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เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง รายช่ือหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง  
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 

(ฉบับที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติม) 
--------------------------------------------------- 

บัญชีรายช่ือหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการส่งลูกจ้างเข้า
รับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง  

  
๑. ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Professional) จำนวน ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

ลำดับ หลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล ลิขสิทธิ์โดย 

๑. หลักสูตรการพัฒนาธุรกิจดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality 

(AR) Applications 

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ 

แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ และ Unity 

Technologies (Thailand)  

๒. หลักสูตรยกระดับทักษะบุคลากรด้าน Programming เพ่ือรองรับ 

Platform และอุปกรณ์ที่หลากหลาย ด้าน .NET  Python Java และ 

SQL 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

๓. หลักสูตรเขียน (โปรแกรม) ครั้งเดียวใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มด้วย ionic 

React 

ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และบริษัท สคูลดิโอ จำกัด 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบท่ี ๑ 
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๒. ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ (Digital Specialist) จำนวน ๑๗ หลักสูตร ดังนี้ 

ลำดับ หลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล ลิขสิทธิ์โดย 

๑. หลักสูตรการรับรองทักษะการบริหารจัดการโครงการ (Certificate 

Project Management Professional (PMP)) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๒. หลักสูตรการรับรองทักษะการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (IT 

Management) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๓. หลักสูตรการรับรองทักษะกระบวนการบริหารจัดการงานบริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure Library Programs (ITIL 

Programs)) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๔. หลักสูตรการรับรองทักษะเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรม (ภาษาพีเอสพี) 

(PHP Certification) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๕. หลักสูตรการรับรองทักษะความเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมบน

อุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Mobile Programming) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๖. หลักสูตรการรับรองทักษะและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(Information Technology Professional Examination (ITPE)) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๗. หลักสูตรการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการบริหารจัดการภาษา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาไพทอน) ระดับสูง(Data Scientist and 

Python Programing and Management) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๘. หลักสูตรการพัฒนาผู้นำทางด้านซอฟต์แวร์และการดำเนินงาน 

(Software Leadership and Operation) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๙. หลักสูตรการรับรองทักษะด้านอินเทอร์เน็ตทุกสิ่ง ในเชิงธุรกิจและการ

วิเคราะห์ (IoT for Business and Analytic) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๑๐. หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้

เครื่องจักร (Machine Learning and Data Scientist 

Programming) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๑๑. หลักสูตรการพัฒนาวิศวกรรมเครือข่าย (Network Engineer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
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ลำดับ หลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล ลิขสิทธิ์โดย 

๑๒. หลักสูตรการพัฒนาทักษะ IoT Maker สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๑๓. หลักสูตรวิศวกรรม/นักดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineer/IT 

Technician) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๑๔. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๑๕. หลักสูตรพัฒนานักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๑๖. หลักสูตรการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยโลกไซเบอร์ (Cyber 

Security Analyst) 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

๑๗. CompTIA Cloud+ The Computing Technology 

Industry Association 

(CompTIA) 

๓. ระดับผู้บริหารด้านดิจิทัล (Digital Manpower for Executive) จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 

ลำดับ หลักสูตรหรือใบประกาศนียบัตรด้านดิจิทัล ลิขสิทธิ์โดย 

๑. หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านธุรกิจท่องเที่ยว (Mini 

Chief of Digital for Tourism Business (MCDT)   

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัลและสมาคมธุรกิจการ

ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
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เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
เรื่อง รายช่ือหลักสูตรและสถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  

สำหรับการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง  
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์  

(ฉบับที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติม) 
--------------------------------------------------- 

บัญชีรายช่ือสถานฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับการส่ง
ลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้าง ในหลักสูตรตามเอกสารแนบท่ี ๑ 

 

ลำดับ สถานฝึกอบรม ที่ตั้ง เว็บไซต์ 
๑. วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ 

แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

อาคาร ๖ ชั้น ๑๒ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
๑๑๐/๑-๔ ถนนประชาชื่น 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
๑๐๒๑๐ 

https://ant.dpu.ac.th/ 

๒. ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒๕๔ ถนนพญาไท แขวง  
วังใหม่ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 

https://www.chula.ac.th/depart
ment/780/ 

๓. บริษัท สคูลดิโอ จำกัด ชั้น ๔ ตึกธนาคารกรุงเทพ 
สยามสแควร์เลขท่ี ๓๙๔ ชั้น 
๔ ถนนพระราม ๑ แขวง
ปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร. ๑๐๓๓๐ 

https://www.skooldio.com/ 

๔. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต 

๑๐๐/๔๒๙ ถนนเฉลิม   
ประเกียรติร.๙ ตำบลรัษฎา 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
๘๓๐๐๐ 

https://www.phukettourist.com 

๕. สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) 

๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน 
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๑๒๑๒๐ 

https://www.nstda.or.th/ 

เอกสารแนบท่ี ๒ 



๒ 
 

 
 

ลำดับ สถานฝึกอบรม ที่ตั้ง เว็บไซต์ 
๖. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (depa) 
80 ถนนลาดพร้าว ซอย
ลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

https://www.depa.or.th/ 

 


