกิ จ กั บ ภู มิ ส ารสน เทศ”จะประกอบไปด ว ยการผสาน
หลักเศรษฐศาสตร พื้นที่เศรษฐกิจกับนวัตกรรมดานการบริหารเชิงพื้นที่ในรูปแบบองครวมดวยเครื่องมือ
ภูมิสารสนเทศ จะสามารถเชื่อมโยงและตอยอดจากระบบการตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่แบบองครวมได
เพื่อสามารถนําไปใชในการตัดสินใจเชิงพื้นที่ (Decision Support System: DSS) ไดอยางแทจริงที่สามารถ
เพิ่ มประสิทธิภ าพการบริหารจัดการภาครัฐภาคการศึกษา ภาคเอกชน องค กรปกครองสวนทองถิ่น และ
องคกรอิสระตาง ๆ นอกจากนี้ ผูบริหารจะไดเปดมุมมองในเชิงยุทธศาสตรตามแนวทางการบริหารจัดการ
แบบองครวม (Holistic Management) เพื่อใหหนวยงาน/องคกรที่รับผิดชอบมีสามารถสรางคุณคาในเชิง
4

เศรษฐกิ จ สั งคมและสิ่ งแวดล อม อั น จะเป น ยุท ธศาสตร (Innovation Strategy) ในการพั ฒ นาพื้ น ที่ และ
ประเทศใหมีความแตกตางและโดดเดนเพื่อมุงสู “ความสมดุล มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
ประธานหลักสูตร
ดร.เชาวลิต ศิลปทอง
ที่ปรึกษา สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
0 3304 6329 / 0 89204 6947
เลขานุการหลักสูตร
นางสาวปราณปริยา วงคษา
รักษาการผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดองคความรู
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
0 2561 4504-5 / 06 1417 8697
สิ่งที่ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับ
• รวมถอดรหัส “ระเบียงเศรษฐกิจ” และพัฒนาแนวคิดในเชิงกลยุทธตามแนวทางการบริหาร
จั ด การแบบองค ร วม (Holistic Management) ด ว ยภู มิ ส ารสนเทศกั บ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ ประเทศเพื่ อปรับ ใชในหนว ยงาน/องคกรให ส ามารถรองรับ การเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒนและเศรษฐกิจดิจิตัล
• ศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น จากหนวยงานชั้นนําทั้งในและตางประเทศ โดยมุงเนน
การนําไปสูการปฏิบัติโดยการประยุกตใชเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและเปนรูปธรรม
• หนังสือสรุปสาระสําคัญ (Synopsis)“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ” ที่เปนผลงานทาง
วิชาการรวมกันของวิทยากรและผูฝกอบรมซึ่งจะเปนขอเสนอเชิงนโยบายที่สามารถใชอางอิง
และแจกจายกับหนวยงานรัฐ เอกชน และผูที่เกี่ยวของ
• แลกเปลี่ยนความรู/ประสบการณและมีโอกาสสรางเครือขายพันธมิตรกับหนวยงานชั้นนํา
ทั้งในและตางประเทศ เพื่ อนํ ามาประยุกตใช กับ ภารกิจของหนวยงาน/องคกร ใหเติ บโต
แบบกาวกระโดดและยั่งยืน
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หลักสูตรเหมาะสําหรับ
ผูบริหารระดับสูงหนวยงานทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และเอกชนรวมทั้งนักการเมือง ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นผูบริหารองคกรอิสระ และผูบริหารองคกรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทในการวางแผนและ
กําหนดนโยบายการบริหารงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ และอื่น ๆ อยางยั่งยืน
วิธีการฝกอบรม






ศึ ก ษา เรี ย นรู แลกเปลี่ ย น 3 วัน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง
ขอคิดเห็นในประเทศ
(1 – 3 มิถุนายน 2561)
ศึ ก ษา เรี ย นรู แลกเปลี่ ย น 6 วัน ณ ประเทศออสเตรเลีย
ขอคิดเห็นตางประเทศ
(10 – 15 กรกฎาคม 2561)
การบรรยาย

3 วัน ณ อาคารสปอรตคลับเฮาส ราชพฤกษ คลับ กรุงเทพฯ
(16, 23 มิถุนายน และ 21 กรกฎาคม 2561)

คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม
-เจาหนาที่ของรัฐตั้งแตระดับรองหัวหนาหนวยงาน หรือ ผูอํานวยการสํานักหรือเทียบเทาขึ้นไป
- ผูบริหารระดับสูงหนวยงาน มหาวิทยาลัย และเอกชน
- ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารองคกรอิสระ/องคกรพัฒนาเอกชน
จํานวนและกลุมเปาหมาย

จํานวน

30

ทาน

คาลงทะเบียน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %)
การฝกอบรมและศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในประเทศ
35,000 บาท
การฝกอบรมและศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ทั้งในและตางประเทศ 120,000 บาท
การประเมินผล
ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมจะได รั บ ใบรั บ รองโดยต อ งเข า รั บ การฝ ก อบรมไม น อ ยกว า ร อ ยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมด
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(ราง) กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ”
ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง (3 วัน)
ระหวางวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561
วัน / เวลา

กิจกรรม

วันศุกรที่ 1 มิถุนายน 2561
14:30 - 15:30 ศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 3 บวร
ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา
15:30 - 16:00 เดินทางไป ธาราบางคลา
16:00 - 18:00 เขาหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย ณ ธาราบางคลา
18:00 - 19:00 Inspiration Walk ณ ธาราบางคลา
19:00 - 20:00 รับประทานอาหารเย็น
วันเสารที่ 2 มิถุนายน 2561
07:00 - 09:00 รับประทานอาหารเชา ณ ธาราบางคลา
09:00 - 11:00 ศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ณ ธาราบางคลา
บรรยาย: Beyond the Earth to Actionable Intelligent Policy
1 บริบทโลกและประเทศไทย
- Global Value
- Global Industrial
Revolution & Thailand
- Economic Corridor
- EEC (Thailand)
2 Design Thinking : Dynamics Change
11:00 - 11:30 แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
11:30 - 13:30 เดินทางไป อ.วังจันทร จ.ระยอง
13:30 - 14:30 รับประทานอาหารกลางวัน
14:30 - 16:30 ศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ดานการเกษตร
17:30 - 18:00 เขาหองพัก พักผอนตามอัธยาศัย
ณ โรงแรม จ.ระยอง
19:00 - 20:00 รับประทานอาหารเย็น
7

วัน / เวลา

กิจกรรม

วันอาทิตยที่ 3 มิถุนายน 2561
07:00 - 08:30 รับประทานอาหารเชา
09:00 - 10:30 ศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ดานการประมงชายฝง
10:30 - 12:00 เดินทางไป SKP ศรีราชา จ.ชลบุรี
12:00 - 13:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 15:00 EECi
สรุปภาพรวม
รางหนังสือสรุปสาระสําคัญ (Synopsis) “ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ”
ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (SKP)
15:00 - 17:00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ:

1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. เวลาเดินทางเปนเวลาประมาณซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลาประมาณ 10:25 - 10:35 น. และ 14:25 - 14:35 น.
4. สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดทเี่ ว็บไซต http://training.gistda.or.th
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(ราง) กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ”
วันเสารที่ 16 มิถุนายน 2561
วันเสารที่ 23 มิถุนายน 2561
วันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารสปอรตคลับเฮาส ราชพฤกษ คลับ
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
วัน / เวลา

กิจกรรม

วันเสารที่ 16 มิถุนายน 2561
08:00 - 09:00 ลงทะเบียนและรับของที่ระลึก
Breakfast Briefing
โดย ทีมวิทยากร
09:00 - 09.15 กลาวเปดการฝกอบรม
โดย ผูบริหาร สทอภ.
09:30 - 10:30 “แนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”
10:30 - 11:00 พักรับประทานอาหารวาง-เครื่องดื่ม
11:00 - 12:00 “การปรับตัวในยุค Thailand 4.0”
12:15 - 13:30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 15:00 เสวนา “การพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม”
15:00 - 15:30 พักรับประทานอาหารวาง-เครื่องดื่ม
15:30 - 16:30 สรุปและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
วันเสารที่ 23 มิถุนายน 2561
08:00 - 09:00 Breakfast Briefing
09:30 - 10:30 การเสวนา “Actionable Intelligence Policy (AIP)”
10:20 - 10:30 พักรับประทานอาหารวาง-เครื่องดื่ม
10:30 - 12:00 การเสวนา “แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น AIP”
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 15:00 การเสวนา “แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น AIP” (ตอ)
15:00 - 15:30 พักรับประทานอาหารวาง-เครื่องดื่ม
15:30 - 16:30 สรุปและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
วันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2561
08:00 - 09:00 Breakfast Briefing
9:30 - 12:00 การสัมมนา “BIG DATA & Data Analytic”
9

วัน / เวลา
กิจกรรม
12:00 - 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:30 - 15:00 สรุปและใหความเห็นชอบรางหนังสือสรุปสาระสําคัญ (Synopsis)
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ”
15:30 - 16:00 มอบใบรับรอง และพิธีปดการฝกอบรม
16:00 - 20:00 แลกเปลี่ยน ประสบการณ ขอคิดเห็น
หมายเหตุ:

1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://training.gistda.or.th
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(ราง) กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ”
ณ เมืองซิดนีย รัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย
ระหวางวันที่ 10 - 15 กรกฎาคม 2561
วัน / เวลา

กิจกรรม

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561
16:00

พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเดินทางไปสนามบิน Kingsford Smith ประเทศออสเตรเลีย

19:20

ออกเดินทางสูป ระเทศออสเตรเลีย

วันพุธที่ 11 – วันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2561
07:20
เดินทางถึง สนามบิน Kingsford Smith เมือง Sydney รัฐ New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย
ศึกษา เรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในพื้นที่ Sydney รัฐ New South Wales
ประเทศออสเตรเลีย
• ระเบียงเศรษฐกิจ
• นโยบายการบริหารและการพัฒนา
• การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ
• การจัดการภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
• สิ่งแวดลอม
• นวัตกรรม
• ภูมิสารสนเทศ
วันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม 2561
13:00 น.

ออกจาก สนามบิน Kingsford Smith เมือง Sydney รัฐ New South Wales ประเทศออสเตรเลีย

22:00 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:

1. กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. เวลาเดินทางเปนเวลาประมาณซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3. สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต http://training.gistda.or.th
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การบริการ

1. การเดินทาง โดยเครื่องบิน ไป-กลับ (ชั้นประหยัด)
(หากประสงคเดินทางโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ ผูเดินทางจะตองรับผิดชอบคาใชจาย
เพิ่มเติม)
2. ที่พัก พักหองละ 2 ทาน
(หากประสงค พักเดี่ยว ผูเขาพักจะตองรับผิดชอบคาใชจายเพิ่มเติม)
3. อาหาร ตามที่ระบุในรายการ
4. รถ รับ-สง ระหวางศึกษาดูงาน
5. ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

การบริการไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพทสวนตัว คาซักรีด มินิบารในหอง
รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
2. คาพาหนะ (แท็กซี่) ภายในประเทศ จากบานหรือหนวยงาน – สนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ (ไป-กลับ)
3. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด
หนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน
2. ตั๋วเครือ่ งบินเปนตั๋วราคาหมูคณะ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนําวัน
มาเลื่อนหรือคืนเงินได

การยกเลิกเดินทาง
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง ลวงหนา 40 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาลงทะเบียน
2. สทอภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาลงทะเบียนในทุกกรณี (ยกเวนตามขอ 1)
หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงลวงหนา
(หากมีกรณีฉุกเฉิน)
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วิธีการสมัครเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ”
------------------------------------------------------ตรวจสอบที่วาง หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 8
“ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ”
1. การสมัคร
1.1 สมัครแบบออนไลน ผานทางเว็บไซต http://training.gistda.or.th
2. เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
2.1 แบบฟอรมสมัครเขารับการฝกอบรม โดยสมัครผานทางเว็บไซต http://training.gistda.or.th
2.2 รูปถาย (สําหรับจัดทํา ทําเนียบรุน)
แนบผานทางเว็บไซต http://training.gistda.or.th
2.3 สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน 1 ฉบับ (สําหรับผูบริหารที่ศึกษาดูงานตางประเทศ)
แนบสําเนาหนังสือเดินทางใน PERSONAL INFORMATION FORM
ผานทางเว็บไซต http://training.gistda.or.th
2.4 PERSONAL INFORMATION FORM (สําหรับผูบริหารที่ศึกษาดูงานตางประเทศ)
กรอกแบบฟอรมผานทางเว็บไซต http://training.gistda.or.th
3. การชําระคาลงทะเบียน
3.1 โอนเงินเขาบัญชี ชื่อ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย สาขาศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ อาคาร B
เลขที่บัญชี 955-0-01944-6
แนบหลักฐานการชําระคาลงทะเบียนผานทางเว็บไซต http://training.gistda.or.th
4. ตรวจสอบรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม ไดทางเว็บไซต http://training.gistda.or.th
หมายเหตุ สทอภ. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาลงทะเบียนในทุกกรณี
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สํานักพัฒนาและถายทอดองคความรู
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
หรือ สทอภ.

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท 0 2561 4504-5 ตอ 421, 422 และ 09 8998 2058
หมายเลขโทรสาร 0 2561 4503
Website : http://www.gistda.or.th
e-mail : training@gistda.or.th
เวลาทําการ 08:30 – 16:30 น. ทุกวันจันทร – วันศุกร เวนวันหยุดราชการ
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แผนที่ สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ สทอภ.
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แผนที่ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ Space Krenovation Park (SKP) สทอภ. ศรีราชา
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แผนที่ อาคารสปอรตคลับเฮาส ราชพฤกษ คลับ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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