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หลักการและเหตุผล
  พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 
ระบุการประกาศใชโดยสรุปวา “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 
หมายความวา ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดตอสื่อสารการผลิต 
การอุปโภคบริโภค การใชสอย การจำหนายจายแจก การพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส การคมนาคมขนสง 
การโลจิสติกส การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การสาธารณสุข 
การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการขอมูลและเนื้อหา 
หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนใด หรือการใดๆ ท่ีมีกระบวนการ 
หรือการดำเนินงาน ทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งในกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม 
กิจการส่ือสารดาวเทียม และการบริหารคล่ืนความถ่ี โดยอาศัยโครงสราง 
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรวมทั้งเทคโนโลยีที่ม ี
การหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดในทำนองเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน 
และมาตรา 34 ใหมีสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรม 
ดิจิทัล พัฒนาและสงเสริมใหเกิดการนำไปใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเปน 
ประโยชนตอเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม ฐานความรูและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ แตประเทศไทยยังขาดการพัฒนาอยางเปนระบบ 
มีประสิทธิภาพและทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั ้นทำให 
บุคลากรของเครือขายตางๆ มีความจำเปนจะตองพัฒนาองคความรู 
ในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งผูบริหารในทุกระดับ ซึ่งเปนหลักการที่ตรงกับนโยบายของ 
รัฐบาลท่ีไดกำหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 
และแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร 
ของประเทศไปสูสังคมแหงการเรียนรู  เพื ่อใหสอดคลองกับบริบท 
ของโลกและการเปลี่ยนแปลงภายใตการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและ 
ภูมิภาควิวัฒน (Regionalization) การเกิดนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) 
การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและสังคม (Demographic and Social 

Change) และการเปล่ียนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(Natural Resources and Environment)
 แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตร ี วันที ่ 26 
กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของคณะกรรมการ 
ขาราชการพลเรือน(ก.พ.) ในหัวขอการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ 
ขาราชการ และบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
โดยในหลักการดังกลาวไดแบงพัฒนาการดานดิจิทัลเปน 3 ระยะ ไดแก 
ระยะเร่ิมแรก ระยะกำลังพัฒนา และระยะสมบูรณ โดยเฉพาะระยะแรก 
เนนบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของผูบริหารระดับสูงคือ “เปน 
ผูกระตุนและสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรขององคกร 
รวมถึงผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทาง
การใหบริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและเตรียมการ 
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำ 
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ
การใหบริการของภาครัฐ
 เพ่ือเปนการพัฒนาผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
ซึ่งเปรียบเสมือนเปนกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศใหมีองค 
ความรูที่ทันสมัยในองคประกอบของระบบงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของประเทศ โดยเฉพาะในดานการพัฒนาแผนงาน เพ่ือสนับสนุนการสราง 
สังคมคุณภาพที่มีภูมิคุมกัน สนับสนุนการสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ 
เสถียรภาพโดยมีการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization 
and Regionalization) เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร เพื่อการพัฒนาปจจัย 
สนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของประเทศที่มีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะหและ
สังเคราะหอยางถูกตอง มีหลักเกณฑและเสริมสรางความสัมพันธระหวาง 
ผูบริหาร เพ่ือเปนเครือขายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ ดังน้ัน 
ผูท่ีผานการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผูนำการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
จะไดรับการพัฒนาองคความรูใหมๆ  ใหสอดคลองกับโลกยุคปจจุบันและ 
อนาคต เพ่ือนำไปประยุกตใชกับองคกรของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการประเมินผลการฝ�กอบรมของหลักสูตร 
 การประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตรไดกำหนดกรอบการ 
ประเมินผลไว 3 ดาน คือ
 1. ผลของการฝกอบรม
 ผูเขารวมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะหความหลากหลาย 
ของเศรษฐกิจและสังคมไทยในดานตางๆ สังเคราะหแนวโนมในอนาคต 
และจากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการนโยบายการสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ขององคกรในอนาคตและประเทศไทยไดอยางมีระบบ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ� ในการพ�จารณา
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไมต่ำกวา 40 ป นับถึงวันท่ีรับสมัคร
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
 4. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 สำหรับผูบริหารภาครัฐตองเปนขาราชการระดับ 9 ข้ึนไป หรือเทียบเทา 
หรือเปนผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการในภาคเอกชน หรือองคการ 
สาธารณะ หรือเปนผูท่ีสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพิจารณาเห็นควร 
ใหเขารับการฝกอบรม
 5. สำหรับประชาชนทั่วไปจะตองเปนผูที ่ชุมชนเห็นชอบ เพื่อ
การเสริมสรางองคความรูการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชุมชน
 6. เปนผูมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมในฐานะนักศึกษาของ 
หลักสูตรฯ รวมกับนักศึกษาอ่ืนๆ
 7. เปนผูท่ีสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือเขารวมกิจกรรมตามกำหนดการ 
ไดอยางครบถวน
 8. สัดสวนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จะประกอบดวยผูบริหาร    
ระดับสูงจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป โดยในหน่ึงรุน 
จะมีประชาชนท่ัวไปเขารวมไมเกินสัดสวนรอยละ 5 ของผูเขารวมท้ังหมด

ระยะเวลาการศึกษา
 กำหนดการศึกษาระหวางวันท่ี 25 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2562 
สัปดาหละ 1-2 วัน โดยมีช่ัวโมงการศึกษารวมท้ังส้ิน 136.5 ช่ัวโมง รวม 23 วัน
 1. อบรมในประเทศ จำนวน 50.5 ชั่วโมง
 2. กรณีศึกษา 24.5 ชั่วโมง
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการโครงการ 7.5 ชั่วโมง
 4. กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน 3 ชั่วโมง
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 21 ชั่วโมง
 6. กิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต จำนวน
30 ชั่วโมง (5 วัน)
 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูและเรียนรูเก่ียวกับแนวโนมการเปล่ียนแปลง 
ในอนาคตของโลกในดานตางๆ และเพ่ือใหนักศึกษามีโลกทัศนท่ีกวางไกล 
และครบถวน ชวยสงเสริมประสิทธิผลของความรูและวิสัยทัศน ตลอดจน 
ภาวะผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของนักศึกษาใหมากย่ิงข้ึน

เง�่อนไขการสำเร็จการศึกษา
 นักศึกษาท่ีทางสำนักงานฯมีมติอนุมัติใหเปนผูสำเร็จการศึกษา และ 
มีสิทธ์ิไดรับสัมฤทธิบัตรจากสำนักงานฯจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี
 1. เขารวมศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม 
ท้ังหมดท่ีหลักสูตรกําหนดไว
 2. เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต
 3. รวมนำเสนอโครงงาน หรือกิจกรรม Workshop

 2. ความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูจากการบรรยาย การอภิปรายเปนคณะ 
การถกเถียงในหองเรียน และการฝกเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห 
สังเคราะหดวยการกระตุนใหผูเขารวมโครงการใหความคิดเห็นแลกเปล่ียน
กันอยางกวางขวางในสถานการณจริง
 3. ผลผลิตเชิงวิชาการของผูเขารับการฝกอบรม
 ผูเขารับการฝกอบรมนำเสนอความคิดเห็นท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
ในรูปของเอกสารอันเปนสวนหนึ่งในการประเมินสัมฤทธิผลของ
หลักสูตร
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
 1. เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดศึกษา 
และรับทราบขอมูลใหมๆ  ท่ีทันสมัย เปนการเสริมสรางทักษะการวิเคราะห 
สภาวะแวดลอมในปจจุบันและอนาคต เขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของ 
องคประกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติตางๆ ท่ีมีผลกระทบ 
ตอการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหนวยงานเก่ียวกับการสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล จนสามารถสังเคราะหแนวทางในการเสริมสรางองคความรู 
พลังปญญาและสามารถนำไปใชในการจัดทำนโยบายและแผนของ 
หนวยงานในอนาคต
 2. เพื่อพัฒนาและผลิตผูบริหารขององคกรภาครัฐและเอกชนใหม ี
ศักยภาพ ดานความรูความเขาใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับความเปนไปเพ่ือการพัฒนาและสงเสริม 
การจัดทำยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 3. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนในการกำหนดนโยบายเพื่อใหเกิดการใช 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
ในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากกรณีศึกษาหนวยงานตางๆ ท้ังในและ 
ตางประเทศ
 4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรู วิสัยทัศนและ 
ประสบการณระหวางผูบริหารระดับสูงท่ีเขารับการศึกษาดวยกัน
 5. เพ่ือใหเกิดการสานสัมพันธท่ีดีระหวางกัน เกิดความรักความผูกพัน 
เกิดเครือขายระหวางผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
ความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาและการดูงานตางๆ นำไป 
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคการสังคม และประเทศชาติอยางเปน 
รูปธรรม

สถานที่อบรมในหลักสูตร
 อาคารลาดพราวฮิลล ถนนลาดพราวซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 และหนวยงานเครือขายภายในประเทศและตางประเทศ

 3. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน เศรษฐกิจและสังคมไทยตองเปล่ียนอยางไร 
 4. การพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมดิจิทัล ฐานความรูและการแปลง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางสังคมดีมีคุณภาพ
 5. กลยุทธการเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อปรับองคกรใหเปนดิจิทัลและ
กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน
 3. การวิพากษความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
ปญหาและอุปสรรคในอดีต และแนวโนมการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
และสังคมไทยในอนาคต บทบาทภาคีเครือขายองคการภาครัฐ เอกชนและ 
ประชาชนกับการมีสวนรวมเพ่ือการแกไขปญหาและอุปสรรคของประเทศ
การสรางพลังปญญาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับประเทศสู
การปฏิบัติและการกำหนดแผนงานและโครงการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยหัวขอวิชา
ท่ีเก่ียวของคือ
 • กิจกรรมความรับผิดชอบตอปญหาและอุปสรรคในอดีต และการสราง 
ภาคีเครือขายในการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ 
 • การสรางพลังปญญาและขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
และแผนงานระดับประเทศสูการปฏิบัติ
 • การบริหารจัดการแผนงานและโครงการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เชิงบูรณาการ เพ่ือเตรียมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสรางอายุของประชากร 
ท่ีเปล่ียนไป
 4. การพัฒนาองคกรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศในการเตรียมพรอมรองรับ 
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทย ในอนาคตดานการบริหาร 
จัดการดิจิทัล ประกอบดวยหัวขอการบริหารจัดการองคกรดิจิทัล เรียนรู 
พฤติกรรมผูบริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดออนไลนและยุทธศาสตร 
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูลและการทำงาน ขามหนวยงาน 
การประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลในการทำงานขององคกรและกรณีศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน  และกรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การสรางทีมและจัดการเครือขายการทำงานใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา 
การพัฒนาคนพันธุใหม (Digital DNA)
 5. การศึกษาดูงานเพ่ือการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรู 
ในประเทศ
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
การปฏิบัติจริงจากหนวยงานและชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความ 
สำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกร 
เชิงธุรกิจและเชิงบริหาร
 6. การศึกษาดูงานเพ่ือการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรู 
ในกลุมประเทศ ASEAN+
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
การปฏิบัติจริงจากหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชนและชุมชนในตางประเทศ 
ที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบายการนำเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร

ว�ธีการศึกษาหลักสูตร 
 แนวความคิดในการออกแบบหลักสูตรน้ีมุงเนนการพัฒนาองคความรู 
การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจากการเรียนรู การปฏิบัต ิ การแลกเปลี่ยน 
ความคิดและประสบการณ การทํางานรวมกัน ยึดหลักการผสมผสาน
ท้ังในดานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย
 a. การสัมมนาและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
 b. การฝกวิเคราะหและสังเคราะหนโยบายและแผน
 c. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
 d. การฟงบรรยายและการเรียนรูดวยตนเอง
 e. การแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณ
 f. การเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูเขารับการอบรม

โครงสร�างหลักสูตร 
 หลักสูตรการอบรมประกอบดวย 6 ชุดวิชา แตละชุดวิชามีขอบเขต
เน้ือหาดังตอไปน้ี
 1. การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณและสังเคราะห 
แนวทางในการจัดทำแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตางๆ
 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับแนวทาง 
ในการจัดทำแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตางๆ และการสังเคราะห 
แนวทางที่เหมาะสมประกอบดวยหัวขอวิชาที่เกี่ยวของคือ ดิจิทัลและ 
การเปล่ียนแปลงและแนวโนมการเปล่ียนแปลงหลักของโลกและภูมิภาค 
ท้ังในปจจุบันและอนาคต กรณีตัวอยางในการวิเคราะห และสังเคราะห 
สถานการณของประเทศไทย
 2. การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพ่ือการนำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการเสริมสรางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ 
และสังคมท่ีมีคุณภาพ
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยใน 
ยุคปจจุบันและอนาคต ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมี 
ตอประเทศไทย หลักการและแนวความคิดเก่ียวกับภูมิภาคภิวัตน รวมท้ัง 
การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึงแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสูสังคมดิจิทัล ฐานความรู ความมั่นคง 
ของมนุษย องคประกอบตางๆ ทฤษฎีและการปฏิบัติวาดวยดัชนี ความสุข 
มวลรวมประชาชาต ิการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตไปสู 
การบริหารจัดการประเทศ แนวคิดหลักการและการปฏิบัติวาดวยการ
กระจายอำนาจการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนและ
แนวทางในการกำหนดนโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไปใชในการ 
เสริมสรางเศรษฐกิจดิจิทัลที ่มีเสถียรภาพและสังคมดีที ่มีคุณภาพ 
ประกอบดวยหัวขอวิชาในการสัมมนาและการมีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นเชิงวิพากษ คือ
 1. อนาคตประเทศไทย-เศรษฐกิจไทย กับเศรษฐกิจดิจิทัล
 2. ภูมิภาคภิวัฒน -โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor : EEC) กับอนาคตประเทศไทย 
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แนวทางการประเมินผลการฝ�กอบรมของหลักสูตร 
 การประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตรไดกำหนดกรอบการ 
ประเมินผลไว 3 ดาน คือ
 1. ผลของการฝกอบรม
 ผูเขารวมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะหความหลากหลาย 
ของเศรษฐกิจและสังคมไทยในดานตางๆ สังเคราะหแนวโนมในอนาคต 
และจากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการนโยบายการสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ขององคกรในอนาคตและประเทศไทยไดอยางมีระบบ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ� ในการพ�จารณา
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไมต่ำกวา 40 ป นับถึงวันท่ีรับสมัคร
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
 4. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 สำหรับผูบริหารภาครัฐตองเปนขาราชการระดับ 9 ข้ึนไป หรือเทียบเทา 
หรือเปนผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการในภาคเอกชน หรือองคการ 
สาธารณะ หรือเปนผูท่ีสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพิจารณาเห็นควร 
ใหเขารับการฝกอบรม
 5. สำหรับประชาชนทั่วไปจะตองเปนผูที ่ชุมชนเห็นชอบ เพื่อ
การเสริมสรางองคความรูการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชุมชน
 6. เปนผูมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมในฐานะนักศึกษาของ 
หลักสูตรฯ รวมกับนักศึกษาอ่ืนๆ
 7. เปนผูท่ีสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือเขารวมกิจกรรมตามกำหนดการ 
ไดอยางครบถวน
 8. สัดสวนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จะประกอบดวยผูบริหาร    
ระดับสูงจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป โดยในหน่ึงรุน 
จะมีประชาชนท่ัวไปเขารวมไมเกินสัดสวนรอยละ 5 ของผูเขารวมท้ังหมด

ระยะเวลาการศึกษา
 กำหนดการศึกษาระหวางวันท่ี 25 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2562 
สัปดาหละ 1-2 วัน โดยมีช่ัวโมงการศึกษารวมท้ังส้ิน 136.5 ช่ัวโมง รวม 23 วัน
 1. อบรมในประเทศ จำนวน 50.5 ชั่วโมง
 2. กรณีศึกษา 24.5 ชั่วโมง
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการโครงการ 7.5 ชั่วโมง
 4. กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน 3 ชั่วโมง
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 21 ชั่วโมง
 6. กิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต จำนวน
30 ชั่วโมง (5 วัน)
 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูและเรียนรูเก่ียวกับแนวโนมการเปล่ียนแปลง 
ในอนาคตของโลกในดานตางๆ และเพ่ือใหนักศึกษามีโลกทัศนท่ีกวางไกล 
และครบถวน ชวยสงเสริมประสิทธิผลของความรูและวิสัยทัศน ตลอดจน 
ภาวะผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของนักศึกษาใหมากย่ิงข้ึน

เง�่อนไขการสำเร็จการศึกษา
 นักศึกษาท่ีทางสำนักงานฯมีมติอนุมัติใหเปนผูสำเร็จการศึกษา และ 
มีสิทธ์ิไดรับสัมฤทธิบัตรจากสำนักงานฯจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี
 1. เขารวมศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม 
ท้ังหมดท่ีหลักสูตรกําหนดไว
 2. เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต
 3. รวมนำเสนอโครงงาน หรือกิจกรรม Workshop

 2. ความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูจากการบรรยาย การอภิปรายเปนคณะ 
การถกเถียงในหองเรียน และการฝกเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห 
สังเคราะหดวยการกระตุนใหผูเขารวมโครงการใหความคิดเห็นแลกเปล่ียน
กันอยางกวางขวางในสถานการณจริง
 3. ผลผลิตเชิงวิชาการของผูเขารับการฝกอบรม
 ผูเขารับการฝกอบรมนำเสนอความคิดเห็นท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
ในรูปของเอกสารอันเปนสวนหนึ่งในการประเมินสัมฤทธิผลของ
หลักสูตร
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
 1. เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดศึกษา 
และรับทราบขอมูลใหมๆ  ท่ีทันสมัย เปนการเสริมสรางทักษะการวิเคราะห 
สภาวะแวดลอมในปจจุบันและอนาคต เขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของ 
องคประกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติตางๆ ท่ีมีผลกระทบ 
ตอการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหนวยงานเก่ียวกับการสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล จนสามารถสังเคราะหแนวทางในการเสริมสรางองคความรู 
พลังปญญาและสามารถนำไปใชในการจัดทำนโยบายและแผนของ 
หนวยงานในอนาคต
 2. เพื่อพัฒนาและผลิตผูบริหารขององคกรภาครัฐและเอกชนใหม ี
ศักยภาพ ดานความรูความเขาใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับความเปนไปเพ่ือการพัฒนาและสงเสริม 
การจัดทำยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 3. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนในการกำหนดนโยบายเพื่อใหเกิดการใช 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
ในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากกรณีศึกษาหนวยงานตางๆ ท้ังในและ 
ตางประเทศ
 4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรู วิสัยทัศนและ 
ประสบการณระหวางผูบริหารระดับสูงท่ีเขารับการศึกษาดวยกัน
 5. เพ่ือใหเกิดการสานสัมพันธท่ีดีระหวางกัน เกิดความรักความผูกพัน 
เกิดเครือขายระหวางผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
ความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาและการดูงานตางๆ นำไป 
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคการสังคม และประเทศชาติอยางเปน 
รูปธรรม

สถานที่อบรมในหลักสูตร
 อาคารลาดพราวฮิลล ถนนลาดพราวซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 และหนวยงานเครือขายภายในประเทศและตางประเทศ

 3. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน เศรษฐกิจและสังคมไทยตองเปล่ียนอยางไร 
 4. การพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมดิจิทัล ฐานความรูและการแปลง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางสังคมดีมีคุณภาพ
 5. กลยุทธการเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อปรับองคกรใหเปนดิจิทัลและ
กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน
 3. การวิพากษความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
ปญหาและอุปสรรคในอดีต และแนวโนมการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
และสังคมไทยในอนาคต บทบาทภาคีเครือขายองคการภาครัฐ เอกชนและ 
ประชาชนกับการมีสวนรวมเพ่ือการแกไขปญหาและอุปสรรคของประเทศ
การสรางพลังปญญาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับประเทศสู
การปฏิบัติและการกำหนดแผนงานและโครงการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยหัวขอวิชา
ท่ีเก่ียวของคือ
 • กิจกรรมความรับผิดชอบตอปญหาและอุปสรรคในอดีต และการสราง 
ภาคีเครือขายในการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ 
 • การสรางพลังปญญาและขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
และแผนงานระดับประเทศสูการปฏิบัติ
 • การบริหารจัดการแผนงานและโครงการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เชิงบูรณาการ เพ่ือเตรียมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสรางอายุของประชากร 
ท่ีเปล่ียนไป
 4. การพัฒนาองคกรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศในการเตรียมพรอมรองรับ 
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทย ในอนาคตดานการบริหาร 
จัดการดิจิทัล ประกอบดวยหัวขอการบริหารจัดการองคกรดิจิทัล เรียนรู 
พฤติกรรมผูบริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดออนไลนและยุทธศาสตร 
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูลและการทำงาน ขามหนวยงาน 
การประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลในการทำงานขององคกรและกรณีศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน  และกรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การสรางทีมและจัดการเครือขายการทำงานใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา 
การพัฒนาคนพันธุใหม (Digital DNA)
 5. การศึกษาดูงานเพ่ือการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรู 
ในประเทศ
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
การปฏิบัติจริงจากหนวยงานและชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความ 
สำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกร 
เชิงธุรกิจและเชิงบริหาร
 6. การศึกษาดูงานเพ่ือการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรู 
ในกลุมประเทศ ASEAN+
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
การปฏิบัติจริงจากหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชนและชุมชนในตางประเทศ 
ที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบายการนำเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร

ว�ธีการศึกษาหลักสูตร 
 แนวความคิดในการออกแบบหลักสูตรน้ีมุงเนนการพัฒนาองคความรู 
การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจากการเรียนรู การปฏิบัต ิ การแลกเปลี่ยน 
ความคิดและประสบการณ การทํางานรวมกัน ยึดหลักการผสมผสาน
ท้ังในดานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย
 a. การสัมมนาและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
 b. การฝกวิเคราะหและสังเคราะหนโยบายและแผน
 c. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
 d. การฟงบรรยายและการเรียนรูดวยตนเอง
 e. การแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณ
 f. การเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูเขารับการอบรม

โครงสร�างหลักสูตร 
 หลักสูตรการอบรมประกอบดวย 6 ชุดวิชา แตละชุดวิชามีขอบเขต
เน้ือหาดังตอไปน้ี
 1. การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณและสังเคราะห 
แนวทางในการจัดทำแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตางๆ
 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับแนวทาง 
ในการจัดทำแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตางๆ และการสังเคราะห 
แนวทางที่เหมาะสมประกอบดวยหัวขอวิชาที่เกี่ยวของคือ ดิจิทัลและ 
การเปล่ียนแปลงและแนวโนมการเปล่ียนแปลงหลักของโลกและภูมิภาค 
ท้ังในปจจุบันและอนาคต กรณีตัวอยางในการวิเคราะห และสังเคราะห 
สถานการณของประเทศไทย
 2. การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพ่ือการนำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการเสริมสรางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ 
และสังคมท่ีมีคุณภาพ
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยใน 
ยุคปจจุบันและอนาคต ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมี 
ตอประเทศไทย หลักการและแนวความคิดเก่ียวกับภูมิภาคภิวัตน รวมท้ัง 
การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึงแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสูสังคมดิจิทัล ฐานความรู ความมั่นคง 
ของมนุษย องคประกอบตางๆ ทฤษฎีและการปฏิบัติวาดวยดัชนี ความสุข 
มวลรวมประชาชาต ิการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตไปสู 
การบริหารจัดการประเทศ แนวคิดหลักการและการปฏิบัติวาดวยการ
กระจายอำนาจการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนและ
แนวทางในการกำหนดนโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไปใชในการ 
เสริมสรางเศรษฐกิจดิจิทัลที ่มีเสถียรภาพและสังคมดีที ่มีคุณภาพ 
ประกอบดวยหัวขอวิชาในการสัมมนาและการมีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นเชิงวิพากษ คือ
 1. อนาคตประเทศไทย-เศรษฐกิจไทย กับเศรษฐกิจดิจิทัล
 2. ภูมิภาคภิวัฒน -โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor : EEC) กับอนาคตประเทศไทย 



1. กิจกรรมเปดหลักสูตร Digital CEO พรอมเย่ียมชมองคกรตนแบบ วิทยากรและเจาหนาท่ี DEPA Digital Economy Academy
 ท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. Thailand Digital Society  พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง
   รองนายกรัฐมนตรี
3. Digital Transformation for Thailand 4.0 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน   
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
4. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน-องคกรตองเปล่ียนแปลงอยางไร? อัจฉรินทร พัฒนพันธชัย
   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
5. การบริหารจัดการอยางไรเปล่ียนใหเปนองคกรดิจิทัล รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
 (Smart Organizations: Government & Private)   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. Digital Transformation อนาคตไทยอนาคตยุคดิจิทัล ธีรนันท ศรีหงส  
   ประธานกรรมการกำกับสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
7. Digital Transformation Thailand: ประเทศไทยกับอนาคตยุคดิจิทัล ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร
   ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
8. ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล : โอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
   ผูชวยผูวาการสายนโยบายระบบการชำระเงินและ
   เทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
9. Future Digital Technology and Disruptive Innovation และแนวโนม วิไลพร ทวีลาภพันทอง 
 การเปล่ียนแปลงหลักของโลก  หุนสวนสายงานท่ีปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) 
10. การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางสังคมดิจิทัล ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 
 ท่ีดีมีธรรมาภิบาล  ประธานกิตติมศักด์ิของมูลนิธิเพ่ือการศึกษาของ
   สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
11. EEC กับอนาคตประเทศไทยยุคภูมิภาคภิวัตน ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  
   เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
12. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล ผูทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล     
 (Digital Government Transformation)  (องคการมหาชน) สพร. (DGA)
13. อนาคต Smart Thailand, Smart City สดใสจริงหรือ? ดร.ภาสกร ประถมบุตร 
   รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

34. อนาคต OTT (Over-The-Top หรือบริการแพรเสียงและ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
 ภาพผานโครงขายอ่ืน) โอกาสท่ีไมส้ินสุด  รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
   และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
35. กรณีศึกษา OTT กับการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผูบริหารจาก youtube, google หรือองคกรช้ันนำ
36. เรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด่ังใจถวิล อนันตชัย
   อดีตนายกสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย
37. การตลาดออนไลนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง
   อดีต Vice President-Head of Online Marketing / DTAC
38. กรณีศึกษา e-Commerce Start-up วรวุฒิ อุนใจ
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. ซีโอแอล
39. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน-ผูบริหารองคกรตองเปล่ียนทักษะ อภิรักษ โกษะโยธิน
 การบริหารอยางไร?  อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
40. กรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชนัญญารักษ เพ็ชรรัตน
 เพ่ือการปรับเปล่ียนองคกรยุคดิจิทัล  กรรมการผูจัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซเพรส ประเทศไทย 
   และภาคพ้ืนอินโดจีน
41. กรณีศึกษาการพัฒนาคนพันธใุหม (Digital DNA)  ชุติมา สีบำรุงสาสน
 เปนองคกรดิจิทัล  ผูอำนวยการสายงานบริหารทรัพยากร
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
42. เทคนิคการสรางทีม (Team Building)และจัดการเครือขาย ดร.กำพล ฤทัยวณิช
 การทำงานใหมีประสิทธิภาพรับยุค Digital  อดีต Country HR Director at Philips Thailand 
43. กรณีศึกษาองคกรที่นำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาคเอกชน ทรงพล พลรัฐ 
 Digital for sustainability living  ผูอำนวยการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   บริษัท ดีทีจีโอ คอรปอเรช่ันจำกัด (DTGO)
44. กรณีศึกษาขอนแกน Smart City, Smart Living ชาญณรงค บุริสตระกูล
   กรรมการบริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จำกัด
45. Digital start up: โอกาสแ ละอุปสรรคของประเทศไทย สมโภชน จันทรสมบูรณ
   VP, Head of dtac Accelerate Department   
46. กรณีศึกษาดิจิทัลสตารทอัพท่ีประสบความสำเร็จ ชาคริต จันทรรุงสกุล
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ไฟร วัน วัน จำกัด
47. How to handle a crisis management ผศ.ดร. จิระเสกข ตรีเมธสุนทร
   อดีตคณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. 
48. Digital transformation & Manpower: โอกาสและอุปสรรค อภิปรายหมูโดยผูทรงคุณวุฒิจาก หลักสูตร Digital CEO รุน 1
49. การนำเสนอผลงาน Thailand Digital Transformation Initiatives นักศึกษาในหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมฟงการนำเสนอผลงาน
50. ดูงานถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จ DTAC, Microsoft, True Digital Park, KBTG, Toyota, 
 ในประเทศ Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), 
  SCB Academy และ รพ.กรุงเทพพัทยา
51. การถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จ Pangyo Techno Valley, Creative Economy and Innovation  
 ประเทศเกาหลีใต* Center, Gyeonggi (GCCEI), National IT Industry Promotion   
  Agency (NIPA), Hyundai Motor Studio, Seoul Innovation Park,  
  Incheon Compact Smart City, Samsung D’Light เปนตน 

แนวทางการประเมินผลการฝ�กอบรมของหลักสูตร 
 การประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตรไดกำหนดกรอบการ 
ประเมินผลไว 3 ดาน คือ
 1. ผลของการฝกอบรม
 ผูเขารวมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะหความหลากหลาย 
ของเศรษฐกิจและสังคมไทยในดานตางๆ สังเคราะหแนวโนมในอนาคต 
และจากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการนโยบายการสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ขององคกรในอนาคตและประเทศไทยไดอยางมีระบบ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ� ในการพ�จารณา
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไมต่ำกวา 40 ป นับถึงวันท่ีรับสมัคร
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
 4. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 สำหรับผูบริหารภาครัฐตองเปนขาราชการระดับ 9 ข้ึนไป หรือเทียบเทา 
หรือเปนผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการในภาคเอกชน หรือองคการ 
สาธารณะ หรือเปนผูท่ีสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพิจารณาเห็นควร 
ใหเขารับการฝกอบรม
 5. สำหรับประชาชนทั่วไปจะตองเปนผูที ่ชุมชนเห็นชอบ เพื่อ
การเสริมสรางองคความรูการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชุมชน
 6. เปนผูมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมในฐานะนักศึกษาของ 
หลักสูตรฯ รวมกับนักศึกษาอ่ืนๆ
 7. เปนผูท่ีสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือเขารวมกิจกรรมตามกำหนดการ 
ไดอยางครบถวน
 8. สัดสวนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จะประกอบดวยผูบริหาร    
ระดับสูงจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป โดยในหน่ึงรุน 
จะมีประชาชนท่ัวไปเขารวมไมเกินสัดสวนรอยละ 5 ของผูเขารวมท้ังหมด

ระยะเวลาการศึกษา
 กำหนดการศึกษาระหวางวันท่ี 25 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2562 
สัปดาหละ 1-2 วัน โดยมีช่ัวโมงการศึกษารวมท้ังส้ิน 136.5 ช่ัวโมง รวม 23 วัน
 1. อบรมในประเทศ จำนวน 50.5 ชั่วโมง
 2. กรณีศึกษา 24.5 ชั่วโมง
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการโครงการ 7.5 ชั่วโมง
 4. กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน 3 ชั่วโมง
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 21 ชั่วโมง
 6. กิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต จำนวน
30 ชั่วโมง (5 วัน)
 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูและเรียนรูเก่ียวกับแนวโนมการเปล่ียนแปลง 
ในอนาคตของโลกในดานตางๆ และเพ่ือใหนักศึกษามีโลกทัศนท่ีกวางไกล 
และครบถวน ชวยสงเสริมประสิทธิผลของความรูและวิสัยทัศน ตลอดจน 
ภาวะผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของนักศึกษาใหมากย่ิงข้ึน

เง�่อนไขการสำเร็จการศึกษา
 นักศึกษาท่ีทางสำนักงานฯมีมติอนุมัติใหเปนผูสำเร็จการศึกษา และ 
มีสิทธ์ิไดรับสัมฤทธิบัตรจากสำนักงานฯจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี
 1. เขารวมศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม 
ท้ังหมดท่ีหลักสูตรกําหนดไว
 2. เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต
 3. รวมนำเสนอโครงงาน หรือกิจกรรม Workshop
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 2. ความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูจากการบรรยาย การอภิปรายเปนคณะ 
การถกเถียงในหองเรียน และการฝกเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห 
สังเคราะหดวยการกระตุนใหผูเขารวมโครงการใหความคิดเห็นแลกเปล่ียน
กันอยางกวางขวางในสถานการณจริง
 3. ผลผลิตเชิงวิชาการของผูเขารับการฝกอบรม
 ผูเขารับการฝกอบรมนำเสนอความคิดเห็นท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
ในรูปของเอกสารอันเปนสวนหนึ่งในการประเมินสัมฤทธิผลของ
หลักสูตร
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
 1. เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดศึกษา 
และรับทราบขอมูลใหมๆ  ท่ีทันสมัย เปนการเสริมสรางทักษะการวิเคราะห 
สภาวะแวดลอมในปจจุบันและอนาคต เขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของ 
องคประกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติตางๆ ท่ีมีผลกระทบ 
ตอการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหนวยงานเก่ียวกับการสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล จนสามารถสังเคราะหแนวทางในการเสริมสรางองคความรู 
พลังปญญาและสามารถนำไปใชในการจัดทำนโยบายและแผนของ 
หนวยงานในอนาคต
 2. เพื่อพัฒนาและผลิตผูบริหารขององคกรภาครัฐและเอกชนใหม ี
ศักยภาพ ดานความรูความเขาใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับความเปนไปเพ่ือการพัฒนาและสงเสริม 
การจัดทำยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 3. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนในการกำหนดนโยบายเพื่อใหเกิดการใช 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
ในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากกรณีศึกษาหนวยงานตางๆ ท้ังในและ 
ตางประเทศ
 4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรู วิสัยทัศนและ 
ประสบการณระหวางผูบริหารระดับสูงท่ีเขารับการศึกษาดวยกัน
 5. เพ่ือใหเกิดการสานสัมพันธท่ีดีระหวางกัน เกิดความรักความผูกพัน 
เกิดเครือขายระหวางผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
ความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาและการดูงานตางๆ นำไป 
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคการสังคม และประเทศชาติอยางเปน 
รูปธรรม

สถานที่อบรมในหลักสูตร
 อาคารลาดพราวฮิลล ถนนลาดพราวซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 และหนวยงานเครือขายภายในประเทศและตางประเทศ

 3. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน เศรษฐกิจและสังคมไทยตองเปล่ียนอยางไร 
 4. การพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมดิจิทัล ฐานความรูและการแปลง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางสังคมดีมีคุณภาพ
 5. กลยุทธการเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อปรับองคกรใหเปนดิจิทัลและ
กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน
 3. การวิพากษความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
ปญหาและอุปสรรคในอดีต และแนวโนมการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
และสังคมไทยในอนาคต บทบาทภาคีเครือขายองคการภาครัฐ เอกชนและ 
ประชาชนกับการมีสวนรวมเพ่ือการแกไขปญหาและอุปสรรคของประเทศ
การสรางพลังปญญาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับประเทศสู
การปฏิบัติและการกำหนดแผนงานและโครงการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยหัวขอวิชา
ท่ีเก่ียวของคือ
 • กิจกรรมความรับผิดชอบตอปญหาและอุปสรรคในอดีต และการสราง 
ภาคีเครือขายในการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ 
 • การสรางพลังปญญาและขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
และแผนงานระดับประเทศสูการปฏิบัติ
 • การบริหารจัดการแผนงานและโครงการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เชิงบูรณาการ เพ่ือเตรียมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสรางอายุของประชากร 
ท่ีเปล่ียนไป
 4. การพัฒนาองคกรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศในการเตรียมพรอมรองรับ 
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทย ในอนาคตดานการบริหาร 
จัดการดิจิทัล ประกอบดวยหัวขอการบริหารจัดการองคกรดิจิทัล เรียนรู 
พฤติกรรมผูบริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดออนไลนและยุทธศาสตร 
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูลและการทำงาน ขามหนวยงาน 
การประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลในการทำงานขององคกรและกรณีศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน  และกรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การสรางทีมและจัดการเครือขายการทำงานใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา 
การพัฒนาคนพันธุใหม (Digital DNA)
 5. การศึกษาดูงานเพ่ือการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรู 
ในประเทศ
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
การปฏิบัติจริงจากหนวยงานและชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความ 
สำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกร 
เชิงธุรกิจและเชิงบริหาร
 6. การศึกษาดูงานเพ่ือการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรู 
ในกลุมประเทศ ASEAN+
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
การปฏิบัติจริงจากหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชนและชุมชนในตางประเทศ 
ที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบายการนำเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร

ว�ธีการศึกษาหลักสูตร 
 แนวความคิดในการออกแบบหลักสูตรน้ีมุงเนนการพัฒนาองคความรู 
การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจากการเรียนรู การปฏิบัต ิ การแลกเปลี่ยน 
ความคิดและประสบการณ การทํางานรวมกัน ยึดหลักการผสมผสาน
ท้ังในดานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย
 a. การสัมมนาและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
 b. การฝกวิเคราะหและสังเคราะหนโยบายและแผน
 c. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
 d. การฟงบรรยายและการเรียนรูดวยตนเอง
 e. การแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณ
 f. การเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูเขารับการอบรม

โครงสร�างหลักสูตร 
 หลักสูตรการอบรมประกอบดวย 6 ชุดวิชา แตละชุดวิชามีขอบเขต
เน้ือหาดังตอไปน้ี
 1. การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณและสังเคราะห 
แนวทางในการจัดทำแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตางๆ
 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับแนวทาง 
ในการจัดทำแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตางๆ และการสังเคราะห 
แนวทางที่เหมาะสมประกอบดวยหัวขอวิชาที่เกี่ยวของคือ ดิจิทัลและ 
การเปล่ียนแปลงและแนวโนมการเปล่ียนแปลงหลักของโลกและภูมิภาค 
ท้ังในปจจุบันและอนาคต กรณีตัวอยางในการวิเคราะห และสังเคราะห 
สถานการณของประเทศไทย
 2. การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพ่ือการนำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการเสริมสรางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ 
และสังคมท่ีมีคุณภาพ
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยใน 
ยุคปจจุบันและอนาคต ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมี 
ตอประเทศไทย หลักการและแนวความคิดเก่ียวกับภูมิภาคภิวัตน รวมท้ัง 
การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึงแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสูสังคมดิจิทัล ฐานความรู ความมั่นคง 
ของมนุษย องคประกอบตางๆ ทฤษฎีและการปฏิบัติวาดวยดัชนี ความสุข 
มวลรวมประชาชาต ิการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตไปสู 
การบริหารจัดการประเทศ แนวคิดหลักการและการปฏิบัติวาดวยการ
กระจายอำนาจการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนและ
แนวทางในการกำหนดนโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไปใชในการ 
เสริมสรางเศรษฐกิจดิจิทัลที ่มีเสถียรภาพและสังคมดีที ่มีคุณภาพ 
ประกอบดวยหัวขอวิชาในการสัมมนาและการมีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นเชิงวิพากษ คือ
 1. อนาคตประเทศไทย-เศรษฐกิจไทย กับเศรษฐกิจดิจิทัล
 2. ภูมิภาคภิวัฒน -โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor : EEC) กับอนาคตประเทศไทย 

14. กำลังคนกำลังสำคัญของประเทศไทยยุคดิจิทัล ดร.รัฐศาสตร กรสูต
   รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
15. Cyber Security การประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัล Mr. Anthony Bargar   
 เพ่ือการทำงานอยางปลอดภัย  Managing Director, Cyber Security Consulting Group (CSCG)
16. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  ผูทรงคุณวุฒิ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย
 อยางปลอดภัย Cyber security & Data privacy management   
17. แนวปฏิบัติท่ีดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รศ.ดร.สุธรรม อยูในธรรม
   คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
18. GDPR (General Data Protection Regulation):  เดสซารัค เทโซ
 an impact to Thailand  ผูอำนวยการฝายกฎหมายและองคกรสัมพันธ
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
19. กลยุทธการเลือกใช Technology เพ่ือปรับองคกรใหเปนดิจิทัล ผูบริหารจาก KBTG (KASIKORN Business-Technology Group)
20. Blockchain, crypto currency & ICOเทคโนโลยีเปล่ียนโลก ศีลวัต สันติวิสัฎฐ
   รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย
21. การประยุกตใช Technologies ในการทำงานขององคกรยุคใหม ผูบริหารจาก บริษัท Huawei
 (smart offices & SMEs)  
22. นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูล ดร.ศรัณย สัมฤทธ์ิเดชขจร
 และการทำงานขามหนวยงาน  คณะกรรมการกำกับสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
23. นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูล ดร.ธนชาต ฤทธ์ิบำรุง
 และการทำงานขามหนวยงาน (Big data management)   ผูเช่ียวชาญดาน Data Analytics (Co-founder Data Cafe) 
24. กรณีศึกษาการประยุกตใช Big data เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  ผูบริหารจาก Agoda, SCB หรือ The one card 
25. กรณีศึกษาการประยุกตใช Cloud Computing เคร่ืองมือดิจิทัล ผูบริหารจาก Starbucks, TMB, หรือ BMW
 เพ่ือการทำงาน 
26. กรณีศึกษาเคร่ืองมือดิจิทัล Chatbot & AI ผูชวยใหมของธุรกิจ ทัชพล ไกรสิงขร
 ในยุคดิจิทัล  CTO & Co-founder ConvoLab
27. กรณีศึกษา Fin Tech & BOI Start-up สมหวัง เหลืองไพบูลยศรี
   ผูจัดการ Paypal ประจำประเทศไทย
28. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน Finance  สุภาณี อนุวงศวรเวทย
   ผูอำนวยการฝายบริหารการเงิน
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
29. กรณีศึกษาองคกรท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาคเอกชน  นพ.กองเกียรติ เกษเพ็ชร
 digital marketing and health care services   ประธานคณะผูบริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
30. กรณีศึกษาองคกรท่ีใชเคร่ืองมือดิจิทัลจนธุรกิจสำเร็จ Robotic factory ผูบริหาร Toyota
31. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานขององคกร อรพงศ เทียนเงิน
   รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Digital Transformation Officer 
   ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
32. กรณีศึกษาองคกรท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาครัฐ ดาเรศร กิตติโยภาส
   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
33. Digital Technology Start Up ผลลัพธท่ีเรารอคอย เรืองโรจน พูนผล
   ผูกอต้ังสถาบัน Disrupt University



รายช่ือว�ทยากร* 
หัวขอการบรรยายและกิจกรรม วิทยากร

1. กิจกรรมเปดหลักสูตร Digital CEO พรอมเย่ียมชมองคกรตนแบบ วิทยากรและเจาหนาท่ี DEPA Digital Economy Academy
 ท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. Thailand Digital Society  พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง
   รองนายกรัฐมนตรี
3. Digital Transformation for Thailand 4.0 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน   
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
4. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน-องคกรตองเปล่ียนแปลงอยางไร? อัจฉรินทร พัฒนพันธชัย
   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
5. การบริหารจัดการอยางไรเปล่ียนใหเปนองคกรดิจิทัล รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
 (Smart Organizations: Government & Private)   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. Digital Transformation อนาคตไทยอนาคตยุคดิจิทัล ธีรนันท ศรีหงส  
   ประธานกรรมการกำกับสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
7. Digital Transformation Thailand: ประเทศไทยกับอนาคตยุคดิจิทัล ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร
   ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
8. ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล : โอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
   ผูชวยผูวาการสายนโยบายระบบการชำระเงินและ
   เทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
9. Future Digital Technology and Disruptive Innovation และแนวโนม วิไลพร ทวีลาภพันทอง 
 การเปล่ียนแปลงหลักของโลก  หุนสวนสายงานท่ีปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) 
10. การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางสังคมดิจิทัล ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 
 ท่ีดีมีธรรมาภิบาล  ประธานกิตติมศักด์ิของมูลนิธิเพ่ือการศึกษาของ
   สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
11. EEC กับอนาคตประเทศไทยยุคภูมิภาคภิวัตน ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  
   เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
12. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล ผูทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล     
 (Digital Government Transformation)  (องคการมหาชน) สพร. (DGA)
13. อนาคต Smart Thailand, Smart City สดใสจริงหรือ? ดร.ภาสกร ประถมบุตร 
   รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

34. อนาคต OTT (Over-The-Top หรือบริการแพรเสียงและ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
 ภาพผานโครงขายอ่ืน) โอกาสท่ีไมส้ินสุด  รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
   และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
35. กรณีศึกษา OTT กับการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผูบริหารจาก youtube, google หรือองคกรช้ันนำ
36. เรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด่ังใจถวิล อนันตชัย
   อดีตนายกสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย
37. การตลาดออนไลนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง
   อดีต Vice President-Head of Online Marketing / DTAC
38. กรณีศึกษา e-Commerce Start-up วรวุฒิ อุนใจ
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. ซีโอแอล
39. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน-ผูบริหารองคกรตองเปล่ียนทักษะ อภิรักษ โกษะโยธิน
 การบริหารอยางไร?  อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
40. กรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชนัญญารักษ เพ็ชรรัตน
 เพ่ือการปรับเปล่ียนองคกรยุคดิจิทัล กรรมการผูจัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซเพรส ประเทศไทย 
   และภาคพ้ืนอินโดจีน
41. กรณีศึกษาการพัฒนาคนพันธใุหม (Digital DNA)  ชุติมา สีบำรุงสาสน
 เปนองคกรดิจิทัล  ผูอำนวยการสายงานบริหารทรัพยากร
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
42. เทคนิคการสรางทีม (Team Building)และจัดการเครือขาย ดร.กำพล ฤทัยวณิช
 การทำงานใหมีประสิทธิภาพรับยุค Digital  อดีต Country HR Director at Philips Thailand 
43. กรณีศึกษาองคกรที่นำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาคเอกชน ทรงพล พลรัฐ 
 Digital for sustainability living  ผูอำนวยการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   บริษัท ดีทีจีโอ คอรปอเรช่ันจำกัด (DTGO)
44. กรณีศึกษาขอนแกน Smart City, Smart Living ชาญณรงค บุริสตระกูล
   กรรมการบริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จำกัด
45. Digital start up: โอกาสแ ละอุปสรรคของประเทศไทย สมโภชน จันทรสมบูรณ
   VP, Head of dtac Accelerate Department   
46. กรณีศึกษาดิจิทัลสตารทอัพท่ีประสบความสำเร็จ ชาคริต จันทรรุงสกุล
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ไฟร วัน วัน จำกัด
47. How to handle a crisis management ผศ.ดร. จิระเสกข ตรีเมธสุนทร
   อดีตคณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. 
48. Digital transformation & Manpower: โอกาสและอุปสรรค อภิปรายหมูโดยผูทรงคุณวุฒิจาก หลักสูตร Digital CEO รุน 1
49. การนำเสนอผลงาน Thailand Digital Transformation Initiatives นักศึกษาในหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมฟงการนำเสนอผลงาน
50. ดูงานถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จ DTAC, Microsoft, True Digital Park, KBTG, Toyota, 
 ในประเทศ Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), 
  SCB Academy และ รพ.กรุงเทพพัทยา
51. การถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จ Pangyo Techno Valley, Creative Economy and Innovation  
 ประเทศเกาหลีใต* Center, Gyeonggi (GCCEI), National IT Industry Promotion   
  Agency (NIPA), Hyundai Motor Studio, Seoul Innovation Park,  
  Incheon Compact Smart City, Samsung D’Light เปนตน 

แนวทางการประเมินผลการฝ�กอบรมของหลักสูตร 
 การประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตรไดกำหนดกรอบการ 
ประเมินผลไว 3 ดาน คือ
 1. ผลของการฝกอบรม
 ผูเขารวมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะหความหลากหลาย 
ของเศรษฐกิจและสังคมไทยในดานตางๆ สังเคราะหแนวโนมในอนาคต 
และจากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพ่ือการบริหารจัดการนโยบายการสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
ขององคกรในอนาคตและประเทศไทยไดอยางมีระบบ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ� ในการพ�จารณา
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม
 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไมต่ำกวา 40 ป นับถึงวันท่ีรับสมัคร
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
 4. ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
 สำหรับผูบริหารภาครัฐตองเปนขาราชการระดับ 9 ข้ึนไป หรือเทียบเทา 
หรือเปนผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการในภาคเอกชน หรือองคการ 
สาธารณะ หรือเปนผูท่ีสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพิจารณาเห็นควร 
ใหเขารับการฝกอบรม
 5. สำหรับประชาชนทั่วไปจะตองเปนผูที ่ชุมชนเห็นชอบ เพื่อ
การเสริมสรางองคความรูการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชุมชน
 6. เปนผูมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมในฐานะนักศึกษาของ 
หลักสูตรฯ รวมกับนักศึกษาอ่ืนๆ
 7. เปนผูท่ีสามารถจัดสรรเวลาเพ่ือเขารวมกิจกรรมตามกำหนดการ 
ไดอยางครบถวน
 8. สัดสวนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จะประกอบดวยผูบริหาร    
ระดับสูงจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป โดยในหน่ึงรุน 
จะมีประชาชนท่ัวไปเขารวมไมเกินสัดสวนรอยละ 5 ของผูเขารวมท้ังหมด

ระยะเวลาการศึกษา
 กำหนดการศึกษาระหวางวันท่ี 25 มกราคม - 24 พฤษภาคม 2562 
สัปดาหละ 1-2 วัน โดยมีช่ัวโมงการศึกษารวมท้ังส้ิน 136.5 ช่ัวโมง รวม 23 วัน
 1. อบรมในประเทศ จำนวน 50.5 ชั่วโมง
 2. กรณีศึกษา 24.5 ชั่วโมง
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการโครงการ 7.5 ชั่วโมง
 4. กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน 3 ชั่วโมง
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 21 ชั่วโมง
 6. กิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต จำนวน
30 ชั่วโมง (5 วัน)
 เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูและเรียนรูเก่ียวกับแนวโนมการเปล่ียนแปลง 
ในอนาคตของโลกในดานตางๆ และเพ่ือใหนักศึกษามีโลกทัศนท่ีกวางไกล 
และครบถวน ชวยสงเสริมประสิทธิผลของความรูและวิสัยทัศน ตลอดจน 
ภาวะผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของนักศึกษาใหมากย่ิงข้ึน

เง�่อนไขการสำเร็จการศึกษา
 นักศึกษาท่ีทางสำนักงานฯมีมติอนุมัติใหเปนผูสำเร็จการศึกษา และ 
มีสิทธ์ิไดรับสัมฤทธิบัตรจากสำนักงานฯจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี
 1. เขารวมศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม 
ท้ังหมดท่ีหลักสูตรกําหนดไว
 2. เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเกาหลีใต
 3. รวมนำเสนอโครงงาน หรือกิจกรรม Workshop
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 2. ความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูจากการบรรยาย การอภิปรายเปนคณะ 
การถกเถียงในหองเรียน และการฝกเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห 
สังเคราะหดวยการกระตุนใหผูเขารวมโครงการใหความคิดเห็นแลกเปล่ียน
กันอยางกวางขวางในสถานการณจริง
 3. ผลผลิตเชิงวิชาการของผูเขารับการฝกอบรม
 ผูเขารับการฝกอบรมนำเสนอความคิดเห็นท่ีไดรับจากการฝกอบรม 
ในรูปของเอกสารอันเปนสวนหนึ่งในการประเมินสัมฤทธิผลของ
หลักสูตร
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร
 1. เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดศึกษา 
และรับทราบขอมูลใหมๆ  ท่ีทันสมัย เปนการเสริมสรางทักษะการวิเคราะห 
สภาวะแวดลอมในปจจุบันและอนาคต เขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของ 
องคประกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติตางๆ ท่ีมีผลกระทบ 
ตอการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหนวยงานเก่ียวกับการสงเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล จนสามารถสังเคราะหแนวทางในการเสริมสรางองคความรู 
พลังปญญาและสามารถนำไปใชในการจัดทำนโยบายและแผนของ 
หนวยงานในอนาคต
 2. เพื่อพัฒนาและผลิตผูบริหารขององคกรภาครัฐและเอกชนใหม ี
ศักยภาพ ดานความรูความเขาใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับความเปนไปเพ่ือการพัฒนาและสงเสริม 
การจัดทำยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 3. เพื่อพัฒนาวิสัยทัศนในการกำหนดนโยบายเพื่อใหเกิดการใช 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
ในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากกรณีศึกษาหนวยงานตางๆ ท้ังในและ 
ตางประเทศ
 4. เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนองคความรู วิสัยทัศนและ 
ประสบการณระหวางผูบริหารระดับสูงท่ีเขารับการศึกษาดวยกัน
 5. เพ่ือใหเกิดการสานสัมพันธท่ีดีระหวางกัน เกิดความรักความผูกพัน 
เกิดเครือขายระหวางผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
ความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาและการดูงานตางๆ นำไป 
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอองคการสังคม และประเทศชาติอยางเปน 
รูปธรรม

สถานที่อบรมในหลักสูตร
 อาคารลาดพราวฮิลล ถนนลาดพราวซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 และหนวยงานเครือขายภายในประเทศและตางประเทศ

 3. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน เศรษฐกิจและสังคมไทยตองเปล่ียนอยางไร 
 4. การพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมดิจิทัล ฐานความรูและการแปลง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางสังคมดีมีคุณภาพ
 5. กลยุทธการเลือกใชเทคโนโลยีเพื่อปรับองคกรใหเปนดิจิทัลและ
กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน
 3. การวิพากษความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
ปญหาและอุปสรรคในอดีต และแนวโนมการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
และสังคมไทยในอนาคต บทบาทภาคีเครือขายองคการภาครัฐ เอกชนและ 
ประชาชนกับการมีสวนรวมเพ่ือการแกไขปญหาและอุปสรรคของประเทศ
การสรางพลังปญญาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับประเทศสู
การปฏิบัติและการกำหนดแผนงานและโครงการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เชิงบูรณาการ เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงประกอบดวยหัวขอวิชา
ท่ีเก่ียวของคือ
 • กิจกรรมความรับผิดชอบตอปญหาและอุปสรรคในอดีต และการสราง 
ภาคีเครือขายในการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ 
 • การสรางพลังปญญาและขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
และแผนงานระดับประเทศสูการปฏิบัติ
 • การบริหารจัดการแผนงานและโครงการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เชิงบูรณาการ เพ่ือเตรียมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสรางอายุของประชากร 
ท่ีเปล่ียนไป
 4. การพัฒนาองคกรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศในการเตรียมพรอมรองรับ 
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทย ในอนาคตดานการบริหาร 
จัดการดิจิทัล ประกอบดวยหัวขอการบริหารจัดการองคกรดิจิทัล เรียนรู 
พฤติกรรมผูบริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดออนไลนและยุทธศาสตร 
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูลและการทำงาน ขามหนวยงาน 
การประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลในการทำงานขององคกรและกรณีศึกษา 
ภาครัฐและเอกชน  และกรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การสรางทีมและจัดการเครือขายการทำงานใหมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา 
การพัฒนาคนพันธุใหม (Digital DNA)
 5. การศึกษาดูงานเพ่ือการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรู 
ในประเทศ
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
การปฏิบัติจริงจากหนวยงานและชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความ 
สำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกร 
เชิงธุรกิจและเชิงบริหาร
 6. การศึกษาดูงานเพ่ือการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรู 
ในกลุมประเทศ ASEAN+
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
การปฏิบัติจริงจากหนวยงานรัฐ หนวยงานเอกชนและชุมชนในตางประเทศ 
ที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบายการนำเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร

ว�ธีการศึกษาหลักสูตร 
 แนวความคิดในการออกแบบหลักสูตรน้ีมุงเนนการพัฒนาองคความรู 
การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจากการเรียนรู การปฏิบัต ิ การแลกเปลี่ยน 
ความคิดและประสบการณ การทํางานรวมกัน ยึดหลักการผสมผสาน
ท้ังในดานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย
 a. การสัมมนาและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
 b. การฝกวิเคราะหและสังเคราะหนโยบายและแผน
 c. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
 d. การฟงบรรยายและการเรียนรูดวยตนเอง
 e. การแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณ
 f. การเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูเขารับการอบรม

โครงสร�างหลักสูตร 
 หลักสูตรการอบรมประกอบดวย 6 ชุดวิชา แตละชุดวิชามีขอบเขต
เน้ือหาดังตอไปน้ี
 1. การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณและสังเคราะห 
แนวทางในการจัดทำแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตางๆ
 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับแนวทาง 
ในการจัดทำแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตางๆ และการสังเคราะห 
แนวทางที่เหมาะสมประกอบดวยหัวขอวิชาที่เกี่ยวของคือ ดิจิทัลและ 
การเปล่ียนแปลงและแนวโนมการเปล่ียนแปลงหลักของโลกและภูมิภาค 
ท้ังในปจจุบันและอนาคต กรณีตัวอยางในการวิเคราะห และสังเคราะห 
สถานการณของประเทศไทย
 2. การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพ่ือการนำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการเสริมสรางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ 
และสังคมท่ีมีคุณภาพ
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง 
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยใน 
ยุคปจจุบันและอนาคต ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมี 
ตอประเทศไทย หลักการและแนวความคิดเก่ียวกับภูมิภาคภิวัตน รวมท้ัง 
การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึงแนวโนม 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสูสังคมดิจิทัล ฐานความรู ความมั่นคง 
ของมนุษย องคประกอบตางๆ ทฤษฎีและการปฏิบัติวาดวยดัชนี ความสุข 
มวลรวมประชาชาต ิการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตไปสู 
การบริหารจัดการประเทศ แนวคิดหลักการและการปฏิบัติวาดวยการ
กระจายอำนาจการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนและ
แนวทางในการกำหนดนโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลไปใชในการ 
เสริมสรางเศรษฐกิจดิจิทัลที ่มีเสถียรภาพและสังคมดีที ่มีคุณภาพ 
ประกอบดวยหัวขอวิชาในการสัมมนาและการมีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นเชิงวิพากษ คือ
 1. อนาคตประเทศไทย-เศรษฐกิจไทย กับเศรษฐกิจดิจิทัล
 2. ภูมิภาคภิวัฒน -โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor : EEC) กับอนาคตประเทศไทย 

14. กำลังคนกำลังสำคัญของประเทศไทยยุคดิจิทัล ดร.รัฐศาสตร กรสูต
   รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
15. Cyber Security การประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัล Mr. Anthony Bargar   
 เพ่ือการทำงานอยางปลอดภัย  Managing Director, Cyber Security Consulting Group (CSCG)
16. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  ผูทรงคุณวุฒิ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย
 อยางปลอดภัย Cyber security & Data privacy management   
17. แนวปฏิบัติท่ีดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รศ.ดร.สุธรรม อยูในธรรม
   คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
18. GDPR (General Data Protection Regulation):  เดสซารัค เทโซ
 an impact to Thailand  ผูอำนวยการฝายกฎหมายและองคกรสัมพันธ
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
19. กลยุทธการเลือกใช Technology เพ่ือปรับองคกรใหเปนดิจิทัล ผูบริหารจาก KBTG (KASIKORN Business-Technology Group)
20. Blockchain, crypto currency & ICOเทคโนโลยีเปล่ียนโลก ศีลวัต สันติวิสัฎฐ
   รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย
21. การประยุกตใช Technologies ในการทำงานขององคกรยุคใหม ผูบริหารจาก บริษัท Huawei
 (smart offices & SMEs)  
22. นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูล ดร.ศรัณย สัมฤทธ์ิเดชขจร
 และการทำงานขามหนวยงาน  คณะกรรมการกำกับสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
23. นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูล ดร.ธนชาต ฤทธ์ิบำรุง
 และการทำงานขามหนวยงาน (Big data management)   ผูเช่ียวชาญดาน Data Analytics (Co-founder Data Cafe) 
24. กรณีศึกษาการประยุกตใช Big data เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  ผูบริหารจาก Agoda, SCB หรือ The one card 
25. กรณีศึกษาการประยุกตใช Cloud Computing เคร่ืองมือดิจิทัล ผูบริหารจาก Starbucks, TMB, หรือ BMW
 เพ่ือการทำงาน 
26. กรณีศึกษาเคร่ืองมือดิจิทัล Chatbot & AI ผูชวยใหมของธุรกิจ ทัชพล ไกรสิงขร
 ในยุคดิจิทัล  CTO & Co-founder ConvoLab
27. กรณีศึกษา Fin Tech & BOI Start-up สมหวัง เหลืองไพบูลยศรี
   ผูจัดการ Paypal ประจำประเทศไทย
28. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน Finance  สุภาณี อนุวงศวรเวทย
   ผูอำนวยการฝายบริหารการเงิน
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
29. กรณีศึกษาองคกรท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาคเอกชน  นพ.กองเกียรติ เกษเพ็ชร
 digital marketing and health care services   ประธานคณะผูบริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
30. กรณีศึกษาองคกรท่ีใชเคร่ืองมือดิจิทัลจนธุรกิจสำเร็จ Robotic factory ผูบริหาร Toyota
31. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานขององคกร อรพงศ เทียนเงิน
   รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Digital Transformation Officer 
   ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
32. กรณีศึกษาองคกรท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาครัฐ ดาเรศร กิตติโยภาส
   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
33. Digital Technology Start Up ผลลัพธท่ีเรารอคอย เรืองโรจน พูนผล
   ผูกอต้ังสถาบัน Disrupt University



1. กิจกรรมเปดหลักสูตร Digital CEO พรอมเย่ียมชมองคกรตนแบบ วิทยากรและเจาหนาท่ี DEPA Digital Economy Academy
 ท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. Thailand Digital Society  พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง
   รองนายกรัฐมนตรี
3. Digital Transformation for Thailand 4.0 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน   
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
4. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน-องคกรตองเปล่ียนแปลงอยางไร? อัจฉรินทร พัฒนพันธชัย
   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
5. การบริหารจัดการอยางไรเปล่ียนใหเปนองคกรดิจิทัล รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
 (Smart Organizations: Government & Private)   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. Digital Transformation อนาคตไทยอนาคตยุคดิจิทัล ธีรนันท ศรีหงส  
   ประธานกรรมการกำกับสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
7. Digital Transformation Thailand: ประเทศไทยกับอนาคตยุคดิจิทัล ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร
   ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
8. ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล : โอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
   ผูชวยผูวาการสายนโยบายระบบการชำระเงินและ
   เทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
9. Future Digital Technology and Disruptive Innovation และแนวโนม วิไลพร ทวีลาภพันทอง 
 การเปล่ียนแปลงหลักของโลก  หุนสวนสายงานท่ีปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) 
10. การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางสังคมดิจิทัล ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 
 ท่ีดีมีธรรมาภิบาล  ประธานกิตติมศักด์ิของมูลนิธิเพ่ือการศึกษาของ
   สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
11. EEC กับอนาคตประเทศไทยยุคภูมิภาคภิวัตน ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  
   เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
12. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล ผูทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล     
 (Digital Government Transformation)  (องคการมหาชน) สพร. (DGA)
13. อนาคต Smart Thailand, Smart City สดใสจริงหรือ? ดร.ภาสกร ประถมบุตร 
   รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

34. อนาคต OTT (Over-The-Top หรือบริการแพรเสียงและ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
 ภาพผานโครงขายอ่ืน) โอกาสท่ีไมส้ินสุด  รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
   และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
35. กรณีศึกษา OTT กับการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผูบริหารจาก youtube, google หรือองคกรช้ันนำ
36. เรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด่ังใจถวิล อนันตชัย
   อดีตนายกสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย
37. การตลาดออนไลนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง
   อดีต Vice President-Head of Online Marketing / DTAC
38. กรณีศึกษา e-Commerce Start-up วรวุฒิ อุนใจ
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. ซีโอแอล
39. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน-ผูบริหารองคกรตองเปล่ียนทักษะ อภิรักษ โกษะโยธิน
 การบริหารอยางไร?  อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
40. กรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชนัญญารักษ เพ็ชรรัตน
 เพ่ือการปรับเปล่ียนองคกรยุคดิจิทัล  กรรมการผูจัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซเพรส ประเทศไทย 
   และภาคพ้ืนอินโดจีน
41. กรณีศึกษาการพัฒนาคนพันธใุหม (Digital DNA)  ชุติมา สีบำรุงสาสน
 เปนองคกรดิจิทัล  ผูอำนวยการสายงานบริหารทรัพยากร
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
42. เทคนิคการสรางทีม (Team Building)และจัดการเครือขาย ดร.กำพล ฤทัยวณิช
 การทำงานใหมีประสิทธิภาพรับยุค Digital  อดีต Country HR Director at Philips Thailand 
43. กรณีศึกษาองคกรที่นำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาคเอกชน ทรงพล พลรัฐ 
 Digital for sustainability living  ผูอำนวยการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   บริษัท ดีทีจีโอ คอรปอเรช่ันจำกัด (DTGO)
44. กรณีศึกษาขอนแกน Smart City, Smart Living ชาญณรงค บุริสตระกูล
   กรรมการบริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จำกัด
45. Digital start up: โอกาสแ ละอุปสรรคของประเทศไทย สมโภชน จันทรสมบูรณ
   VP, Head of dtac Accelerate Department   
46. กรณีศึกษาดิจิทัลสตารทอัพท่ีประสบความสำเร็จ ชาคริต จันทรรุงสกุล
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ไฟร วัน วัน จำกัด
47. How to handle a crisis management ผศ.ดร. จิระเสกข ตรีเมธสุนทร
   อดีตคณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. 
48. Digital transformation & Manpower: โอกาสและอุปสรรค อภิปรายหมูโดยผูทรงคุณวุฒิจาก หลักสูตร Digital CEO รุน 1
49. การนำเสนอผลงาน Thailand Digital Transformation Initiatives นักศึกษาในหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมฟงการนำเสนอผลงาน
50. ดูงานถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จ DTAC, Microsoft, True Digital Park, KBTG, Toyota, 
 ในประเทศ Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), 
  SCB Academy และ รพ.กรุงเทพพัทยา
51. การถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จ Pangyo Techno Valley, Creative Economy and Innovation  
 ประเทศเกาหลีใต* Center, Gyeonggi (GCCEI), National IT Industry Promotion   
  Agency (NIPA), Hyundai Motor Studio, Seoul Innovation Park,  
  Incheon Compact Smart City, Samsung D’Light เปนตน 

Digital CEO
ผูนำการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 2
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14. กำลังคนกำลังสำคัญของประเทศไทยยุคดิจิทัล ดร.รัฐศาสตร กรสูต
   รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
15. Cyber Security การประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัล Mr. Anthony Bargar   
 เพ่ือการทำงานอยางปลอดภัย  Managing Director, Cyber Security Consulting Group (CSCG)
16. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  ผูทรงคุณวุฒิ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย
 อยางปลอดภัย Cyber security & Data privacy management   
17. แนวปฏิบัติท่ีดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รศ.ดร.สุธรรม อยูในธรรม
   คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
18. GDPR (General Data Protection Regulation):  เดสซารัค เทโซ
 an impact to Thailand  ผูอำนวยการฝายกฎหมายและองคกรสัมพันธ
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
19. กลยุทธการเลือกใช Technology เพ่ือปรับองคกรใหเปนดิจิทัล ผูบริหารจาก KBTG (KASIKORN Business-Technology Group)
20. Blockchain, crypto currency & ICOเทคโนโลยีเปล่ียนโลก ศีลวัต สันติวิสัฎฐ
   รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย
21. การประยุกตใช Technologies ในการทำงานขององคกรยุคใหม ผูบริหารจาก บริษัท Huawei
 (smart offices & SMEs)  
22. นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูล ดร.ศรัณย สัมฤทธ์ิเดชขจร
 และการทำงานขามหนวยงาน  คณะกรรมการกำกับสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
23. นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูล ดร.ธนชาต ฤทธ์ิบำรุง
 และการทำงานขามหนวยงาน (Big data management)   ผูเช่ียวชาญดาน Data Analytics (Co-founder Data Cafe) 
24. กรณีศึกษาการประยุกตใช Big data เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  ผูบริหารจาก Agoda, SCB หรือ The one card 
25. กรณีศึกษาการประยุกตใช Cloud Computing เคร่ืองมือดิจิทัล ผูบริหารจาก Starbucks, TMB, หรือ BMW
 เพ่ือการทำงาน 
26. กรณีศึกษาเคร่ืองมือดิจิทัล Chatbot & AI ผูชวยใหมของธุรกิจ ทัชพล ไกรสิงขร
 ในยุคดิจิทัล  CTO & Co-founder ConvoLab
27. กรณีศึกษา Fin Tech & BOI Start-up สมหวัง เหลืองไพบูลยศรี
   ผูจัดการ Paypal ประจำประเทศไทย
28. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน Finance  สุภาณี อนุวงศวรเวทย
   ผูอำนวยการฝายบริหารการเงิน
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
29. กรณีศึกษาองคกรท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาคเอกชน  นพ.กองเกียรติ เกษเพ็ชร
 digital marketing and health care services   ประธานคณะผูบริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
30. กรณีศึกษาองคกรท่ีใชเคร่ืองมือดิจิทัลจนธุรกิจสำเร็จ Robotic factory ผูบริหาร Toyota
31. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานขององคกร อรพงศ เทียนเงิน
   รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Digital Transformation Officer 
   ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
32. กรณีศึกษาองคกรท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาครัฐ ดาเรศร กิตติโยภาส
   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
33. Digital Technology Start Up ผลลัพธท่ีเรารอคอย เรืองโรจน พูนผล
   ผูกอต้ังสถาบัน Disrupt University

รายช่ือว�ทยากร* (ต�อ) 



หัวขอการบรรยายและกิจกรรม วิทยากร

1. กิจกรรมเปดหลักสูตร Digital CEO พรอมเย่ียมชมองคกรตนแบบ วิทยากรและเจาหนาท่ี DEPA Digital Economy Academy
 ท่ีใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. Thailand Digital Society  พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง
   รองนายกรัฐมนตรี
3. Digital Transformation for Thailand 4.0 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน   
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
4. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน-องคกรตองเปล่ียนแปลงอยางไร? อัจฉรินทร พัฒนพันธชัย
   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
5. การบริหารจัดการอยางไรเปล่ียนใหเปนองคกรดิจิทัล รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
 (Smart Organizations: Government & Private)   ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
6. Digital Transformation อนาคตไทยอนาคตยุคดิจิทัล ธีรนันท ศรีหงส  
   ประธานกรรมการกำกับสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
7. Digital Transformation Thailand: ประเทศไทยกับอนาคตยุคดิจิทัล ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร
   ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
8. ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล : โอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
   ผูชวยผูวาการสายนโยบายระบบการชำระเงินและ
   เทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
9. Future Digital Technology and Disruptive Innovation และแนวโนม วิไลพร ทวีลาภพันทอง 
 การเปล่ียนแปลงหลักของโลก  หุนสวนสายงานท่ีปรึกษา บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) 
10. การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสรางสังคมดิจิทัล ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 
 ท่ีดีมีธรรมาภิบาล  ประธานกิตติมศักด์ิของมูลนิธิเพ่ือการศึกษาของ
   สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
11. EEC กับอนาคตประเทศไทยยุคภูมิภาคภิวัตน ดร.คณิศ แสงสุพรรณ  
   เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
12. การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล ผูทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล     
 (Digital Government Transformation)  (องคการมหาชน) สพร. (DGA)
13. อนาคต Smart Thailand, Smart City สดใสจริงหรือ? ดร.ภาสกร ประถมบุตร 
   รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

34. อนาคต OTT (Over-The-Top หรือบริการแพรเสียงและ พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน
 ภาพผานโครงขายอ่ืน) โอกาสท่ีไมส้ินสุด  รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 
   และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
35. กรณีศึกษา OTT กับการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผูบริหารจาก youtube, google หรือองคกรช้ันนำ
36. เรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด่ังใจถวิล อนันตชัย
   อดีตนายกสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย
37. การตลาดออนไลนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ณัฐพัชญ วงษเหรียญทอง
   อดีต Vice President-Head of Online Marketing / DTAC
38. กรณีศึกษา e-Commerce Start-up วรวุฒิ อุนใจ
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. ซีโอแอล
39. เม่ือเทคโนโลยีเปล่ียน-ผูบริหารองคกรตองเปล่ียนทักษะ อภิรักษ โกษะโยธิน
 การบริหารอยางไร?  อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
40. กรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชนัญญารักษ เพ็ชรรัตน
 เพ่ือการปรับเปล่ียนองคกรยุคดิจิทัล  กรรมการผูจัดการ บริษัท ดีเอชแอล เอ็กซเพรส ประเทศไทย 
   และภาคพ้ืนอินโดจีน
41. กรณีศึกษาการพัฒนาคนพันธใุหม (Digital DNA)  ชุติมา สีบำรุงสาสน
 เปนองคกรดิจิทัล  ผูอำนวยการสายงานบริหารทรัพยากร
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
42. เทคนิคการสรางทีม (Team Building)และจัดการเครือขาย ดร.กำพล ฤทัยวณิช
 การทำงานใหมีประสิทธิภาพรับยุค Digital  อดีต Country HR Director at Philips Thailand 
43. กรณีศึกษาองคกรที่นำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาคเอกชน ทรงพล พลรัฐ 
 Digital for sustainability living  ผูอำนวยการอาวุโส สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   บริษัท ดีทีจีโอ คอรปอเรช่ันจำกัด (DTGO)
44. กรณีศึกษาขอนแกน Smart City, Smart Living ชาญณรงค บุริสตระกูล
   กรรมการบริษัท ขอนแกนพัฒนาเมือง จำกัด
45. Digital start up: โอกาสแ ละอุปสรรคของประเทศไทย สมโภชน จันทรสมบูรณ
   VP, Head of dtac Accelerate Department   
46. กรณีศึกษาดิจิทัลสตารทอัพท่ีประสบความสำเร็จ ชาคริต จันทรรุงสกุล
   ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บริษัท ไฟร วัน วัน จำกัด
47. How to handle a crisis management ผศ.ดร. จิระเสกข ตรีเมธสุนทร
   อดีตคณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สจล. 
48. Digital transformation & Manpower: โอกาสและอุปสรรค อภิปรายหมูโดยผูทรงคุณวุฒิจาก หลักสูตร Digital CEO รุน 1
49. การนำเสนอผลงาน Thailand Digital Transformation Initiatives นักศึกษาในหลักสูตรโดยมีผูทรงคุณวุฒิรวมฟงการนำเสนอผลงาน
50. ดูงานถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จ DTAC, Microsoft, True Digital Park, KBTG, Toyota, 
 ในประเทศ Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), 
  SCB Academy และ รพ.กรุงเทพพัทยา
51. การถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จ Pangyo Techno Valley, Creative Economy and Innovation  
 ประเทศเกาหลีใต* Center, Gyeonggi (GCCEI), National IT Industry Promotion   
  Agency (NIPA), Hyundai Motor Studio, Seoul Innovation Park,  
  Incheon Compact Smart City, Samsung D’Light เปนตน 

Digital CEO
ผูนำการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 2

* หมายเหตุ อยูระหวางการติดตอประสานงาน โดยหัวขอวิทยากรและสถานท่ีดูงานอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม
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รายช่ือว�ทยากร* (ต�อ) 

14. กำลังคนกำลังสำคัญของประเทศไทยยุคดิจิทัล ดร.รัฐศาสตร กรสูต
   รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
15. Cyber Security การประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัล Mr. Anthony Bargar   
 เพ่ือการทำงานอยางปลอดภัย  Managing Director, Cyber Security Consulting Group (CSCG)
16. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  ผูทรงคุณวุฒิ สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย
 อยางปลอดภัย Cyber security & Data privacy management   
17. แนวปฏิบัติท่ีดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ รศ.ดร.สุธรรม อยูในธรรม
   คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
18. GDPR (General Data Protection Regulation):  เดสซารัค เทโซ
 an impact to Thailand  ผูอำนวยการฝายกฎหมายและองคกรสัมพันธ
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
19. กลยุทธการเลือกใช Technology เพ่ือปรับองคกรใหเปนดิจิทัล ผูบริหารจาก KBTG (KASIKORN Business-Technology Group)
20. Blockchain, crypto currency & ICOเทคโนโลยีเปล่ียนโลก ศีลวัต สันติวิสัฎฐ
   รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย
21. การประยุกตใช Technologies ในการทำงานขององคกรยุคใหม ผูบริหารจาก บริษัท Huawei
 (smart offices & SMEs)  
22. นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูล ดร.ศรัณย สัมฤทธ์ิเดชขจร
 และการทำงานขามหนวยงาน  คณะกรรมการกำกับสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
23. นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรท่ีมีการเช่ือมขอมูล ดร.ธนชาต ฤทธ์ิบำรุง
 และการทำงานขามหนวยงาน (Big data management)   ผูเช่ียวชาญดาน Data Analytics (Co-founder Data Cafe) 
24. กรณีศึกษาการประยุกตใช Big data เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  ผูบริหารจาก Agoda, SCB หรือ The one card 
25. กรณีศึกษาการประยุกตใช Cloud Computing เคร่ืองมือดิจิทัล ผูบริหารจาก Starbucks, TMB, หรือ BMW
 เพ่ือการทำงาน 
26. กรณีศึกษาเคร่ืองมือดิจิทัล Chatbot & AI ผูชวยใหมของธุรกิจ ทัชพล ไกรสิงขร
 ในยุคดิจิทัล  CTO & Co-founder ConvoLab
27. กรณีศึกษา Fin Tech & BOI Start-up สมหวัง เหลืองไพบูลยศรี
   ผูจัดการ Paypal ประจำประเทศไทย
28. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน Finance  สุภาณี อนุวงศวรเวทย
   ผูอำนวยการฝายบริหารการเงิน
   บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
29. กรณีศึกษาองคกรท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาคเอกชน  นพ.กองเกียรติ เกษเพ็ชร
 digital marketing and health care services   ประธานคณะผูบริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
30. กรณีศึกษาองคกรท่ีใชเคร่ืองมือดิจิทัลจนธุรกิจสำเร็จ Robotic factory ผูบริหาร Toyota
31. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานขององคกร อรพงศ เทียนเงิน
   รองผูจัดการใหญอาวุโส Chief Digital Transformation Officer 
   ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
32. กรณีศึกษาองคกรท่ีนำดิจิทัลมาประยุกตใชงานภาครัฐ ดาเรศร กิตติโยภาส
   รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
33. Digital Technology Start Up ผลลัพธท่ีเรารอคอย เรืองโรจน พูนผล
   ผูกอต้ังสถาบัน Disrupt University
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 พรรณทิมา โทร 082-449-4598,  นัฏพร โทร 088-462-9945,
 กษิดิ์เดช  โทร  095-665-5162

 210,000
 31 ธันวาคม 2561สองแสนหน่ึงหม่ืนบาท

ธนวัฒน สุธรรมพันธุ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการกำกับ
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ประธานกรรมการกำกับ
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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Digital CEO
ผูนำการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 1

การเรียนการสอน
การศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ
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“การที่ไดรูจักพี่ๆ หลายทาน ซึ่งไดสรางเรื่องของ 
networking ที่ดีสามารถนำไปตอยอดไดในอนาคต”

คุณสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ
กรรมการผูจัดการ
บริษัท ธนาสิริ กรุป จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ชนินทร ทินโชติ
กรรมการการประปานครหลวง

คุณอารยา ยมนา
กรรมการผูจัดการ บมจ.หลักทรัพย เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย

คุณชัยวัฒน เลิศวนารินทร
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

คุณทวีสุข สายะศิลป
ผูจัดการฝายกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณเพลินพิศ หม่ืนพล
ผูอำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)

คุณเลิศรัตน รตะนานุกูล
ผูอำนวยการอาวุโส 
บริษัท โทเท่ิล แอคเซส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)

“เปนหลักสูตร ท่ีผูจัดคิดและกล่ันกรองมาเปนอยางดี 
ท้ังการคัดเลือกวิทยากร และคุณสมบัติผูเขาอบรม 
ทำใหไดมาจากหลายสาขาอาชีพ ไดรับเน้ือหา
ท่ีเขมขนรอบดาน เก่ียวกับ Digital และสังคม”

คุณพีระเดช นพทีปกังวาล
กรรมการผูจัดการ

บริษัท บีลีฟ ซอรสซ่ิง จำกัด

คุณสิริรัตน ไกรวณิช
ผูชวยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

“เปนหลักสูตรท่ีดีมากๆ ทำใหไดรับความรูใหมๆ  
จากผูมีประสบการณจริงและไดรับรูถึงทิศทางการเปล่ียนแปลง

ในยุคดิจิทัลท่ีจะเกิดข้ึน”

คุณเกศรา มัญชุศรี 
ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย (TSFC )

อดีตกรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

เปนหลักสูตรท่ีทันสมัยและทันการณ ท่ี CEO และ 
ผูท่ีจะเปนผูนำองคกรตองเรียนรูเพ่ือเสริมเสรางศักยภาพ

ของตนเองและองคกร เพ่ือกาวสูโลกแหง Digital Economy

ดร.ธรรม จิราธิวัฒน
ประธานบริษัท เดอะ วัน 
บิสซิเนส เซ็นทรัล กรุป

มีการแชรอินไซดในเชิงลึก 
และไดรับประโยชนเยอะมาก

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
ประธานบริษัท 
บริษัท เอ็ม.ที.อาร. 
แอสเส็ทแมนเนเจอร จำกัด

“ไดเรียนรูส่ิงใหมๆ  ท่ีอยากรู 
เขาใจถึงเทคโนโลยีใหมๆ  
การนำดิจิทัลมาใชงาน”

ทัศนะจากผูที่เขาศึกษา Digital CEO 
ผูนำการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุนที่ 1

รายนามบางสวนของผูเขารวมหลักสูตรรุน 1 ทั้งภาครัฐและเอกชน
คุณดาเรศร กิตติโยภาส
รองอธิบดี กรมสงเสริมการเกษตร

คุณพัดชา พงศกีรติยุต
ท่ีปรึกษาดานประสิทธิภาพ กรมสรรพากร

คุณบุญทวี กังวานกิจ
รองผูวาการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

คุณสมบูรณ สุนันทพงศศักด์ิ
รองผูวาการ การประปานครหลวง

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ 
ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ

คุณวิชาญ ศรีรัตนะวิไล
ผูชวยผูจัดการ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร

คุณสราวุธ ณ นคร
ผูชวยผูอำนวยการ ธนาคารออมสิน

รายช่ือ Digital CEO รุนท่ี 1

คุณวรุตม ธรรมาวรานุคุปต
CEO บริษัท เสริมสราง เพาเวอร คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)

คุณกรรณิการ เทววิชชุลดา
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท เกทเวย เฮลทแคร จำกัด

คุณจิตรลดา เฮงยศมาก
ประธานเจาหนาท่ีกฎหมาย
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จำกัด (มหาชน)

คุณชาญณรงค บุริสตระกูล
กรรมการผูจัดการ บริษัท อีสานพิมานกรุป จำกัด

คุณจามรี เกษตระกูล
รองผูจัดการใหญ ธนาคารไทยพาณิชย

คุณพิสิฐ ทางธนกุล 

Chief Operating Office

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด

คุณสุดนภา เจริญเวชชการ
รองประธานผูบริหาร บริษัท ดีไลท พลัส จำกัด

คุณปริญดา มาอ่ิมใจ
Vice President, PTT Digital Solution Co.Ltd.

คุณวิโรจน รัตนชัยสิทธ์ิ
กรรมการผูจัดการ

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด

“ความเขาใจในโลกดิจิทัล เขาใจองคการ 
เขาใจตนเอง นำไปปรับใชไดอยางเขาใจ 

ตองหลักสูตรน้ี ดวยการแลกเปล่ียน
ประสบการณกับเพ่ือนๆ ท่ีเปนผูเช่ียวชาญ
รวมหลักสูตรและไดมิตรภาพเปนของแถม”
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