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หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(Digital CEO) รุ่นที่ 3 
 

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
รัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติฉบับที่๑๒และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจ
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
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เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลักดันให้เกิด
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการให้บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยี
และเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ 

เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลัง
พลในการขับเคลื่อนของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบของระบบงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลของประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาแผนงานเพ่ือสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน 
สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพโดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค 
(Globalization and Regionalization) เพ่ือรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัล เพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง 
มีหลักเกณฑ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพ่ือเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของ
ประเทศชาติ ดังนั้นผู้ที่ผ่านการศึกษาจากโครงการหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ๆให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันและอนาคตเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลใหม่ๆที่
ทันสมัยเป็นการเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตเข้าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
นโยบายและแผนของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ พลังปัญญาและสามารถนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต 

2.2  เพ่ือพัฒนาและผลิตผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีศักยภาพ ด้านความรู้ความ
เข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความเป็นไปเพ่ือการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

2.3  เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายเพ่ือให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จากกรณีศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งใน
และต่างประเทศ 

2.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงที่เข้ารับการศึกษาด้วยกัน 
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2.5 เพ่ือให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเกิดความรักความผูกพัน เกิดเครือข่ายระหว่าง
ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและ
การดูงานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การสังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
3. สถานทีอ่บรม 

อาคารลาดพร้าวฮิลล์ถนนลาดพร้าวซอย 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพฯ 10900 และ
หน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
4. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4.1 สัญชาติไทย 
4.2 อายุไม่ต่ำกว่า  40 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร 
4.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
4.4 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการ

ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าสำหรับภาคเอกชนหรือองค์การสาธารณะต้องเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำนักงานฯพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ 

4.5 สำหรับประชาชนทั่วไปจะต้องเป็นผู้ที่ชุมชนเห็นชอบเพ่ือการเสริมสร้างองค์ความรู้การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชุมชน 

4.6 มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะนักศึกษาของหลักสูตรฯ ร่วมกับนักศึกษาอ่ืนๆ 
4.7 สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการได้อย่างครบถ้วน 
4.8 สัดส่วนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป โดยในหนึ่งรุ่นจะมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมไม่เกินสัดส่วนร้อยละ  5 ของ
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 

 
5. ระยะเวลาการศึกษา 

กำหนดการศึกษาระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563– 29 พฤษภาคม 2563 สัปดาห์ละ 1-2 วัน 
(ศุกร-์เสาร์)  โดยมีชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 148.5 ชั่วโมงรวม 27 วัน 

5.1 อบรมในประเทศ จำนวน 49.5 ชั่วโมง 
5.2 กรณีศึกษา 39 ชั่วโมง 
5.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การจัดการโครงการ  7.5 ชั่วโมง 
5.4 กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน 3 ชั่วโมง 
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5.5 กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 19.5 ชั่วโมง 
5.6 กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี จำนวน 30 ชั่วโมง (7 วัน) 

เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกในด้าน
ต่างๆและเพ่ือให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและครบถ้วน ช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของความรู้และวิสัยทัศน์ 
ตลอดจนภาวะผู้นําการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของนักศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 

• กำหนดการอบรมมีดังนี ้
เดือนมกราคม 2563  วันที่ 17, 18 และ 31 
เดือนกุมภาพันธ์ 2563  วันที่ 1, 14, 15 และ 21 
เดือนมีนาคม 2563   วันที่ 6, 7, 13, 14 16-22 (ดูงานต่างประเทศ) และ 27 
เดือนเมษายน 2563  วันที่ 24 และ 25 
เดือนพฤษภาคม 2563  วันที่ 8, 9, 15, 22, 23 และ 29 

**ทั้งนี้กำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
6. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา 

นักศึกษาที่ทางสำนักงานฯมีมติอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์ได้รับสัมฤทธิบัตรจาก
สำนักงานฯจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

6.1 เข้าร่วมศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ของกิจกรรมทั้งหมดท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ 
6.2 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ เยอรมนี  
6.3 ร่วมนำเสนอโครงงาน หรือ กิจกรรม Workshop 
 

7. วิธีการศึกษาหลักสูตร  
แนวความคิดในการออกแบบหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

จากการเรียนรู้ การปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ การทํางานร่วมกัน ยึดหลักการ
ผสมผสานทั้งในด้านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 

a. การสัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
b. การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายและแผน 
c. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
d. การฟังบรรยายและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
e. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และ 
f. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 
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8. โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 6 ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ 
 การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆและการสังเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมประกอบด้วยหัวข้อวิชาที่
เกี่ยวข้อง คือดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหลักของโลกและภูมิภาค
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรณีตัวอย่างในการวิเคราะห์และสังเคราะห์สถานการณ์ของประเทศ
ไทย 

2. การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมที่มีคุณภาพ 
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยในยุคปัจจุบันและอนาคตผลกระทบที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีต่อประเทศไทยหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคภิวัฒน์ รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยสู่สังคมดิจิทัลฐานความรู้ ความมั่นคงของมนุษย์ องค์ประกอบต่างๆทฤษฎีและการ
ปฏิบัติว่าด้วยดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ไปสู่
การบริหารจัดการประเทศแนวคิดหลักการและการปฏิบัติว่าด้วยการกระจายอำนาจ การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและแนวทางในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีเสถียรภาพและสังคมดีที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย
หัวข้อวิชาในการสัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ คือ 

1) อนาคตประเทศไทย – เศรษฐกิจไทย กับเศรษฐกิจดิจิทัล 
2) ภูมิภาคภิวัฒน์ - โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  

(Eastern Economic Corridor : EEC) กับ อนาคตประเทศไทย  
3) เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน – เศรษฐกิจและสังคมไทยต้องเปลี่ยนอย่างไร  
4) การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมดิจิทัลฐานความรู้และการแปลงปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างสังคมดีมีคุณภาพ 
5) กลยุทธ์การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับองค์กรให้เป็นดิจิทัลและกรณีศึกษาการ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 
3. การวิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไทย 
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การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในอดีต
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคตบทบาทภาคีเครือข่าย
องค์การภาครัฐ เอกชนและประชาชนกับการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของ
ประเทศการสร้างพลังปัญญาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับประเทศสู่การปฏิบัติ และการ
กำหนดแผนงานและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงบูรณาการเพ่ือเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงประกอบด้วยหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องคือ 

• กิจกรรมความรับผิดชอบต่อปัญหาและอุปสรรคในอดีต และการสร้างภาคีเครือข่าย
ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ  

• การสร้างพลังปัญญาและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลและแผนงาน
ระดับประเทศสู่การปฏิบัติ 

• การบริหารจัดการแผนงานและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชิงบูรณาการเพ่ือ
เตรียมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและโครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไป 

4. การพัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงการเตรียมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคตขององค์กร ในด้าน การบริหารจัดการดิจิทัล  
ประกอบด้วยหัวข้อวิชาที่เก่ียวข้องคือ การบริหารจัดการอย่างไรเปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัลเรียนรู้
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงานการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานขององค์กรและกรณีศึกษาภาครัฐและเอกชน การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทำงานอย่างปลอดภัย (Cyber security) กรณีศึกษาการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือการปรับเปลี่ยนองค์กรยุคดิจิทัล กรณีศึกษาการสร้างทีม
และจัดการเครือข่ายการทำงานให้มีประสิทธิภาพรับยุคดิจิทัล กรณีศึกษาการพัฒนาคนพันธ ุ์ใหม่ 
(Digital DNA) เป็นองค์กรดิจิทัล เป็นต้น 

5. การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ 
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงการปฏิบัติจริงจากหน่วยงาน
และชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร 

6. การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ  
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การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงการปฏิบัติจริงจากหน่วยงาน
รัฐ หน่วยงานเอกชนและชุมชนในต่างประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบาย
การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร 

 
9. แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมของหลักสูตร  
การประเมินผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้กำหนดกรอบการประเมินผลไว้ 3 ด้าน คือ 

9.1 ผลของการฝึกอบรม 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการสังเคราะห์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในด้านต่างๆสังเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและจากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพ่ือ
การบริหารจัดการนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคตและประเทศไทยได้อย่างมีระบบ 

9.2 ความรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากกรณีศึกษา การบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การ
ถกเถียงในห้องเรียน และการฝึกเพ่ือพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยการกระตุ้น
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางในสถานการณ์จริง 

9.3 ผลผลิตเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากการฝึกอบรมในรูปของเอกสารอันเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร 
 

10. รายช่ือวิทยากร  
ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 

1 Digital Transformation for Thailand 4.0 
คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 
รมว.กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

2 Overview of Digital Transformation 
คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ 
ประธานคณะกรรมการกำกับ  
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

3 
Digital Transformation Thailand: ประเทศ
ไทยกับอนาคตยุคดิจิทัล 

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์   
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

4 
 Future Digital Technology and Disruptive 
Innovation และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง หลัก

คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง 
หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 
ของโลก (Mega Trends)  บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) 

5 
เปลี่ยนอย่างไรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Smart 
Organizations: Government & Private)  

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

6 
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน – กระทรวงดิจิทัลต้อง
เปลี่ยนแปลงอย่างไร? 

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย   
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

7 
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล: โอกาส หรืออุปสรรค ของ
ธุรกิจ 

คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา       
ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

8 
บทบาทกระทรวงแรงงานกับการพัฒนาแรงงาน
ดิจิทัล 

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล                                    
รมว.กระทรวงแรงงาน 

9 
อนาคต Smart Thailand, Smart City สดใส
จริงหรือ?  

ดร.ภาสกร ประถมบุตร      
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

10 EEC กับ อนาคตประเทศไทยยุคภูมิภาคภิวัตน์ 

ดร. ชิต เหล่าวัฒนา 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

11 
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Transformation) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
สพร. (DGA) 

12 5G For Digital Economy 
Mr. Louie Wei Lu, 
Strategy Consultant, Huawei 

13 
5G For Digital Economy: Telenor & dtac 
Case Study 

Mr. Austin Menyasz 
Telenor Group 

14 IoT กับการประยุกต์ใช้งาน 
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ 
นายก สมาคมไทยไอโอที 

15 การบริหารและประยุกต์ใช้ Big Data 
ดร.ชวพล จริยาวโิรจน์ 
ผู้จัดการประจำประเทศไทย  
Amazon Web Services (Thailand) Ltd. 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 

16 
นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กร
ที่มีการเชื่อมข้อมูลและการทำงานข้ามหน่วยงาน 
(Big data management)  

ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง         
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics  (Co-founder 
Data Cafe)  

17 
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ Big Data เครื่องมือ
ดิจิทัลเพื่อการทำงาน  

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

18  กรณีศึกษา SCB Digital Transformation 
คุณอรพงศ์ เทียนเงิน 
ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

19 กรณีศึกษา Microsoft Transformation 
คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์           
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด                       

20 
กรณีศึกษาเครื่องมือดิจิทัล Chatbot & AI ผู้ช่วย
ใหม ่ของธุรกิจในยุคดิจิทัล 

คุณทัชพล ไกรสิงขร 
CEO & Co-founder ConvoLab 

21 
กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลจนธุรกิจ
สำเร็จ 

กิตตินันท์ อนุพันธ์ 
CEO / Founder Claim Di 

22 กรณีศึกษา E-Commerce กับเศรษฐกิจไทย 
คุณวรวุฒิ อุ่นใจ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีโอแอล  

23 
กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัล Robotic 
factory  

คุณเจริญชัย ยิ่งจรูญกิจ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 

24 
กรณีศึกษา Digital Marketing and Health 
Care Services 

นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์         
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา                    

25 
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Cloud Computing 
เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 

คุณศุภรัตน์ วิรัตนพรกุล                                                                             
ฝ่ายเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ  
บมจ แสนสิริ 

26 
กรณีศึกษาองค์กรที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ทางการเกษตร 

คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส     
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                         

27 Digital Park กับการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย 
คุณฐนสรณ์ ใจดี  
President, True Digital Park 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 

28 
Innovation Management and Digital 
Transformation 

ดร. จุมพต ภูริทัตกุล   
Chief Technical Officer, True Digital Park 

29 
กรณีศึกษาองค์กรที่นำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งาน
ภาคเอกชน Digital for Sustainability Living 

คุณทรงพล พลรัฐ                   
ผู้อำนวยการอาวุโส       
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด                        

30 
ผลกระทบการมาของ Fin Tech กับเศรษฐกิจ
ไทย 

คุณสมหวัง เหลืองไพบูลย์ศรี  
Head of Product, VISA 

31 Cryptocurrency & ICO เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  
คุณวัชระ เอมวัฒน์ 
อดีตนายก สมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ 

32 
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือ
การทำงานด้านการเงินและบัญชี 

คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ 
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท 
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

33 
Blockchain เทคโนโลยีเพ่ือการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 
Co-Founder and CEO, Bitkub.com 

34 AI is NOW!  
คุณวสุพล ธารกกาญจน์ 
ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรและคลาวด์ 
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

35 อนาคต OTT โอกาสที่ไม่สิ้นสุด 
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์   
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

36 
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน –ผู้บริหารองค์กรต้อง
เปลี่ยนทักษะการบริหารอย่างไร? 

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน 
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

37 กำลังคน กำลังสำคัญของประเทศไทยยุคดิจิทัล 
ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต 
รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

38 
กรณีศึกษาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพ่ือการปรับเปลี่ยนองค์กรยุคดิจิทัล (Human 
Development by Using Digital Platform) 

คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

39 
กรณีศึกษาการพัฒนาคนพันธ์ใหม่ (Digital DNA) 
เป็นองค์กรดิจิทัล 

คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ 
ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากร 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

40 
Digital transformation & Manpower: โอกาส
และอุปสรรค 

อภิปรายหมู่ โดย 
คุณเกศรา มัญชุศรี 
ประธานกรรมการ 
บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์. (TSFC ) 
ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์ 
หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา  
บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย) 
คุณศลิษา หาญพานิช 
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ดร.การดี  เลียวไพโรจน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโครา จำกัด 

41 
2020 Cyber Security Trends and Digital 
Disruption 

คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ 
CTO บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด 

42 
Cyber Security การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล
เพ่ือการทำงานอย่างปลอดภัย 

ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด 

43 
การเปลี่ยนแปลงของโลก: ผลกระทบต่อการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน 
CII ของประเทศในอนาคต 

คุณวีระ รัตนแสงเสถียร 
ประธานคณะทำงานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ และการปกป้องโครงสร้าง
พ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ  

44 เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 4.0 
ดร. ดั่งใจถวิล อนันตชัย 
อดีตนายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย 

45 การตลาดออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง  
อดีต Vice President – Head of Online 
Marketing, DTAC 

46 
การประยุกต์ใช้ Social media ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจ 

ผู้บริหารจาก  Google, YouTube, Line 

47 
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือ
การทำงานการตลาด 

คุณชนิกานต์ โปรณานันท์ 
ผู้อำนวยการแผนกการตลาด 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

48 How to handle a crisis management 

ผศ.ดร. จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 
อดีตคณบดี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

49 
แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัล และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

รศ.ดร.สุธรรม อยู่ในธรรม 
อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ และ 
ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

50 Data Protection : กรณีศึกษาการบินไทย คณะทำงาน GDPR บมจ.การบินไทย 

51 
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ Cloud Computing 
เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน 

คุณจันทนา เตชะศิรินุกูล 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 

52 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน
ขององค์กร Smart Living 

ดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์                      
Vice President, Research & Innovation for 
Sustainability Center (RISC)          

53 การจัดการโครงการ (Project Management)  

ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร 
อดีตคณบดี วิทยาลัยการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

54 
Digital Start Up: โอกาสและอุปสรรคของ
ประเทศไทย 

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์    
VP, Head of dtac Accelerate Department    

55 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการโครงการ 

คุณเกศรา มัญชุศรี 
ประธานกรรมการ 
บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์. (TSFC ) 
ธนพร ฐิติสวัสดิ ์
ผู้จัดการทั่วไป  
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร 
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 
คุณโอม ศิวะดิตถ์ 
ผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ดร.การดี  เลียวไพโรจน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอโครา จำกัด 

56 
การถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบ
ความสำเร็จ ในประเทศ  

Microsoft, dtac, AWS, SCB Academy True 
Digital Park บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โรงงาน
ประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) บริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จำกัด พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

57 การถอดแบบการเรียนรู้ในต่างประเทศ ประเทศเยอรมนี 

หมายเหตุ อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน โดยหัวข้อวิทยากรและสถานที่ดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม  

11. กำหนดการรับสมัคร 
รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัด ไม่เกิน 60 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  15 พฤศจิกายน 2562 และ/

หรือ จนกว่าจำนวนผู้ ได้ รับคัด เลื อกอบรมจะเต็มจำนวน โดยดาวน์ โหลดใบสมัครผ่ าน เว็บ ไซต์  
www.depa.or.th/digitalCEO หรือ QR-Code ด้านล่างนี้ หรือ โทรศัพท์ 02-026-2333 ต่อ 4102,4106 

 
นำส่ งใบสมัครที่ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาหนั งสือเดินทาง มาที่ อี เมล

DEA@depa.or.th   ในการนี้สำนักงานจะพิจารณาแจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนต่อไป 

 
 
 

http://www.depa.or.th/digitalCEO
mailto:DEA@depa.or.th


 

14 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

02-026-2333 ต่อ 4102(พรรณทิมา) หรือ 4106(นัฏพร) อีเมล์ : DEA@depa.or.th 

 

 
 
   12.การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทต่อคน(สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)          
รวมการศึกษาตลอดหลักสูตรและกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อาทิ 
บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ , ห้องพักพิเศษ และ/หรือ กิจกรรมนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้  โดยท่านสามารถ
ชำระค่าลงทะเบียน  ด้วยการโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 955-0-10362-5 ชื่อบัญชี “สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล”ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ อาคารบี โดยกรุณาชำระค่าลงทะเบียน
หลักสูตรก่อนวันที่ 27 ธันวาคม 2562 


