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หลักการและเหตุผล
 ภาคการเกษตรเปนสาขาอุตสาหกรรมที่มีผลิตภัณฑมวลรวมมากที่สุด 

ในประเทศไทย มีมูลคาถึงรอยละ 8.4 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

(GDP) นอกจากนี้ยังมีสัดสวนแรงงานสูงถึงรอยละ 40 สงผลใหการเกษตร 

เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญย่ิงตอเศรษฐกิจไทย อยางไรก็ตามประเทศไทย 

แมจะเปนฐานการผลิตผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลก แตดวย 

เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ใหผลผลิตต่ำ ทำใหเกษตรกรยังคงมีสภาพความ

เปนอยูท่ียากจน ขณะเดียวกันจำนวนประชากรท่ีสูงข้ึน ชุมชนเมืองท่ีขยายตัว 

อยางรวดเร็ว พื้นที่เพาะปลูกลดลง สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมทั ้งความตองการผลิตผลเกษตรเพื ่อแปลงเปนพลังงานที ่ส ูงขึ ้น 

ทำใหเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมไมสามารถตอบสนองและรองรับความเส่ียงท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต ปริมาณผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการ ซ่ึงความ 

พยายามในการเพิ่มผลผลิตดวยวิธีเดิมๆ กลับยิ่งทำใหเกิดผลกระทบตอ 

ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ จากการใชปจจัยการผลิต 

อยางฟุมเฟอยเกินความจำเปน นอกจากน้ียังมีผลิตผลเกษตรจำนวนมากท่ี 

สูญเสียต้ังแตเร่ิมการเก็บเก่ียวตลอดเสนทางไปสูผูบริโภค หรือสูกระบวนการ 

แปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ จากการจัดการหลังการเก็บเก่ียวท่ีไมมีประสิทธิภาพ

 นวัตกรรมเกษตรจึงเปนศาสตรที่จะเขามาแกไขปญหาตางๆ ดังกลาว 

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรท่ีมีความทันสมัยและครอบคลุมทุกมิติ เชน 

IoT (Internet of Things) การใชระบบเคร่ืองรับรู การใชเทคนิคการวิเคราะห 

ขอมูลระดับสูง เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ (Robot) ระบบปญญาประดิษฐ (AI) 

การใชอากาศยานไรคนขับ (Drone), Cloud, AR & VR, Blockchain 

การลงทุนและการวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ Digital Technologies ตางๆ 

รวมไปถึงการจัดการผลิตผลเกษตรแบบครบวงจร นวัตกรรมเกษตรจึงเปน 

เกษตรกรรมยุคใหมที่จะมีบทบาทมากขึ้นและถือวาเปนเกษตรกรรมของ 

อนาคตอยางแทจริง นวัตกรรมเกษตรจะเปนเคร่ืองมือสำคัญท่ีชวยแกปญหา 

ของเกษตรกรไทยใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน และจะสงเสริมใหประเทศไทยยังคง 

เปนฐานการผลิตสำคัญของผลิตผลเกษตรของโลกตอไป

 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ 

เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้น การเตรียมความพรอมสำหรับ 

การปรับเปล่ียนกรรมวิธีการผลิต การเตรียมองคกร กำลังคนใหมีองคความรู 

ที่ทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม และสามารถประยุกตใช 

เทคโนโลยีสมัยใหมเขากับองคกรและการผลิต จึงไดจัดหลักสูตรอบรม 

“ผูนำการสงเสริมดิจิทัลดานธุรกิจเกษตร” ใหแกผูบริหารระดับสูงภาคเกษตร 

และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ทั้งในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่ง 

เปรียบเสมือนเปนกำลังพลในการขับเคล่ือนของประเทศชาติ ไดมีองคความรู 

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยดานนวัตกรรมเกษตร แนวทางการบูรณาการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรตางๆ 

ท่ีทันสมัย พัฒนาเขากับเกษตรกรรมแบบด้ังเดิมมาชวยในการผลิต เพ่ือเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตผล 

และผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค 

โดยใชการตลาดนำการผลิต รวมท้ังสามารถบริหารการเปล่ียนแปลง (Change 

Management) ได และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ 

ประเทศชาติ โดยเน้ือหาหลักสูตรมุงพัฒนาทักษะ ความรู ความเขาใจเก่ียวกับ 

การเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลดาน

การเกษตรสมัยใหมในมิติตางๆ เชน IoT, AI, Cloud, Robot, AR & VR, Drone, 

Big Data Management, Blockchain เปนตน ท่ีจะมีผลกระทบตอการบริหาร

จัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถนำมา 

วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใชไดจริง รวมถึงเสริมสรางความสัมพันธ 

ระหวางผูบริหาร เพื่อเปนเครือขายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาต ิ

ดังน้ันผูบริหารท่ีผานการศึกษาจากโครงการหลักสูตร “ผูนำการสงเสริมดิจิทัล 

ดานธุรกิจเกษตร” จะไดรับการพัฒนาองคความรูใหมๆ  ท่ีสอดคลอง

กับโลกยุคปจจุบันและอนาคตเพ่ือนำไปประยุกตใชกับ

องคกรของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
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วัตถุประสงค�ของหลักสูตร คุณสมบัติและหลักเกณฑ�ในการพ�จารณา
ผู�เข�ารับการฝ�กอบรม

ระยะเวลาการศึกษา

เง�่อนไขการสำเร็จการศึกษา

สถานที่อบรม

 1. เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานภาครัฐและเอกชนไดศึกษาและ 
รับทราบขอมูลใหมๆ  ท่ีทันสมัย เปนการเสริมสรางทักษะการวิเคราะหสภาวะ 
แวดลอมในปจจุบันและอนาคต เขาใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงขององคประกอบ 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลดานการเกษตรสมัยใหมในมิติตางๆ 
ที ่มีผลกระทบตอการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหนวยงาน 
เกี่ยวกับการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดานการเกษตรสมัยใหม จนสามารถ 
สังเคราะหแนวทางในการเสริมสรางองคความรู พลังปญญาและสามารถ 
นำไปใชในการจัดทำนโยบายและแผนของหนวยงานในอนาคต
 2. เพื่อพัฒนาและผลิตผูบริหารขององคกรภาครัฐและเอกชน ใหม ี
ศักยภาพดานความรูความเขาใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลดาน
การเกษตรสมัยใหม โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับความเปนไปได เพื่อ 
การพัฒนาและสงเสริมการจัดทำยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดาน 
การเกษตรสมัยใหม
 3. เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศนในการกำหนดนโยบาย เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมดิจิทัลดานการเกษตรสมัยใหมที่สอดคลองกับความตองการ 
ของประเทศในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดานการเกษตรสมัยใหม 
จากกรณีศึกษาหนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ
 4. เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู วิสัยทัศนและ 
ประสบการณระหวางผูบริหารระดับสูงท่ีเขารับการศึกษาดวยกัน
 5. เพื่อใหเกิดการสานสัมพันธที่ดีระหวางกัน เกิดความรักความผูกพัน 
เกิดเครือขายระหวางผูบริหารภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
ความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาและการดูงานตางๆ นำไปประยุกตใช 
ใหเกิดประโยชนตอองคการสังคมและประเทศชาติอยางเปนรูปธรรม
 

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุไมต่ำกวา 27 ป นับถึงวันท่ีรับสมัคร
 3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป
 4. ผูบริหารของหนวยงานภาครัฐและเอกชน สำหรับผูบริหารภาครัฐตอง 
เปนขาราชการระดับอำนวยการตนขึ้นไปหรือเทียบเทา สำหรับภาคเอกชน 
ตองเปนระดับผูจัดการข้ึนไปหรือเทียบเทา หรือเปนผูท่ีสำนักงานฯ พิจารณา 
ใหเขารวมโครงการฯ
 5. มีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมในฐานะผูเขาอบรมของหลักสูตรฯ 
รวมกับผูเขาอบรมอ่ืนๆ
 6. สามารถจัดสรรเวลา เพ่ือเขารวมกิจกรรมตามกำหนดการไดอยางครบถวน
 7. สัดสวนของผูเขาอบรมในหลักสูตรฯ จะประกอบดวยผูบริหารระดับสูง 
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป โดยในหนึ่งรุนจะม ี
ประชาชนท่ัวไปเขารวมไมเกินสัดสวนรอยละ 5 ของผูเขารวมท้ังหมด

 กำหนดการศึกษาระหวางเดือนกรกฎาคม 2562 - เดือนพฤศจิกายน 2562
สัปดาหละ 1-2 วัน (พฤหัส-ศุกร และบางเสาร) โดยมีช่ัวโมงการศึกษารวมท้ังส้ิน 
130.5 ช่ัวโมง รวม 26 วัน
 1. อบรมในประเทศ จำนวน 48.5 ช่ัวโมง 
 2. กรณีศึกษา จำนวน 29.5 ช่ัวโมง 
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดการโครงการ จำนวน 7 ช่ัวโมง 
 4. กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน จำนวน 3 ช่ัวโมง 
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 12.5 ช่ัวโมง 
 6. กิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเยอรมัน จำนวน 30 ช่ัวโมง 
โดยวันท่ีมีการจัดอบรม ไดแก
 เดือน กรกฎาคม วันท่ี 25, 26     
 เดือน สิงหาคม วันท่ี 1, 2, 9, 16, 22, 23, 30  
 เดือน กันยายน วันท่ี 5, 6, 12, 13, 20, 21, 27  
 เดือน ตุลาคม วันท่ี 7-13 (ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมนี) และ 31 
 เดือน พฤศจิกายน วันท่ี 8, 16    
 เพ่ือใหผูเขาอบรมไดมีความรูและเรียนรูเก่ียวกับแนวโนมการเปล่ียนแปลง 
ในอนาคตของโลกในดานตางๆ และเพ่ือใหผูเขาอบรมมีโลกทัศนท่ีกวางไกล 
และครบถวน ชวยสงเสริมประสิทธิผลของความรูและวิสัยทัศน ตลอดจน 
ภาวะผูนําการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดานการเกษตรสมัยใหมของผูเขาอบรม 
ใหมากย่ิงข้ึน

 ผูเขาอบรมที่ทางสำนักงานฯ มีมติอนุมัติใหเปนผูสำเร็จการศึกษาและ 
มีสิทธิ์ไดรับสัมฤทธิบัตรจากสำนักงานฯ จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เขารวมศึกษาตลอดหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ 80 ของกิจกรรม 
ทั้งหมดที่หลักสูตรกําหนดไว
 2. เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี
 3. รวมนำเสนอโครงงาน หรือกิจกรรม Workshop

 อาคารลาดพราวฮิลล ถนนลาดพราว ซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 และหนวยงานเครือขายภายในประเทศและตางประเทศ



ว�ธีการศึกษาหลักสูตร

โครงสร�างหลักสูตร

แนวทางการประเมินผลการฝ�กอบรมของหลักสูตร

 แนวความคิดในการออกแบบหลักสูตรนี้มุงเนนการพัฒนาองคความรู 
การสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดานการเกษตรสมัยใหมจากการเรียนรู การปฏิบัติ 
การแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ การทํางานรวมกัน ยึดหลักการ 
ผสมผสานท้ังในดานกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย
 1. การสัมมนาและการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
 2. การฝกวิเคราะหและสังเคราะหนโยบายและแผน
 3. การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
 4. การฟงบรรยายและการเรียนรูดวยตนเอง
 5. การแลกเปล่ียนเรียนรูจากประสบการณ และ
 6. การเสริมสรางความสัมพันธระหวางผูเขารับการอบรม

สมองกลอัจฉริยะเพ่ือการเกษตร โดรนการเกษตร เกษตรรวยดวย AR & VR 
ไดอยางไร การใช Big Data เพ่ือเกษตรอัจฉริยะ เกษตรเตรียมพรอมรองรับ 
กับโลกไซเบอรเปนตนและกรณีศึกษา
 3. กรณีศึกษาการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานดานธุรกิจ 
เกษตร รวมท้ังการศึกษาดูงานเพ่ือการสรางเครือขายและการถอดแบบ 
เรียนรูในประเทศ
 การพัฒนาทักษะผูบริหารดานธุรกิจเกษตรของประเทศและประชาชนใหมี 
ความรูถึงการปฏิบัติจริงจากหนวยงานและชุมชนในประเทศไทยที่ประสบ 
ความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกร 
เชิงธุรกิจและเชิงบริหารดานธุรกิจเกษตร เชน กรณีศึกษาองคกรเกษตร
แปรรูปท่ีธุรกิจสำเร็จ กรณีศึกษา Cloud & AI เพ่ือการเกษตร กรณีศึกษาองคกร 
เกษตรท่ีใชเคร่ืองมือดิจิทัลจนธุรกิจสำเร็จ กรณีศึกษาภาคเอกชน Smart Farmer 
กรณีศึกษาระบบคลังสินคาอัตโนมัติในองคกร กรณีศึกษาการใช AR&VR 
เพ่ือการเกษตรสมัยใหม เปนตน 
 4. การศึกษาดูงานเพื่อการสรางเครือขายและการถอดแบบเรียนรู 
ในประเทศเยอรมนี
 การพัฒนาทักษะผูบริหารของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึง
การปฏิบัติจริงจากหนวยงานรัฐหนวยงานเอกชนและชุมชนในตางประเทศ 
ที ่ประสบความสำเร ็จในการกำหนดนโยบายการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลไปใชในการพัฒนาองคกรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร

 การประเมินผลการฝกอบรมตามหลักสูตรไดกำหนดกรอบการประเมินผล 
ไว 3 ดาน คือ
 1. ผลของการฝกอบรม
 ผูเขารวมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะหความหลากหลายของ 
เศรษฐกิจและสังคมไทยในดานการเกษตรสมัยใหมและท่ีเก่ียวของ สังเคราะห 
แนวโนมในอนาคตและจากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติ เพ่ือการบริหารจัดการ 
นโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติ เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถ 
ในการแขงขันขององคกรในอนาคตและประเทศไทยไดอยางมีระบบ
 2. ความรูท่ีผูเขารับการฝกอบรมไดรับ
 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูจากกรณีศึกษา การบรรยาย การอภิปราย 
เปนคณะ การถกเถียงในหองเรียน และการฝกเพื่อพัฒนาทักษะในการ
วิเคราะห สังเคราะหดวยการกระตุนใหผูเขารวมโครงการใหความคิดเห็น 
แลกเปล่ียนกันอยางกวางขวางในสถานการณจริง
 3. ผลผลิตเชิงวิชาการของผูเขารับการฝกอบรม
 ผูเขารับการฝกอบรมนำเสนอความคิดเห็นที่ไดรับจากการฝกอบรม 
ในรูปของเอกสารอันเปนสวนหน่ึงในการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
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 หลักสูตรการอบรมประกอบดวย 4 ชุดวิชา แตละชุดวิชามีขอบเขตเน้ือหา 
ดังตอไปน้ี
 1. การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณและการกำหนด 
นโยบายเพื่อการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไปใชในภาคการเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรมและการเสริมสรางเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ
 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะหสถานการณท่ีเก่ียวของกับแนวทางในการ 
จัดทำแผนสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับตางๆ การพัฒนาทักษะผูบริหาร 
ของประเทศและประชาชนใหมีความรูถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจประเทศไทยในยุคปจจุบันและอนาคต ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีตอประเทศไทย รวมท้ังการพัฒนาทักษะผูบริหารของ 
ประเทศและประชาชนใหมีความรูถึงแนวโนมการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย
สูสังคมดิจิทัลฐานความรู แนวทางในการกำหนดนโยบายการสงเสริมเศรษฐกิจ 
ดิจิทัลไปใชในการเสริมสรางเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและสังคมด ี
ท่ีมีคุณภาพ ประกอบดวยหัวขอวิชาในการสัมมนาและการมีสวนรวมในการ 
แสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษคือ ดิจิทัลและแนวโนมการเปล่ียนแปลงท้ังใน 
ปจจุบันและอนาคต อนาคตเศรษฐกิจไทย...โอกาสและอุปสรรค อนาคต 
สินคาเกษตรไทยในตลาดโลก Fintech กับอนาคตเศรษฐกิจไทย 5G & Argo 
Business พฤติกรรมผูบริโภคยุคดิจิทัล การบริหารจัดการยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
เปนตน
 2. การพัฒนาองคกรเกษตรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 การพัฒนาทักษะผูบริหารดานธุรกิจเกษตรของประเทศและประชาชนใหมี 
ความรูถึงการเตรียมพรอมรองรับการเปล่ียนแปลงในดานการบริหารจัดการ
ดิจิทัล การเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเกษตรสมัยใหม และกรณีศึกษา
การประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานประกอบดวยหัวขอวิชาที่
เก่ียวของคือ เปล่ียนอยางไร ใหเปนองคกรดิจิทัล blockchain: เกษตรอนาคต 
การเกษตรกรรมแบบไรคน อินเตอรเน็ตเพ่ือการเกษตรอัจฉริยะ เกษตรไรเงินสด 
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Big Data Management
14. Big Data and Digital Marketing in Agro Business ดร.ชวพล จริยาวิโรจน
   ผูจัดการประจำประเทศไทย Amazon Web Services (Thailand) Ltd.
15. กรณีศึกษาการประยุกตใช Big Data เพ่ือเกษตรอัจฉริยะ คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ
   ผูกอต้ัง RICULT
16. กรณีศึกษา Omni Channel Marketing ดร.ธรรม จิราธิวัฒน
   President The 1 Central Limited, Central Group
17. การประยุกตใช Social Media (FB, Google, Youtube, Line, คุณราชศักด์ิ อัศวศุภชัย 
 Instragram) ในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดานเกษตร  Digital Business Director, IPG Digital, IPG Mediabrands

AI & Cloud

1. Thailand Digital Society ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน 
    รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
2. Smart City for Smart Agriculture ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร 
   ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
3. Future Digital Technology and Disruptive Innovation คุณฉัตรชัย คุณปติลักษณ 
 in Agriculture and Wellness  รองผูอำนวยการสำนักงาน (กลุมงานเศรษฐกิจดิจิทัล) 
4. Digital Park กับการสงเสริมเศรษฐกิจไทย คุณฐนสรณ ใจดี
   President, True Digital Park
5. เปล่ียนอยางไรใหเปนองคกรดิจิทัล (Smart Organizations) คุณธนวัฒน สุธรรมพันธุ 
    กรรมการผูจัดการ บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
6. Innovation Management and Digital Transformation ดร.จุมพต  ภูริทัตกุล 
   Chief Technical Officer, True Digital Park
7. กรณีศึกษาองคกรธุรกิจเกษตรท่ีใช Digital Technologies ผูทรงคุณวุฒิ จาก CPF
8. 5G & Agro Business ผูบริหารจาก บริษัท Huawei
9. Platform บุกตลาดอาเซียน ผูทรงคุณวุฒิ 
10. กรณีศึกษา Digital Transformation in Finance คุณสุภาณี อนุวงศวรเวทย 
    ผูอำนวยการฝายบริหารการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
11.กรณีศึกษา Digital Transformation in HR คุณชุติมา สีบำรุงสาสน 
   ผูอำนวยการสายงานบริหารทรัพยากร บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
12. กรณีศึกษา Doing Food Business in Digital Era คุณโปรงฟา อุนนาทวรางกูร 
   Polpa by dahmakan (Health Food Delivery App)
13. กรณีศึกษา “ฟารมโตะ” ชองทางการขาย คุณอาทิตย จันทรนนทชัย
 ผลผลิตเกษตรแปรรูปใหม  ผูรวมกอต้ังฟารมโตะ

18. Machine Learning Agriculture ผูบริหารจาก Siemens Thailand
19. ไขความลับของปญญาประดิษฐ หรือ AI คืออะไร ดร.ชาญวิทย บุญชวย
   CEO at SYNAPSE
20. สมองกลอัจฉริยะเพ่ือการเกษตรอนาคต (AI เพ่ือการเกษตร) ผูทรงคุณวุฒิ 
21. กรณีศึกษาการประยุกตใช Cloud Computing คุณโกศล วองวิชชกร 
 เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  Senior Technology Manager, Starbucks Coffee (Thailand) Co.,Ltd
22. กรณีศึกษาองคกรท่ีใชเคร่ืองมือดิจิทัลจนธุรกิจสำเร็จ คุณมารุต ชุมขุนทด 
 (เชนกาแฟอัจฉริยะ)  ผูกอต้ังรานกาแฟแบรนด Class
23. กรณีศึกษาเคร่ืองมือดิจิทัล AI Chatbot ผูชวยใหมในยุคดิจิทัล คุณทัชพล ไกรสิงขร
   CEO & Co-founder ConvoLab
24. กรณีศึกษา Cloud & AI เพ่ือการเกษตร ผูบริหารจาก บริษัท Huawei
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Blockchain
25. blockchain: เกษตรอนาคต คุณจิรายุส ทรัพยศรีโสภา
   Co-Founder and CEO, Bitkub.com

AR & VR (Augmented Reality & Virtual Reality)
26. เกษตรรวยดวย AR & VR ไดอยางไร คุณภาณิน เพียรโรจน
   CEO Spyder-E
27. กรณีศึกษาการใช AR & VR เพ่ือการเกษตรสมัยใหม คุณเพ่ิมพงศ เอ้ียวบันดาลสุข 
   กรรมการผูจัดการ บริษัท บลูโอเชียน เทคโนโลยี จำกัด

Robot
28. 100% Robots ผูบริหารจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอร่ี ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จำกัด 
  (MELFT)
29. นวัตกรรมเกษตรแบบไรคน Self-Automation Machine ผูบริหารจาก บริษัท สยามคูโบตา คอรปอเรช่ัน จำกัด
30. กรณีศึกษาระบบคลังสินคาอัตโนมัติและ คุณวินิจ เสรีโยธิน
 ระบบลอจิสติกสในองคกร  กรรมการผูจัดการ บริษัท ออโตโมช่ันเวิรค จำกัด
31 กรณีศึกษาองคกรเกษตรท่ีใชเคร่ืองมือดิจิทัลจนธุรกิจสำเร็จ ผูบริหารจาก กลุมมิตรผล

IoT (Internet of Things)

Drone
38. เกษตรโดนโดรน (Agriculture Drones/UAVs) ผูทรงคุณวุฒิ สมาคมอากาศยานไรคนขับแหงประเทศไทย
39. กรณีศึกษาโดรนเพ่ือการเกษตร ผูทรงคุณวุฒิ สมาคมอากาศยานไรคนขับแหงประเทศไทย

Cyber Security
40. เกษตรเตรียมพรอมรองรับกับโลกไซเบอร พลเอกบรรเจิด เทียนทองดี
   กรรมการเตรียมการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ  
   และท่ีปรึกษาดาน ICT Cyber Security สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
41. Update on Cyber Security Laws & Regulations  คุณไพบูลย อมรภิญโญเกียรติ
 (Global & Thailand)  กรรมการเตรียมการดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอรแหงชาติ
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32. TOT กับการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดานเกษตร ดร.มนตชัย หนูสง
   กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
33. กรณีศึกษาธุรกิจการเกษตรไรคน มร.ทาฮา แมคเฟอรสัน
   เอกอัครราชทูตนิวซีแลนดประจำประเทศไทย
34. กรณีศึกษาอินเตอรเน็ตเพ่ือการเกษตรอัจฉริยะ  คุณกำพล โชคสุนทสุทธ์ิ
 (IoT for Agriculture)  นายกสมาคมไทยไอโอที
35. กรณีศึกษาเกษตรเชิงทองเท่ียวใชเคร่ืองมือดิจิทัล คุณศิริวิมล กิตะพาณิชย 
   ผูกอต้ังและผูบริหาร ‘ไรร่ืนรมย’ เชียงราย
36. กรณีศึกษาองคกรดิจิทัลภาคเอกชน คุณอรอุมา ฤกษพัฒนาพิพัฒน    
  ผูอำนวยการอาวุโส สายงานส่ือสารองคกรและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
   บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)
37. กรณีศึกษาภาคเอกชน Smart Farmer Smart Farmers กลุมขาวไทย กลุมผักผลไม และกลุมสินคาแปรรูป
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หัวขอบรรยาย วิทยากร

Cashless
42. Fintech กับอนาคตเศรษฐกิจไทย คุณเพียรไกร อัศวโภคา 
   สมาคมฟนเทค แหงประเทศไทย
43. เกษตรไรเงินสด (Cashless Society) คุณนพดล ศรีสรรค 
   ผูชวยผูจัดการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
44. กรณีศึกษาสังคมไรเงินสด (Cashless Society) คุณพิภาวิน สดประเสริฐ  
   ผูจัดการใหญประจำประเทศไทย Ant Financial Services Group 
   ผูใหบริการการชำระเงินผานกระเปาเงินอิเล็คโทรนิคส ระบบ Alipay

Marketing
45. อนาคตสินคาเกษตรไทยในตลาดโลก ดร.นันทวัลย ศกุนตนาค
   อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย
46. พฤติกรรมผูบริโภคยุคดิจิทัล คุณด่ังใจถวิล อนันตชัย 
   อดีตนายกสมาคมวิจัยการตลาดแหงประเทศไทย
47. กรณีศึกษา Marketing in Disruptive Era คุณชนิกานต โปรณานันท 
   ผูอำนวยการแผนกการตลาด บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด
48. กรณีศึกษาเกษตรแปรรูป กัญชาทางการแพทย คุณศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล
   รองผูอำนวยการองคการเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข

Management

54. ดูงานถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จในประเทศ Huawei, Google Academy, Microsoft, DTAC, True Digital Park,TOT Academy, 
  องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร, โรงงานผลิตภัณฑสมุนไพรไทย จำกัด, 
  Digital Thailand Big Bang 2019 Asean Connectivity,
  สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  (องคการมหาชน), Bio Hub ASIA Eco Agro Industrial Park,
  Smart Farm เปนตน
55. ดูงานถอดแบบการเรียนรูจากองคกรท่ีประสบความสำเร็จ Anuga 2019 : Worldwide Leading Trade Fair for Food and Beverages, 
 ณ ประเทศเยอรมนี (โปรแกรมอาจมีการเปล่ียนแปลง)  Smart Agriculture, Digital Technology เปนตน

49. อนาคตเศรษฐกิจไทย...โอกาสและอุปสรรค คุณรณดล นุมนนท 
   รองผูวาการ ธนาคารแหงประเทศไทย
50. การบริหารจัดการยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน 
   อดีตนายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
51. ERP (Enterprise Resource Planning) กับอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.สุภาภรณ เกียรติสิน
   หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร  
   มหาวิทยาลัยมหิดล
52. เช่ือมโยงตลาดจีนอยางไรใหรวย ผูทรงคุณวุฒิ จากสมาคมดิจิทัลไทย
53. กลยุทธุการสรางองคกรแบบ Agile ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ 
   หุนสวนสายงานท่ีปรึกษา บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส คอนซัลต้ิง 
   (ประเทศไทย) จำกัด

ถอดแบบการเร�ยนรู
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การชำระค�าลงทะเบียนเข�าร�วมการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

 คาลงทะเบียนหลักสูตร รวมเปนเงินทั้งสิ ้น 240,000 บาท ตอคน 

(สองแสนส่ีหม่ืนบาทถวน) รวมการศึกษาตลอดหลักสูตรและกิจกรรมศึกษาดูงาน 

ท้ังในและตางประเทศ โดยทานสามารถชำระคาลงทะเบียนไดดังน้ี

 1. ชำระคาลงทะเบียนหลักสูตรดวยการโอนเขาบัญชีออมทรัพย เลขที ่

955-0-10362-5 ช่ือบัญชี “สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” ธนาคารกรุงไทย 

สาขาศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ (อาคารบี) โดยกรุณาชำระคาลงทะเบียน

หลักสูตรกอนวันเปดการศึกษาอยางนอย 17 วัน

 2. นำสงหลักฐานการชำระเงิน (Pay-in Slip) พรอมระบุช่ือและหนวยงาน 

ของผูสมัครมาท่ีอีเมล cda1@depa.or.th

 ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.depa.or.th/th/cda

 รับสมัครผูเขาอบรมจำนวนจำกัด ไมเกิน 50 ทาน ต้ังแตบัดน้ีจนถึงวันท่ี 

30 มิถุนายน 2562 และ/หรือ จนกวาจำนวนผูไดรับคัดเลือกอบรมจะเต็ม

จำนวน โดยสงใบสมัครที่กรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมแนบสำเนา 

หนังสือเดินทาง มาท่ีอีเมล cda1@depa.or.th

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 ติดตอผูประสานงานหลักสูตรฯ 

  วรฉัตร โทร 089-203-0183

  ชัยวัฒน โทร 083-116-6581 

  สุดารัตน โทร 086-744-4155

  กษิด์ิเดช โทร 095-665-5162

กำหนดการรับสมัคร
 ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.depa.or.th/th/cda

CologneCologneCologne

GERMANY

Frankfurt

Cologne

ดาวนโหลดใบสมัคร

Chief of Digital AGRO BUSINESS #1
The First Digital Agro Business Program in Thailand


