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ดร.ธรรม จิราธิวัฒน

เกศรา มัญชุศรี
ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย (TSFC )

ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
Digital CEO#1

“ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่อยากรู เขาใจถึงเทคโนโลยีใหมๆ
การนําดิจิทัลมาใชงาน”

“เปนหลักสูตรท่ีทันสมัยและทันการณ ท่ี CEO และผูท่ีจะเปน
ผูนําองคกรตองเรียนรูเพ่ือเสริมเสรางศักยภาพ ของตนเองและองคกร
เพ่ือกาวสูโลกแหง Digital Economy การนําดิจิทัลมาใชงาน”

President
The 1 Central Group

“มีการแชรอินไซดในเชิงลึก
และไดรับประโยชนเยอะมาก”

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

หัวหนาคณะท่ีปรึกษาฟวเจอรเทลส แล็บ
บริษัทแมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเมนต
คอรปอเรช่ัน จำกัด

“ไดมาแลกเปล่ียนขอคิดเห็น
และท่ีสําคัญไดความรูในเร่ือง
ของอนาคตในยุคดิจิทัลทุกอยางครบถวน”

“นอกจากเร่ืองดิจิทัลแลว มันยังเปน
เร่ืองของเครือขายบูรณาการและ
ขอมูลตางๆ ท่ีเราแลกเปล่ียนกับ

ผูรวมเรียนในสัดสวนท่ีเหมาะสมมาก”

รองผูวาการดานดิจิทัล วิจัย และพัฒนา
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สุรพล โอภาสเสถียร
CEO

บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด

“เนนการใหความรู ความเขาใจ
คนท่ีเปนผูบริหารท้ังภาครัฐและ
เอกชน  เขาใจและสามารถเขามา
แกไขปญหาของคนในองคกร”

สฤษด์ิ วิฑูรย
ผูวาราชการ อุบลราชธานี

“ความรูน้ี จะมีบทบาทมากท่ีจะไป
เปล่ียนแปลงบุคลากรใหความตระหนัก และ
มีความสามารถท่ีจะนําเอาการบริการใหมๆ
มาประยุกตกับความรูทางดานดิจิทัลไปใช
บริการประชาชนใหเกิดคุณภาพสูงสุด”

 ดร.การดี เลียวไพโรจน

ศิริปกรณ เช่ียวสมุทร

CEO บริษัท เสริมสราง เพาเวอร
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)

“เราตองเตรียมตัวอยางไร เพ่ือท่ีจะ
อยูรอดในสังคม ท่ีกําลังเปล่ียนแปลง
เพ่ือความอยูรอดตลอดเวลา
หลักสูตรน้ีมีคําตอบครับ”

นพ. ณรงค ธาดาเดช ไพฑูรย จิรานันตรัตน
Managing Director
บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส แมเนจเมนท จากัด

“ ไดรูหลากหลาย โดยเฉพาะเร่ือง Digital Technology &
Digital Transformation ไดเขาเย่ียมชมหนวยงานตางๆ
ท่ีปกติเขาดูไดยาก ท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ไดรูจักพ่ีๆนองๆ
เพ่ือติดตอกันทางธุรกิจในอนาคตดวย”

อดีตผูอานวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี

“ไดรับความรู มุมมอง ทิศทางการปรับตัวขององคกรตาง
ในการนำระบบดิจิทัลมาใช เพ่ือผูมารับบริการสามารถเขาถึง
ไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี และผูใหบริการก็จะสะดวกลดความ
ซ้ำซอน เปนความจำเปนของหนวยงานโดยเฉพาะ ผูบริหาร
ท่ีจะตองมาเรียนรู รองรับการเปล่ียนแปลงของยุคดิจิตอล
เปนหลักสูตรท่ีตองมาเรียน”

สมคิด จันทมฤก สุรพล เธียรสูตร
นายกเทศมนตรีเมืองนาน

“ผูบริหารทองถ่ิน มาจากการเลือกต้ัง เม่ือประชาชนตองการความสะดวก
ความรวดเร็ว ความทันสมัยในการบริการ มักติดอยูในกรอบของระบบราชการ
ระเบียบแบบแผนท่ีลาสมัย หลังจากท่ีไดมารับการอบรม หลักสูตรน้ี
ความสามารถในการกลาคิดและทำออกนอกกรอบ ดวยความรูจากวิทยากร
การแบงปนประสบการณจากการศึกษาดูงาน ผูเขารวมรับการอบรมท้ัง
จากภาครัฐและเอกชนเปนภาคีเครือขายความรวมมือท่ีเขมแข็งมาก”

รองปลัด กระทรวงมหาดไทย

“การอบรมหลักสูตร Digital CEO 3 ทำใหผมไดรับความรู มุมมอง ใหมๆ
และประสบการณท่ีหลากหลาย เก่ียวกับเทคโนโลยี การนำเทคโนโลยีมาใช
ในการทำงาน และชีวิตประจำวัน จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ จากการดูงาน
ในหนวยงาน และโดยเฉพาะอยางย่ิงจากการแลกเปล่ียนประสบการณของ
ผูเขารับการอบรมดวยกันเอง   ซ่ึงทำใหผมไดเรียนรูวิธีคิดท่ีดีในการนำ
เทคโนโลยีมาใชกับการปรับปรุงทำงานในหนวยงานของรัฐไดเปนอยางดีี”

สุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนาสิริ

กรุป จํากัด (มหาชน)

“ไดรับเน้ือหาท่ีเขมขนรอบดาน
เก่ียวกับ Digital และสังคม”

ดร.ปยะนุช สัมฤทธ์ิ

“อยากจะใหหลายๆ คนท่ีมองหาหลักสูตร
ท่ีจะทําใหผูนําอยางเราทันยุคทันสมัย
หลักสูตรน้ีทานจะไมเสียใจเลย”

ชนวัฒน วาจานนท
กรรมการผูจัดการ

บริษัท ทีวีบรูพา จํากัด

“ส่ิงท่ีเราไดเห็นหรือไดเรียนรู
มากมาย ท่ีมีอยูในเมืองไทยและ
ตางประเทศดวย ไดประโยชน

และนํากลับไปใชไดเปนอยางดีครับ”

นายพงษศักด์ิ ย่ิงชนมเจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา

“เครือขายผูนำและความรูประสบประการท่ีไดจากหลักสูตรน้ี
สามารถนำไปประยุกตใชรับมือในชวงโควิดน้ี รวมท้ังการปรับตัวกับ
new normal ท่ีจะเกิดข้ึน โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ถาผูนำภาครัฐ
และเอกชนไดเขามาศึกษาในหลักสูตรน้ี ก็จะเปนประโยชนกับหนวยงาน
และประเทศชาติเปนอยางย่ิง”

วรุตม ธรรมาวรานุคุปต
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สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลสัตวทองหลอ

“ประโยชน Digital CEO ชวยขยายวิสัยทัศน และ update
สถานการณ ไมเฉพาะดาน digital แตไดเรียนรูการบริหารงานสมัยใหม
สามารถเอามาปรับใชไดจริง ท่ีสำคัญ เพ่ือนๆ ดีมากคะ”

Digital CEO#3

นายประวิทย ธงชัยระวีวัฒน
กรรมการผูจัดการ

บริษัท โกลบอล ครอปส จำกัด

“ได update ความรู และเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ
จากท้ังวิทยากรและเพ่ือนๆ รวมหลักสูตร มีประโยชนในการ

ดำเนินธุรกิจในยุคใหมน้ีอยางมาก
ใครพลาดไมไดเรียน..นาเสียดายมาก”

Digital CEO#3

กรรมการผูจัดการ
บริษัท วีมูฟแพลตฟอรม จำกัด
และอดีตผูบริหาร บริษัท น่ิม ซ่ี เส็ง โลจิสติกส จํากัด


