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หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที ่6 
1. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ระบุการประกาศใช้โดย
สรุปว่า “ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารการ
ผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจำหน่ายจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง การโลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การ
สาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูล และเนื้อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมอ่ืนใด หรือการใดๆที่มีกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียมและการ
บริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการ
หลอมรวม หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดในทำนองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และ มาตรา 34 ให้มีสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวั ตกรรมดิจิทัล 
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงของประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
ดังนั้นทำให้บุคคลากรของเครือข่ายต่างๆ มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ เชิง
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในทุกระดับซึ่งเป็นหลักการที่ตรงกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ในการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรของประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท
ของโลกและการเปลี่ยนแปลงภายใต้การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาควิวัฒน์ (Regionalization) การ
เกิดนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคม (Demographic and 
Social Change) และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and 
Environment) 

ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในหัวข้อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยในหลักการดังกล่าว ได้แบ่งพัฒนาการด้านดิจิทัลเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ระยะเริ่มแรก ระยะกำลังพัฒนาและระยะสมบูรณ์โดยเฉพาะระยะแรก เน้นบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวัง ของผู้บริหารระดับสูง คือเป็น  “ผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลักดันให้เกิด
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการให้บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยี
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และเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 

จากสถานการณ์วิกฤติจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้คุกคามสุขภาพของประชาชน การ
ดำเนินชีวิตและระบบเศรษฐกิจมากว่า 2 ปีนั้น หลังจากคนไทยได้ร่วมใจต่อสู้กับการระบาดจนสามารถผ่านพ้น
วิกฤตดังกล่าวได้จนกลับมาเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งท่ามกลางภาวะปกติใหม่ หรือ new normal ที่การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เปลี่ยนให้โลกไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีการดำเนินโครงการหลักสูตรผู้นำการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนกว่า 400 คน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่อนของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่
ทันสมัยในองค์ประกอบของระบบงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาแผนงานเพื่อ
สนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมี
การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) เพ่ือรองรับการพัฒนาและ
ผลิตกำลังคนดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์และผลกระทบจากวิกฤติโควิด 19 เพื่อ
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศที่มีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพ่ือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ 

ในการนี้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจิทัล ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด ซึ่งมี
วัตถุประสงค์และขอบเขตการร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรทั้งหน่วน
งานภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยมีแผนร่วมจัดการอบรม 
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคต
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาวะปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด 19 และนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลใหม่ๆที่

ทันสมัยเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในภาวะปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด 19 และ
อนาคตเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ จนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ พลังปัญญาและสามารถ
นำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต 

2.2  เพ่ือพัฒนาและผลิตผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีศักยภาพ ด้านความรู้ความ
เขา้ใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด 19 กับ
ความเป็นไปเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ 

2.3  เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่
สอดคล้องกับภาวะปกติใหม่และความต้องการของประเทศในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ จากกรณีศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 

2.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงทีเ่ข้ารับการศึกษาด้วยกัน 

2.5 เพ่ือให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเกิดความรักความผูกพัน เกิดเครือข่ายระหว่าง
ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและ
การดงูานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การสังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
3. สถานทีอ่บรม 

โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท และ หน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ  
หมายเหตุ: สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 
4. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4.1 สัญชาติไทย 
4.2 อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร 
4.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป 
4.4 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการ

ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำหรับภาคเอกชนหรือองค์การสาธารณะต้องเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำนักงานฯพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ 
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4.5 สำหรับประชาชนทั่วไปจะต้องเป็นผู้ที่ชุมชนเห็นชอบเพ่ือการเสริมสร้างองค์ความรู้การ
ส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัลของชุมชน 

4.6 มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะนักศึกษาของหลักสูตรฯร่วมกับนักศึกษาอ่ืนๆ 
4.7 สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการได้อย่างครบถ้วน 
4.8 สัดส่วนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป โดยในหนึ่งรุ่นจะมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมไม่เกินสัดส่วนร้อยละ 5 ของ
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

ทั้งนี้ เป็นไปตามท่ีสำนักงานฯพิจารณาเห็นสมควร 
 
5. ระยะเวลาการศึกษา 

กำหนดการศึกษาระหว่างวันที่  12 มกราคม– 20 พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์-
เสาร์)  โดยมีชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 160 ชัว่โมงรวม 29 วัน 

5.1 อบรมในประเทศ จำนวน 56 ชั่วโมง 
5.2 กรณศึีกษา 45 ชั่วโมง 
5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดการโครงการ 10 ชั่วโมง 
5.4 กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน 3 ชั่วโมง 
5.5 กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 16 ชั่วโมง 
5.6 กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี จำนวน 30 ชั่วโมง  

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกในด้าน
ต่างๆและเพ่ือให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและครบถ้วน ช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของความรู้และวิสัยทัศน์ 
ตลอดจนภาวะผู้นําการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของนักศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 

• กำหนดการอบรม ดังนี้ 
เดือนมกราคม 2566  วันที่ 12-13(ศึกษาดูงานต่างจงัหวัด 2 วัน 1 คืน), 20, 27 และ 28   
เดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันที่ 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 และ 25 
เดือนมีนาคม 2566 วันที่ 10, (12-18 ดูงาน ตปท.), 24, 25 และ 31 
เดอืนเมษายน 2566  วันที่ 22 และ 28  
เดือนพฤษภาคม 2566 วันที่ 12, 13 และ 20 (นำเสนอผลงาน) 

**ทั้งนี้กำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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6. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา 
นักศึกษาที่ทางสำนักงานฯมีมติอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับสัมฤทธิบัตรจาก

สำนักงานฯจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
6.1 เข้าร่วมศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดทีห่ลักสูตรกําหนดไว้ 
6.2 เข้าร่วมกิจกรรมศกึษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี 
6.3 ร่วมนำเสนอโครงงาน หรือ กิจกรรม Workshop 

 
7. วิธีการศึกษาหลักสูตร  

แนวความคิดในการออกแบบหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จากการเรียนรู้ การปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ การ
ทํางานร่วมกัน ยึดหลักการผสมผสานทั้งในด้านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 

o การสัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
o การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายและแผน 
o การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
o การฟังบรรยายและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
o การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ ์และ 
o การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 

 
8. โครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 6 ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
1. การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริม

เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ 
 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลหรือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในระดับต่างๆและการสังเคราะห์แนวทางที่
เหมาะสมประกอบด้วยหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง คือดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงหลักของโลกและภูมิภาคท้ังในปัจจุบันและอนาคต กรณีตัวอย่างในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยรบัภาวะปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด 19 

2. การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมทีมี่คุณภาพ 
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การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยในยุคปัจจุบันและอนาคตผลกระทบที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีต่อประเทศไทยหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคภิวัฒน์ รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยสู่สังคมดิจิทัลฐานความรู้ ความมั่นคงของมนุษย์ องค์ประกอบต่างๆทฤษฎีและการ
ปฏิบัติว่าด้วยดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ไปสู่
การบริหารจัดการประเทศแนวคิดหลักการและการปฏิบัติว่าด้วยการกระจายอำนาจ การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและแนวทางในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลหลังวิกฤตโควิด 19 ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและสังคมดีที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วยหัวข้อวิชาในการสัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเชิง
วิพากษ์ คือ 

1) อนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด 19 
2) ภูมิภาคภิวัฒน์ - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

(Eastern Economic Corridor : EEC) กับ อนาคตประเทศไทย  
3) เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน – เศรษฐกิจและสังคมไทยต้องเปลี่ยนอย่างไร  
4) IoT กับการประยุกต์ใช้งานหลังวิกฤตโควิด 19 
5) กลยุทธ์การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับองค์กรให้เป็นดิจิทัลและกรณีศึกษาการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานหลังวิกฤตโควิด 19 
3. การวพิากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลัไทย 

การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในอดีต
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิด 19 บทบาทภาคี
เครือข่ายองค์การภาครัฐ เอกชนและประชาชนกับการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคของประเทศการสร้างพลังปัญญาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับประเทศสู่การ
ปฏิบัติ และการกำหนดแผนงานและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงบูรณาการเพ่ือเตรียมรับ
การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องคือ 

• กิจกรรมความรับผิดชอบต่อปัญหาและอุปสรรคในอดีต และการสร้างภาคีเครือข่าย
ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  

• การสร้างพลังปัญญาและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและแผนงาน
ระดับประเทศสู่การปฏิบัติ 
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• การบริหารจัดการแผนงานและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชิงบูรณาการเพ่ือ
เตรียมรับเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปและภาวะปกติ
ใหม่หลังวิกฤตโควิด 19 
 

4. การพัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงการเตรียมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคตขององค์กรในภาวะหลังวิกฤตโควิด 19 ในดา้น
การบริหารจัดการดิจิทัลซ่ึงประกอบด้วยหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องคือ การบริหารจัดการอย่างไร
เปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะหลังวิกฤตโควิด 19 เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคหลังวิกฤตโค
วิด 19 การตลาดออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การประยุกต์ใช้ Social media ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 19 นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมข้อมูล
และการทำงานข้ามหน่วยงาน การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานขององค์กรและ
กรณีศึกษาภาครัฐและเอกชน การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานอย่างปลอดภัย 
(Cyber security) กรณีการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลและหุ่นยนต์ กรณีศึกษาการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการปรับเปลี่ยนองค์กรยุคดิจิทัล กรณีศึกษาการสร้างทีมและจัดการ
เครือข่ายการทำงานให้มีประสิทธิภาพรับยุคดิจิทัล กรณีศึกษาการพัฒนาคนพันธ ุ์ใหม่ (Digital 
DNA) เป็นองค์กรดิจทิัล เป็นต้น 

5. การศึกษาดูงานเพือ่การสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ 
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงการปฏิบัติจริงจากหน่วยงาน
และชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร 

6. การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ 
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงการปฏิบัติจริงจากหน่วยงาน
รัฐ หน่วยงานเอกชนและชุมชนในต่างประเทศทีป่ระสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบายการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร 

 
9. แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมของหลักสูตร  
การประเมินผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้กำหนดกรอบการประเมินผลไว้ 3 ด้าน คือ 

9.1 ผลของการฝึกอบรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในด้านต่างๆสังเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและจากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพ่ือ
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การบริหารจัดการนโยบายการส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคตและประเทศไทยได้อย่างมีระบบ 
 
 

9.2 ความรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากกรณีศึกษา การบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การ
ถกเถียงในห้องเรียน และการฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยการกระตุ้น
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางในสถานการณ์จริง 

9.3 ผลผลิตเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากการฝึกอบรมในรูปของเอกสารอันเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร 
 
 

10. รายช่ือวิทยากร  
ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 

1 
Thailand Digital Society after COVID-19 
pandemic 

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2 Overview of Digital Transformation 
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ 
ประธานคณะกรรมการกำกับ  
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

3 Thailand Digital Competitiveness  
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรนิทร์   
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

4 
Future Digital Technology and Disruptive 
Innovation และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลัก
ของโลก (Mega Trends)  

คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง 
หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา 
บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) 

5 
เปลี่ยนอย่างไรใหเ้ป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะปกติ
ใหม ่(Smart Organizations for New Normal)  

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

6 
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน – องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
อย่างไร ? 

ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

7 อนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด ๑๙: โอกาส คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา       
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 
หรืออุปสรรคของธุรกิจยุคดิจิทัล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและ

เทคโนโลยีทางการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

8 
อนาคต Smart Thailand, Smart City สดใส
จริงหรือ?  

ดร.ภาสกร ประถมบุตร      
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   

9 An Update of Thailand Startup Ecosystem 
ดร. ชินาวุธ ชินะประยูร  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  

10 EEC กับ อนาคตประเทศไทยยุคภูมิภาคภิวัตน์ 
ดร.ชิต เหล่าวัฒนา  
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

11 
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Transformation) 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การ
มหาชน) สพร. (DGA) 

12 อนาคต 5G & OTT โอกาสที่ไม่สิ้นสุด 
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์   
อดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

13 
5G Applications for Digital Economy after 
the COVID-19 pandemic  

คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ 
รองเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม 
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) 

14 
Israel Innovation Ecosystem  
  

Mr. Tomer Shpilman, 
Economic Consul and Head of Economic 
and Trade Mission, Embassy of Israel 

15 IoT กับการประยุกต์ใช้งานรับภาวะปกติใหม่ 
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ 
นายก สมาคมส่งเสริมดิจิทลัเพือ่การเกษตรและ
อุตสาหกรรม(DPAI) 

16 
การบริหารและประยุกต์ใช้ Big Data รับภาวะ
ปกตใิหม่ 

ดร.ชวพล จริยาวโิรจน ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หวัเว่ย เทคโนโลยี่ 
(ประเทศไทย) จำกัด  

17 
Fin Tech เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับอนาคต
สังคมไทยหลังวิกฤตโควิด 19 

คุณแซม ตันสกุล  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟนิโนเวต จำกัด 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 

18 
Big Data Management และการประยุกต์ใช้
ภาครัฐ  

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล  
ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และ
บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) 

19 
Blockchain เทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 
Co-Founder and CEO, Bitkub.com 

20 
The Journey of startup unicorn: Flash 
Express 

คุณคมสันต์ ลี 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์
เพรส จำกัด 

21 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain กับระบบ
การเงินใหม่ Decentralized Finance 

คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา  
Founder - AVA advisory Co.,Ltd. 

22 
Digital Twins Enable your Business 
Innovation 

คุณนาถ ลิ่วเจริญ 
Chief Executive Officer กลุ่มบริษัท CDG  

23 Next Generation Digital ID 
คุณปกรณ์ ลี้สกุล  
CEO บริษัท ฟินีม่า จำกัด 

24 Quantum Computer: The New Frontier  
ดร.จริวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์  
CEO บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี ฟาวเดชั่น 
(ประเทศไทย) จำกัด (QFTF) 

25 
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน –ผู้บริหารองค์กรต้อง
เปลี่ยนทักษะการบริหารอย่างไร? 

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

26 
กำลังคน กำลังสำคัญของประเทศไทยยุคดิจิทัล
หลังวิกฤตโควิด 19 

ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

27 
E-Commerce กับเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด 
19 และกรณีศึกษา 

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา 
อดีตนายก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็ก
ทรอนิส์ 

28 The Half-Truth about Crypto 
ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ 
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) 

29 
Future of Intelligence- AI is the death of 
growth hacking.  

คุณพชร อารยะการกุล 
CEO บริษัท บลูบิคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 

30 Digital Park กับการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย 
ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ ์ 
ผู้จัดการทั่วไป True Digital Park 

31 
กรณีศึกษาการสร้างเมืองอัจฉริยะของเทศบาล
นครยะลา  

คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ 
นายกเทศมนตรีนครยะลา 

32 
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ Big Data เครื่องมือ
ดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  

ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์ 
President – The 1,  
The 1 Central Limited – Central Group 

33 
 กรณีศึกษา Digital Transformation in 
Hospital 

ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา 
ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ รพ.เวชธาน ี

34 กรณีศึกษา Microsoft Transformation 
คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์           
กรรมการผู้จัดการ บรษิัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด                       

35 
กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากระบบ Social, 
Chat และ AI Chatbot สำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล 
รับ New Normal 

คุณทัชพล ไกรสิงขร 
CTO & Co-founder, Amity 

36 
กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลจนธุรกิจ
สำเร็จ 

คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ 
CEO / Founder Claim Di 

37 
กรณีศึกษาการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 

ดร.ปกรณ์ อาภพันธุ์ 
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
ภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) GISTDA  

38 
กรณีศึกษา การนำเทคโนโลยี Geographic 
Information System (GIS) ไปประยุกต์ใช้ 

คุณธนพร ฐิตสวัสดิ์ 
บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 

39 
กรณีศึกษา องค์กรทีป่ระยุกติ์ใช้  
Fin Tech จนประสบความสำเร็จ 

คุณเพียรไกร อัศวโภคา 
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวลธ 
ครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 

40 
 
5G และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐและธุรกิจ 

คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ   
หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 

41 
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
อุสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง  

คุณนฤมล นวลปลอด 
ผู้จัดการอาวุโส Bosch Southeast ASEAN 

42 กรณีศึกษา Digital Transformation 
คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม 
Chief Digital Officer  
บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด  

43 
กรณศีึกษา Future of Work- The new 
productivity 

คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

44 

กรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อ
การปรับเปลี่ยนองค์กรยุคดิจิทลั (Organization & 
People Transformation for Digital Disruption 
ERA ) 

คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์  
Former Chief Human Resource Officer, 
Gulf Energy Development PCL 

45 
กรณีศึกษา Future of Computing - Microsoft 
Mixed Reality in Metaverse Era 

คุณวงศกร ปานเนตร 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูช่ัน จํากัด 

46 
Digital transformation & Manpower หลัง
วิกฤตโควิด 19: โอกาสและอุปสรรค 

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC ) 
ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส และ
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารกลุม่งาน Digital Banking 
ธนาคารไทยพาณิชย์  
คุณไพฑรูย์ จิรานันตรตัน์  กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี โล

จิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด 

คุณมงคล วัลยะเสวี รองผู้วา่การ การประปาส่วนภมูิภาค 
คุณรัชพล วงศ์สถติพร Chief Information Officer 
เซ็นทรัล กรุ๊ป 
คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุม่ธุรกิจ
สนับสนุนโรงพยาบาล บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 
(BDMS) 
คุณทศพร เพ็ชรโปรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท 
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

47 2023 Cyber Security Trends  
คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ 
CTO บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด 

48 Cyber Security การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 
เพ่ือการทำงานอย่างปลอดภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด 

49 Essential Cyber Security for Digital CEO  
พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซ
เบอร์แห่งชาติ (กมช.) 

50 เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคหลังวิกฤตโควิด 19 
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย 
กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย 

51 
แนวโน้มของการดำรงชีวิตของคนเมือง และ
รูปแบบการพัฒนากรุงเทพฯในอนาคต 

ดร.การดี เลียวไพโรจน์  
หัวหน้าคณะทีป่รึกษาฟิวเจอรเ์ทลส์ แล็บ บริษัทแมกโน
เลีย ควอลติี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

52 การตลาดออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ 
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สมอลเวิลด์ ฟอร์คิดส์ จำกัด 
และ กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย 

53 
การประยุกต์ใช้ Social media ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 19 

คุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย  
กรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) 

54 
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือ
การทำงานการตลาด 

คุณชนิกานต์ โปรณานันท์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด และ กรรมการอำนวยการ สมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย 

55 
การประยุกติ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกรทำงานของ
องค์กร 

คุณภูกิจ ดิศทรานนท์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท 
จำกัด 

56 
โอกาส และอุปสรรค ของสตาร์ทอัพด้าน 
HealthTech ในเมอืงไทย 

คุณจักร โกศัลยวัตร 
 นายกสมาคมสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและ
การแพทย์ 

57 
Why, What, How? PDPA (Personal Data 
Protection Act) 

ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

58 Data Protection: กรณีศึกษาการบินไทย ดร.สิทธินัย จันทรานนท์ 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

59 
An update of NECTEC research for digital 
Thailand 

ดร.อลิสา คงทน 
รองผู้อำนวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยีอเิล็กททรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

60 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ 

คุณประวัติ เพียรเจริญ  
Vice President, Business Development 
บริษัท ซีเมนส์ จํากัด ประเทศไทย 

61 Era of Experience Transformation 
คุณกานต์ กองสวสัดิ์  
Head of enterprise sales, ASEAN, Qualtrics 

62 กรณีศึกษา Future of Digital Citizen Services 
คุณทวีศักดิ์ นิลวชัรมณี  
ผู้จัดการทั่วไป บริษทั คอนโทรล ดาตา้ (ประเทศไทย) 
จำกัด 

63 
กรณีศึกษา Power of Innovation by 
Amazon’s way 

คุณฐิติมา รุ่งผาติ 
Amazon Web Service (Thailand) Co., Ltd.     

64 NDID: Digital Identity for All 
คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธ ์
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชัน่แนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด 

65 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือโครงงานกลุ่ม ผู้ทรงคณุวุฒ ิ 

66 
การถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบ
ความสำเร็จ ในประเทศ  

Microsoft, Huawei Thailand, True Digital Park, 
Future Tales Lab, PWC Consulting, ETIX 
Bangkok #1 Data Center, AIS 5G NEXTGen 
Center, SCG Experience CDC, CDG group, 
Thailand Digital Valley, สำนกังานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) บริษัท 
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด พพิิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ รพ.เวชธานี เปน็ต้น 

67 
การถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรใน
ต่างประเทศ 

ประเทศเยอรมนี 

หมายเหตุ หัวข้อและวิทยากรอยู่ระหว่างการตดิต่อประสานงาน โดยหัวข้อวิทยากรและสถานท่ีดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม  
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11. กำหนดการรับสมัคร 
รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน 80 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 และ/หรือ 

จนกว่าจำนวนผู้ได้รับคัดเลือกอบรมจะเต็มจำนวน ทั้งนี้ เป็นไปตามสำนักงานฯพิจารณา 
 
 
 

12. การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทต่อคน (รวม VAT 7%) รวมการศึกษาตลอด

หลักสูตรและกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
อาทิ บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ, ห้องพักเด่ียว และ/หรือ กิจกรรมนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้  โดยสามารถ
ชำระค่าลงทะเบียนด้วยการโอนเข้าบัญชีประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 666-2-03038-3 ชื่อบัญชี “บริษัท 
โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด” ธนาคารทหารไทยธนชาต สาขาโรงพยาบาลรามคำแหง โดยกรุณาชำระค่าลงทะเบียน
หลักสูตรก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2565  

 
นำส่งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อและหน่วยงานของผู้สมัครมาที ่
อีเมล     Email: digitalceoprogram@gmail.com หรือ  โทรสาร 02 720 3323  
โทรสอบถาม 095 – 665 – 5162 หรือ 083 – 116 – 6581 
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