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Digital CEO

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6

วิทยากรมากประสบการณกวา 70 ทาน
คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รมว.กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

ผู้อำนวยการใหญ่
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม

อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

กรรมการผู้จัดการ
บริษทั หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Co-Founder and CEO, Bitkub.com

ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์

คุณแซม ตันสกุล

President – The 1,
The 1 Central Limited – Central Group

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์

คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ
อดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา

ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์แล็บ
สำนักงานณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง บริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค

หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม AIS
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

คุณประวัติ เพียรเจริญ

Vice President, Business Development
บริษัท ซีเมนส์ จํากัด ประเทศไทย

คุณธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธานกรรมการกำกับ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง

หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา
บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย)

ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์

CEO
บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี ฟาวเดชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด (QFTF)

 ศ.(พิเศษ) วิศษ
ิ ฏ์ วิศษิ ฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม  ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั  ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั  ดร.สุพจน์
เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ รองเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) Mr. Tomer Shpilman, Economic Consul
and Head of Economic and Trade Mission, Embassy of Israel  คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (DPAI)  รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และ
บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) คุณคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา Founder - AVA advisory Co.,Ltd. คุณนาถ ลิ่วเจริญ Chief Executive Officer กลุ่มบริษัท CDG 
คุณปกรณ์ ลี้สกุล CEO บริษัท ฟินีม่า จำกัด  คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ที่ปรึกษาและ
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณพชร อารยะการกุล CEO บริษัท บลูบิคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์
ผู้จัดการทั่วไป True Digital Park  คุณพงษ์ศกั ดิ์ ยิง่ ชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา  ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผูอ้ ำนวยการฝ่ายปฎิบตั กิ าร รพ.เวชธานี  คุณทัชพล ไกรสิงขร CTO & Co-founder, Amity  คุณกิตตินนั ท์ อนุพนั ธ์
CEO / Founder Claim Di ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA คุณธนพร ฐิตสวัสดิ์ บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณเพียรไกร อัศวโภคา ผู้ก่อตั้งและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวลธ ครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล  คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  คุณนฤมล นวลปลอด
ผู้จัดการอาวุโส Bosch Southeast ASEAN คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ Former Chief Human Resource Officer, Gulf Energy Development PCL  คุณวงศกร ปานเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด  คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC )  ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์  คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเมนท์ จำกัด  คุณมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค  คุณรัชพล วงศ์สถิตพร Chief Information Officer เซ็นทรัล กรุ๊ป  คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาล บมจ.
กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) คุณทศพร เพ็ชรโปรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ CTO บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต
จำกัด พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง
บริษัท สมอลเวิลด์ ฟอร์คิดส์ จำกัด และ กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  คุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย กรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)  คุณชนิกานต์ โปรณานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด และ กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  คุณภูกิจ ดิศทรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด  คุณจักร โกศัลยวัตร นายกสมาคมสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและการแพทย์ 
ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ดร.สิทธินัย จันทรานนท์ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ดร.อลิสา คงทน รองผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  คุณกานต์ กองสวัสดิ์ Head of enterprise sales, ASEAN, Qualtrics  คุณทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท
คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณฐิติมา รุ่งผาติ Amazon Web Service (Thailand) Co., Ltd. คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรชั้นนำ 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,
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda), บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ รพ.เวชธานี เป็นต้น

ทัศนะผูจบหลักสูตร
Digital CEO รุน 1 – 5
ม.ร.ว.จัตมุ งคล โสณกุล

ภุชพงค โนดไธสง

อรนุช ศรีนนท
Digital CEO#4

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

“ดวยความทีไ่ มใชมนุษยไอทีแตตอ งทำงานดานนี้ เลยตัง้ ใจมา
อบรมหลักสูตรนี้ เพือ่ พัฒนาองคกรสูย คุ ดิจทิ ลั และเห็น
การทำงาน Depa และจากพีร่ นุ ที่ 1 มาอบรมแลวชอบมาก
สมองสวางมากขึน้ ในหลากหลายองคความรู และประสบการณตรง
สูก ารปฏิบตั ดิ า นดิจทิ ลั ในทุกภาคสวน และตางประเทศ ทัง้ ภาพ
macro และ micro สูแ นวคิดทีไ่ ปพัฒนาตอยอด ทีเ่ ลือกหยิบใช
จากเครือขายสัมพันธทอ่ี บรม เพือ่ สรางสังคมดิจทิ ลั ไทยใหแข็งแรง”

“หลักสูตรนีม้ กี ารบูรณาการระหวางภาครัฐ
เอกชน และประชาชน ชวยการทำงาน และลด
ความเลีอ่ มล้ำโดยการนำทักษะดานดิจทิ ลั ไปสูช มุ ชน
โดยหวังวา ผูท เ่ี ขาอบรมจะเปนเครือ่ ขายทีจ่ ะชวย
ในการนำดิจทิ ลั มาชวยพัฒนาดานเศรษฐกิจ ซึง่ เปน
หนึง่ ในแผนยุทธศาสตรของประเทศทีต่ ง้ั เปาไว”

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Digital CEO#1

“ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่อยากรู
เขาใจถึงเทคโนโลยีใหมๆ
การนําดิจิทัลมาใชงาน”

สมคิด จันทมฤก

Digital CEO#4

เกศรา มัญชุศรี

พงษศกั ดิ์ ยิง่ ชนมเจริญ

Digital CEO#3

นายกเทศมนตรีนครยะลา
Digital CEO#2

ประธานกรรมการบริษทั
และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

“การอบรมหลักสูตรนี้ ทำใหไดรบั ความรู มุมมองใหมๆ
และประสบการณทห่ี ลากหลายเกีย่ วกับเทคโนโลยี มาใช
ในการทำงาน จากวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ จากการดูงาน
ในหนวยงาน รวมถึงการแลกเปลีย่ นประสบการณของ
ผูเ ขารับการอบรมดวยกันเอง ทำไดเรียนรูว ธิ คี ดิ ในการนำ
เทคโนโลยีมาใชปรับปรุงในหนวยงานของรัฐไดเปนอยางดี”ี

“เครือขายผูน ำและความรูท ไ่ี ดจากหลักสูตรนี้
นำไปประยุกตใชรบั มือชวงโควิด และการปรับตัว
กับ new normal ทีจ่ ะเกิดขึน้ มาใชเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ถาผูน ำภาครัฐและเอกชนไดเขามาศึกษา
ในหลักสูตรนี้ ก็จะเปนประโยชนกับหนวยงาน
และประเทศชาติอยางยิง่ ”

“เปนหลักสูตรทีท่ นั สมัยและทันการณ
ที่ CEO และผูท จ่ี ะเปนผูน าํ องคกร
ตองเรียนรูเ พือ่ เสริมเสรางศักยภาพ
ของตนเองและองคกรเพือ่ กาวสูโ ลกแหง
Digital Economy เพือ่ นําดิจทิ ลั มาใชงาน”

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ไกรศร วิศษิ ฎวงศ

รองผูว า ราชการจังหวัดนนทบุรี

President
The 1 Central Group

Digital CEO#3

Digital CEO#5

“หลักสูตรนีม้ ปี ระโยชนมาก ไดความรูแ ละประสบการณ
ไดไปดูงานทัง้ ในและตางประเทศ มีความทันสมัยเปนดิจทิ ลั
และนำมาปรับใชกบั องคกร การบริหารจัดการ การทำงาน
ซึง่ จังหวัดเรามีแผนทีจ่ ะทำสมารทซิตด้ี ว ย หลักสูตรนีท้ ำใหเรา
เขาใจในความเปนดิจทิ ลั มากขึน้ ซึง่ ราชการใหความสำคัญ
เรือ่ งนีอ้ ยางมาก”

Digital CEO#1

“เศรษฐกิจดิจทิ ลั เปนปจจัยสำคัญของการ
พัฒนาทีย่ ง่ั ยืนและเปนอนาคตของเรา
การไดมาเรียนหลักสูตรนี้ นอกจากจะเปน
โอกาสทีย่ ง่ิ ใหญแลว ยังเปนคุณประโยชน
อยางมาก ชวยใหเกิด “คุณภาพสังคมทีด่ ”ี
ตลอดไป”

“มีการแชรอนิ ไซดในเชิงลึก
และไดรบั ประโยชนเยอะมาก”

สุรพล โอภาสเสถียร

ดร.จิราพร ศิรคิ ำ

CEO
บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด

รองผูว า การ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)

Digital CEO#2

Digital CEO#2
“เปนหลักสูตรทีด่ มี าก ไดเรียนรูส ง่ิ ใหมๆ
ไดแลกเปลีย่ นความรูแ ละขอคิดเห็นในยุคดิจทิ ลั
อีกทัง้ ไดสรางเครือขายผูน ำในธุรกิจตางๆ ซึง่
ผูน ำองคกรควรมาเรียนรูเ พือ่ เสริมศักยภาพ
ของตนเองและองคกรคะ”

“เนนการใหความรู ความเขาใจ
คนทีเ่ ปนผูบ ริหารทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน เขาใจและสามารถเขามา
แกไขปญหาของคนในองคกร”

พ.ญ.ลลิตยา กองคำ

รศ.นพ.พฤหัส ตออุดม

รองเลขาธิการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

Digital CEO#5

ผูอ ำนวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

“เปนหลักสูตรทีเ่ ต็มไปดวยเนือ้ หาทีท่ นั สมัย
และมีรปู ธรรมทีน่ ำไปประยุกตใชได อีกทัง้ ยังได
เรียนรูร ว มกันทัง้ ภาครัฐและเอกชนหลากหลาย
แขนงวิชาชีพ เปดโอกาสใหแลกเปลีย่ น
ประสบการณการนำเทคโนโลยีดจิ ติ ลั ไป
ปรับเปลีย่ นองคกรใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลง”

“เปนหลักสูตรทีช่ ว ยใหผบู ริหารองคกรมองเห็น
ฉากทัศน และกาวทันเทคโนโลยีใหมๆ ในโลก
อนาคต เปนประโยชนในการวางแผนและการจัด
การองคกรทุกประเภท เชน กลุม เฮลทแคร
การศึกษาชวยใหผบู ริหารสามารถปรับองคกร
ไดทนั ตอ VUCA world ในปจจุบนั ”

Digital CEO#3

ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพฒ
ั นากุล

รองผูจ ดั การใหญอาวุโส,
ประธานเจาหนาทีบ่ ริหารกลุม งาน Digital Banking
ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)

Digital CEO#5
“หลักสูตรนีม้ ปี ระโยชนมาก เปนการรวมตัวของนักบริหารชัน้ นำ
ในวงการตางๆ เขามาทำการศึกษาหัวขอทีเ่ กีย่ วของกับดาน
AI และ ดิจติ อลเทคโนโลยีทส่ี ำคัญๆ ในโลก ผูเ ขารวมทุกทาน
ลวนแตมี ประสบการณที่นาสนใจและมีคุณวุฒิในสายงาน
ทีห่ ลากหลาย และสนิทสนมเปนมิตรมากๆ ครับ”

วิน วิรยิ ประไพกิจ

ประธานเจา หนาทีบ่ ริกหารกลุม
และกรรมการผูจ ดั การใหญ
บมจ.สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี
Digital CEO#4

“เปนหลักสูตรทีจ่ ดั ไดดมี ากๆ ไดความรู
ทีท่ นั สมัย ไดขอ คิดดีๆ นำกลับไปพัฒนา
องคกร ขอชืน่ ชมและขอขอบคุณครับ”

สอบถามเพิ่มเติมไดที่

Digital CEO#1

อโรชา นันทมนตรี

ดร.ธรรม จิราธิวฒ
ั น

ผูว า ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บมจ.หลักทรัพย เพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย (TSFC)

หัวหนาคณะทีป่ รึกษาฟวเจอรเทลส แล็บ
บริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเมนต
คอรปอเรชัน่ จำกัด

Digital CEO#2

“ไดมาแลกเปลีย่ นขอคิดเห็น
และทีส่ าํ คัญไดความรูใ นเรือ่ งของอนาคต
ในยุคดิจทิ ลั ทุกอยางครบถวน”

ไพฑูรย จิรานันตรัตน

Managing Director
บริษทั เอสซีจโี ลจิสติกส แมเนจเมนท จำกัด

Digital CEO#3

“ไดรับความรู โดยเฉพาะเรื่อง
Digital Technology & Digital Transformation
และเยี่ยมหนวยงานตางๆ ที่ปกติเขาดูไดยาก
สำคัญที่สุดคือ ไดรูจักพี่ๆ นองๆ เพื่อติดตอกัน
ทางธุรกิจในอนาคตดวย”

ดร.กรินทร บุญเลิศวณิชย

ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั โรงพยาบาลสัตวทองหลอ

รองกรรมการผูจ ดั การ
ธนาคารกสิกรไทย (มหาชน)

Digital CEO#3

Digital CEO#5

“ประโยชนของหลักสูตรนี้ ชวยขยายวิสัยทัศน
และ update สถานการณ ไมเฉพาะดาน digital
แตไดเรียนรูการบริหารงานสมัยใหม สามารถ
เอามาปรับใชไดจริง ที่สำคัญ เพื่อนๆ ดีมากคะ”

“เปนโครงการทีจ่ ดั ขึน้ มาดวยสวนผสมทีล่ งตัว
ตัง้ แตการเลือกผูเ ขารวมโครงการทีห่ ลากหลายจาก
ภาครัฐและเอกชน มีเนือ้ หาทีเ่ ขมขนจากผูเ ชีย่ วชาญ
ดานดิจทิ ลั ในทุกแงมมุ รวมถึงมีการจัดดูงานองคกรชัน้ นำ
ในสถานทีจ่ ริงหลายแหง แนะนำเลยครับ”

ดร.คณพศ นิจสิรภิ ชั

ประธานบริหารกลุม บริษทั
บริษทั ไบรท บลู วอเตอร อินเตอรเนชัน่ แนล
คอรปอเรชัน่ จำกัด

Digital CEO#5
“ยอมรับวาทุกวันนีเ้ ปนโลกของดิจทิ ลั ผมคนรุน เกาจึงตองปรับตัว
เพือ่ ทันยุคโลกดิจทิ ลั ทีม่ าเรียนมีประโยชนมากๆ ไดรบั ความรู
จากหนวยงานองคกรทีม่ ชี อ่ื เสียงตางๆ มากมาย หลักสูตรนี้
เปนตัวชีน้ ำทีด่ มี าก เนือ้ หาแนน ประโยชนเต็มๆ แมจะเปน
ชวงเวลาสัน้ ๆ แตดมี าก ทัง้ ยังมีสายสัมพันธทด่ี กี บั เพือ่ นๆ ดวย
และขอบอกรุน ตอไปวา หลักสูตรนีจ้ ะเปนแนวทางทีด่ มี ากครับ”

คุณพรรณทิมา 082 449 4598 คุณชัยวัฒน์ 083 116 6581 คุณกษิดิ์เดช 095 665 5162

digitalceoprogram@gmail.com

ดร.การดี เลียวไพโรจน

www.depa.or.th/digitalceo

กรัณยพล อัศวสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด (มหาชน)

Digital CEO#4
“เปนหลักสูตรทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สำหรับผูบริ
 หารระดับสูง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีต่ องการเขาใจเทคโนโลยี Digital
และเยีย่ มชมกิจการทีประสบความสำเร็
่
จในการประยุกตใช
เทคโนโลยี Digital และวิทยากร บริษทั ชัน้ นำของประเทศ
และสากล ซึง่ หาโอกาสยากมากทีไ่ ดรับฟง นอกจากนีย้ งั
ไดมีโอกาสรูจั กเพือ่ นใหมๆ ในวงการ Digital ดวย
และชืน่ ชมการจัดการหลักสูตรทีท่ ำไดสมบูรณทุกมิตครั
ิ บ”
ดาวนโ์ หลดใบสมัคร
และรายละเอียดเพิ่มเติมที่

shorturl.at/aeuVY

หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ระบุการประกาศใช้โดย
สรุปว่า “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่ อสารการ
ผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจำหน่า ยจ่ายแจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การคมนาคมขนส่ ง การโลจิ ส ติ ก ส์ การศึ ก ษา การเกษตรกรรม การอุ ต สาหกรรม การ
สาธารณสุข การเงินการลงทุน การภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูล และเนื้อหาหรือกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมอื่นใด หรือการใดๆที่มีกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียมและการ
บริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการ
หลอมรวม หรือเทคโนโลยีอื่นใดในทำนองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และ มาตรา 34 ให้มีสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวั ตกรรมดิจิทัล
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความมั่น คงของประเทศและขับเคลื่ อนเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ แต่ประเทศไทยยังขาดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ดังนั้น ทำให้บุ คคลากรของเครือข่ายต่างๆ มีความจำเป็นจะต้องพัฒ นาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเชิง
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในทุกระดับซึ่งเป็นหลักการที่ตรงกับนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ในการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรของประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ของโลกและการเปลี่ยนแปลงภายใต้การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาควิวัฒน์ (Regionalization) การ
เกิดนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation) การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสังคม (Demographic and
Social Change) และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and
Environment)
ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
เป็ น รัฐ บาลดิจิ ทัล ตามมติ คณะรั ฐมนตรี วัน ที่ 26 กันยายน 2560 คณะรัฐ มนตรีเห็ นชอบในหลั กการของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในหัวข้อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยในหลักการดังกล่าว ได้แบ่งพัฒนาการด้านดิจิทัลเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะเริ่มแรก ระยะกำลังพัฒนาและระยะสมบูรณ์ โดยเฉพาะระยะแรก เน้นบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวั ง ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง คื อ เป็ น “ผู้ ก ระตุ้ น และสร้ า งความตระหนั ก รู้ ถึ ง ความสำคั ญ และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลัก ดันให้เกิด
การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการให้บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยี
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และเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ
จากสถานการณ์วิกฤติจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้คุกคามสุขภาพของประชาชน การ
ดำเนินชีวิตและระบบเศรษฐกิจมากว่า 2 ปีนั้น หลังจากคนไทยได้ร่วมใจต่อสู้กับการระบาดจนสามารถผ่านพ้น
วิกฤตดังกล่าวได้จนกลับมาเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งท่ามกลางภาวะปกติใหม่ หรือ new normal ที่การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เปลี่ยนให้โลกไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
มีภารกิจในการส่งเสริ ม สนับสนุน และ ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถนำองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ
เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เกิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีการดำเนินโครงการหลักสูตรผู้นำการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับ สูงของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนกว่า 400 คน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกำลังพลในการขับเคลื่ อนของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่
ทันสมัยในองค์ป ระกอบของระบบงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะในด้ านการพัฒ นาแผนงานเพื่อ
สนับ สนุน การสร้างสัง คมคุณ ภาพที่มี ภูมิคุ้ม กัน สนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณ ภาพ เสถียรภาพโดยมี
การเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค (Globalization and Regionalization) เพื่อรองรับการพัฒนาและ
ผลิตกำลังคนดิจิทัล เพื่อรองรับ การเปลี่ย นแปลงประชากรศาสตร์ และผลกระทบจากวิกฤติโ ควิด 19 เพื่อ
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้ านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศที่ มี ทั ก ษะและหลั กคิ ด ในการวิเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละเสริม สร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติ
ในการนี้ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ระหว่ า ง สำนั ก งานส่ งเสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และ บริ ษั ท โนเนม ไอเอ็ ม ซี จำกั ด ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์และขอบเขตการร่ว มมือในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทั้งหน่ วน
งานภาครัฐและภาคเอกชนให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่ างเหมาะสม โดยมีแผนร่วมจัดการอบรม
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้บริหารระดับ สูงของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ภาวะปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด 19 และนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลใหม่ๆที่
ทัน สมัย เป็ น การเสริมสร้างทักษะการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้ อมในภาวะปกติใหม่ ห ลั งวิกฤตโควิด 19 และ
อนาคตเข้าใจเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงขององค์ป ระกอบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิ จิทัล ในมิติ ต่างๆที่ มี
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนของหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการ
พัฒ นาเมืองอัจฉริยะ จนสามารถสังเคราะห์แนวทางในการเสริมสร้างองค์ความรู้ พลังปัญญาและสามารถ
นำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในอนาคต
2.2 เพื่อพัฒนาและผลิตผู้บริหารขององค์กรภาครัฐและเอกชน ให้มีศักยภาพ ด้านความรู้ความ
เข้าใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด 19 กับ
ความเป็นไปเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ
2.3 เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่
สอดคล้องกับภาวะปกติใหม่และความต้องการของประเทศในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ จากกรณีศึกษาหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงทีเ่ ข้ารับการศึกษาด้วยกัน
2.5 เพื่อให้ เกิดการสานสั มพั น ธ์ที่ดีระหว่างกันเกิดความรักความผู กพัน เกิดเครือข่ายระหว่าง
ผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาและ
การดูงานต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การสังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม
3. สถานทีอ่ บรม
โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท และ หน่วยงานเครือข่ายภายในประเทศและต่างประเทศ
หมายเหตุ: สถานที่อบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4.1 สัญชาติไทย
4.2 อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร
4.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป
4.4 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้บริหารภาครัฐต้องเป็นข้าราชการ
ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สำหรับภาคเอกชนหรือองค์การสาธารณะต้องเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำนักงานฯพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ
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4.5 สำหรั บ ประชาชนทั่ วไปจะต้องเป็นผู้ ที่ชุมชนเห็ นชอบเพื่ อการเสริมสร้างองค์ความรู้การ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของชุมชน
4.6 มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะนักศึกษาของหลักสูตรฯร่วมกับนักศึกษาอื่นๆ
4.7 สามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการได้อย่างครบถ้วน
4.8 สัดส่วนของนักศึกษาในหลักสูตรฯ จะประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ ประชาชนทั่วไป โดยในหนึ่งรุ่นจะมีป ระชาชนทั่ วไปเข้าร่วมไม่เกินสัดส่ ว นร้อยละ 5 ของ
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่สำนักงานฯพิจารณาเห็นสมควร
5. ระยะเวลาการศึกษา
กำหนดการศึกษาระหว่างวันที่ 12 มกราคม– 20 พฤษภาคม 2566 สัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์เสาร์) โดยมีชั่วโมงการศึกษารวมทั้งสิ้น 160 ชัว่ โมงรวม 29 วัน
5.1 อบรมในประเทศ จำนวน 56 ชั่วโมง
5.2 กรณีศึกษา 45 ชั่วโมง
5.3 การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร/การจัดการโครงการ 10 ชั่วโมง
5.4 กิจกรรมการนำเสนอโครงงาน 3 ชั่วโมง
5.5 กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 16 ชั่วโมง
5.6 กิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี จำนวน 30 ชั่วโมง
เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของโลกในด้าน
ต่างๆและเพื่อให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและครบถ้วน ช่วยส่งเสริมประสิทธิผลของความรู้และวิสัยทัศน์
ตลอดจนภาวะผู้นําการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
• กำหนดการอบรม ดังนี้
เดือนมกราคม 2566
วันที่ 12-13(ศึกษาดูงานต่างจังหวัด 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
เดือนเมษายน 2566
วันที่ 22 และ 28
เดือนพฤษภาคม 2566
วันที่ 12, 13 และ 20 (นำเสนอผลงาน)
**ทั้งนี้กำหนดการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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6. เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา
นักศึกษาที่ทางสำนักงานฯมีมติอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิท ธิ์ได้รับสัมฤทธิบัตรจาก
สำนักงานฯจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
6.1 เข้าร่วมศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดทีห่ ลักสูตรกําหนดไว้
6.2 เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศเยอรมนี
6.3 ร่วมนำเสนอโครงงาน หรือ กิจกรรม Workshop
7. วิธีการศึกษาหลักสูตร
แนวความคิดในการออกแบบหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
และการพัฒ นาเมืองอัจ ฉริย ะ จากการเรียนรู้ การปฏิบั ติ การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ การ
ทํางานร่วมกัน ยึดหลักการผสมผสานทั้งในด้านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
o การสัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
o การฝึกวิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายและแผน
o การศึกษาดูงานนอกสถานที่
o การฟังบรรยายและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
o การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และ
o การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
8. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 6 ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และสังเคราะห์แนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลในระดับต่างๆ
การพัฒนาทักษะในการวิ เคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการจัดทำแผนส่งเสริม
เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล หรื อ การพั ฒ นาเมื อ งอั จ ฉริย ะ ในระดั บ ต่ า งๆและการสั งเคราะห์ แ นวทางที่
เหมาะสมประกอบด้ว ยหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้อง คือ ดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงหลักของโลกและภูมิภาคทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรณีตัวอย่างในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สถานการณ์ของประเทศไทยรับภาวะปกติใหม่หลังวิกฤตโควิด 19
2. การพัฒนาทักษะในการกำหนดนโยบายเพื่อการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ในการ
เสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและสังคมทีม่ ีคุณภาพ
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การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มี ความรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิ จ โลกและประเทศไทยในยุ ค ปั จ จุ บั น และอนาคตผลกระทบที่ เกิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีต่อประเทศไทยหลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคภิวัฒน์ รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยสู่สังคมดิจิทัลฐานความรู้ ความมั่ นคงของมนุษย์ องค์ประกอบต่างๆทฤษฎีและการ
ปฏิบัติว่าด้วยดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติการแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงประยุกต์ไปสู่
การบริหารจัดการประเทศแนวคิดหลักการและการปฏิบัติว่าด้วยการกระจายอำนาจ การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและแนวทางในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลหลังวิกฤตโควิด 19 ไปใช้ในการเสริมสร้างเศรษฐกิจดิ จิทัลที่มีเสถียรภาพและสังคมดี ที่มี
คุณภาพ ประกอบด้วยหัวข้อวิชาในการสัมมนาและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเชิง
วิพากษ์ คือ
1) อนาคตเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด 19
2) ภู มิ ภ าคภิ วั ฒ น์ - โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคตะวั น ออก
(Eastern Economic Corridor : EEC) กับ อนาคตประเทศไทย
3) เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน – เศรษฐกิจและสังคมไทยต้องเปลี่ยนอย่างไร
4) IoT กับการประยุกต์ใช้งานหลังวิกฤตโควิด 19
5) กลยุทธ์การเลือกใช้ เทคโนโลยีเพื่อปรับองค์กรให้เป็นดิจิทัล และกรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานหลังวิกฤตโควิด 19
3. การวิพากษ์ความหลากหลายของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ไทย
การพัฒนาทักษะผู้บ ริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงปัญหาและอุ ปสรรคในอดีต
และแนวโน้ มการเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ และสั งคมไทยหลั งวิกฤตโควิด 19 บทบาทภาคี
เครื อ ข่ ายองค์ ก ารภาครั ฐ เอกชนและประชาชนกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ การแก้ ไขปั ญ หาและ
อุปสรรคของประเทศการสร้างพลังปัญญาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับประเทศสู่การ
ปฏิบัติ และการกำหนดแผนงานและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเชิงบูรณาการเพื่อเตรียมรับ
การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วยหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องคือ
• กิจกรรมความรับผิดชอบต่อปัญหาและอุปสรรคในอดีต และการสร้างภาคีเครือข่าย
ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
• การสร้างพลังปัญญาและขับเคลื่อ นนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิ จิทัลและแผนงาน
ระดับประเทศสู่การปฏิบัติ
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• การบริหารจัดการแผนงานและโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชิงบูรณาการเพื่อ
เตรียมรับเศรษฐกิจดิ จิทัล โครงสร้างอายุ ของประชากรที่เปลี่ยนไปและภาวะปกติ
ใหม่หลังวิกฤตโควิด 19
4. การพัฒนาองค์กรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงการเตรียมพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคตขององค์กรในภาวะหลังวิกฤตโควิด 19 ในด้าน
การบริห ารจั ดการดิจิ ทั ล ซึ่งประกอบด้ ว ยหั วข้ อวิช าที่เกี่ยวข้องคือ การบริห ารจัดการอย่างไร
เปลี่ยนให้เป็นองค์กรดิจิทัลรับภาวะหลังวิกฤตโควิด 19 เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคหลังวิกฤตโค
วิด 19 การตลาดออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การประยุกต์ใช้ Social media ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 19 นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมข้อมูล
และการทำงานข้ามหน่ วยงาน การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ดิจิทั ลเพื่อการทำงานขององค์กรและ
กรณี ศึ กษาภาครัฐ และเอกชน การประยุกต์ใช้เครื่องมื อดิจิทั ล เพื่อการทำงานอย่างปลอดภั ย
(Cyber security) กรณีการประยุกต์ใช้เครื่ องมือดิจิทัลและหุ่นยนต์ กรณีศึกษาการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการปรับเปลี่ ยนองค์กรยุคดิจิทัล กรณีศึกษาการสร้างทีมและจัดการ
เครือข่ายการทำงานให้มีประสิทธิภาพรับยุคดิ จิทัล กรณีศึกษาการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital
DNA) เป็นองค์กรดิจทิ ัล เป็นต้น
5. การศึกษาดูงานเพือ่ การสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงการปฏิบัติจริงจากหน่วยงาน
และชุมชนในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็ จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร
6. การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในต่างประเทศ
การพัฒนาทักษะผู้บริหารของประเทศและประชาชนให้มีความรู้ถึงการปฏิบัติจริงจากหน่วยงาน
รัฐ หน่วยงานเอกชนและชุมชนในต่างประเทศทีป่ ระสบความสำเร็จในการกำหนดนโยบายการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทลั ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรเชิงธุรกิจและเชิงบริหาร
9. แนวทางการประเมินผลการฝึกอบรมของหลักสูตร
การประเมินผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้กำหนดกรอบการประเมินผลไว้ 3 ด้าน คือ
9.1 ผลของการฝึกอบรม
ผู้ เข้าร่ วมโครงการมีค วามสามารถในการสั งเคราะห์ ความหลากหลายของเศรษฐกิจและ
สังคมไทยในด้านต่างๆสังเคราะห์แนวโน้มในอนาคตและจากกรณีศึกษาจริงเชิงปฏิบัติเพื่อ
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การบริ ห ารจั ด การนโยบายการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เชิ ง ปฏิ บั ติ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคตและประเทศไทยได้อย่างมีระบบ

9.2 ความรู้ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ผู้ เข้าร่ว มโครงการได้รั บ ความรู้จากกรณี ศึกษา การบรรยาย การอภิป รายเป็นคณะ การ
ถกเถียงในห้องเรียน และการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ด้วยการกระตุ้น
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางในสถานการณ์จริง
9.3 ผลผลิตเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำเสนอความคิดเห็นที่ได้รับจากการฝึกอบรมในรูปของเอกสารอันเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร
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(Digital Government Transformation)

12

อนาคต 5G & OTT โอกาสที่ไม่สิ้นสุด

13

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

14

Israel Innovation Ecosystem

15

IoT กับการประยุกต์ใช้งานรับภาวะปกติใหม่

16

การบริหารและประยุกต์ใช้ Big Data รับภาวะ
ปกติใหม่

17

Fin Tech เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับอนาคต
สังคมไทยหลังวิกฤตโควิด 19

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

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
อดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์
รองเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)

Mr. Tomer Shpilman,
Economic Consul and Head of Economic
and Trade Mission, Embassy of Israel
คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์
นายก สมาคมส่งเสริมดิจิทลั เพือ่ การเกษตรและ
อุตสาหกรรม(DPAI)

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) จำกัด
คุณแซม ตันสกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด
9

ครั้งที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29

หัวข้อ

วิทยากร
รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
Big Data Management และการประยุกต์ใช้
ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และ
ภาครัฐ
บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
Blockchain เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
ดิจิทัล
Co-Founder and CEO, Bitkub.com
คุณคมสันต์ ลี
The Journey of startup unicorn: Flash
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์
Express
เพรส จำกัด
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain กับระบบ คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา
การเงินใหม่ Decentralized Finance
Founder - AVA advisory Co.,Ltd.
Digital Twins Enable your Business
คุณนาถ ลิ่วเจริญ
Innovation
Chief Executive Officer กลุ่มบริษัท CDG
คุณปกรณ์ ลี้สกุล
Next Generation Digital ID
CEO บริษัท ฟินีม่า จำกัด
ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์
Quantum Computer: The New Frontier
CEO บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี ฟาวเดชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด (QFTF)
เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน –ผู้บริหารองค์กรต้อง
คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
เปลี่ยนทักษะการบริหารอย่างไร?
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กำลังคน กำลังสำคัญของประเทศไทยยุคดิจิทัล ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์
หลังวิกฤตโควิด 19
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา
E-Commerce กับเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด
อดีตนายก สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็ก
19 และกรณีศึกษา
ทรอนิส์
ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
The Half-Truth about Crypto
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน)
Future of Intelligence- AI is the death of คุณพชร อารยะการกุล
growth hacking.
CEO บริษัท บลูบิคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10

ครั้งที่

หัวข้อ

30

Digital Park กับการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

31

กรณีศึกษาการสร้างเมืองอัจฉริยะของเทศบาล
นครยะลา

32

กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ Big Data เครื่องมือ
ดิจิทัลเพื่อการทำงาน

33

กรณีศึกษา Digital Transformation in
Hospital

34

กรณีศึกษา Microsoft Transformation

35
36

กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากระบบ Social,
Chat และ AI Chatbot สำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล
รับ New Normal
กรณีศึกษาองค์กรที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลจนธุรกิจ
สำเร็จ

37

กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ

38

กรณีศึกษา การนำเทคโนโลยี Geographic
Information System (GIS) ไปประยุกต์ใช้

39

กรณีศึกษา องค์กรทีป่ ระยุกติ์ใช้
Fin Tech จนประสบความสำเร็จ

40

5G และการประยุกต์ใช้ในภาครัฐและธุรกิจ

วิทยากร
ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์
ผู้จัดการทั่วไป True Digital Park
คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ
นายกเทศมนตรีนครยะลา
ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์
President – The 1,
The 1 Central Limited – Central Group
ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา
ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ รพ.เวชธานี
คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
คุณทัชพล ไกรสิงขร
CTO & Co-founder, Amity
คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์
CEO / Founder Claim Di
ดร.ปกรณ์ อาภพันธุ์
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
ภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) GISTDA
คุณธนพร ฐิตสวัสดิ์
บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณเพียรไกร อัศวโภคา
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวลธ
ครีเอชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ
หัวหน้าส่วนงานการตลาดลูกค้าองค์กรและธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
11

ครั้งที่

หัวข้อ
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
อุสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง

วิทยากร
คุณนฤมล นวลปลอด
ผู้จัดการอาวุโส Bosch Southeast ASEAN
คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม

42

กรณีศึกษา Digital Transformation

Chief Digital Officer
บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด

43

กรณีศึกษา Future of Work- The new
productivity

44

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

45

กรณีศึกษา Future of Computing - Microsoft คุณวงศกร ปานเนตร
กรรมการผู้จดั การ บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด
Mixed Reality in Metaverse Era

41

คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด

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

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC )
ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ งาน Digital Banking
ธนาคารไทยพาณิชย์
คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี โล

46

Digital transformation & Manpower หลัง
วิกฤตโควิด 19: โอกาสและอุปสรรค

47

2023 Cyber Security Trends

48

จิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

คุณมงคล วัลยะเสวี รองผู้วา่ การ การประปาส่วนภูมิภาค
คุณรัชพล วงศ์สถิตพร Chief Information Officer
เซ็นทรัล กรุ๊ป
คุณณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ ประธานคณะผู้บริหารกลุม่ ธุรกิจ
สนับสนุนโรงพยาบาล บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
(BDMS)
คุณทศพร เพ็ชรโปรี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ
CTO บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
Cyber Security การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์
12

ครั้งที่

หัวข้อ
เพื่อการทำงานอย่างปลอดภัย

49

Essential Cyber Security for Digital CEO

50

เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคยุคหลังวิกฤตโควิด 19

51

แนวโน้มของการดำรงชีวิตของคนเมือง และ
รูปแบบการพัฒนากรุงเทพฯในอนาคต

52

การตลาดออนไลน์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

53

การประยุกต์ใช้ Social media ในการส่งเสริม
เศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด 19

54

กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อ
การทำงานการตลาด

55

การประยุกติ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกรทำงานของ
องค์กร

56

โอกาส และอุปสรรค ของสตาร์ทอัพด้าน
HealthTech ในเมืองไทย

57

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

58

Data Protection: กรณีศึกษาการบินไทย

วิทยากร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด
พลอากาศตรี อมร ชมเชย รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซ
เบอร์แห่งชาติ (กมช.)
ดร.ดั่งใจถวิล อนันตชัย
กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย
ดร.การดี เลียวไพโรจน์
หัวหน้าคณะทีป่ รึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโน
เลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณธัญญ์นิธิ อภิชัยโชติรัตน์
ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สมอลเวิลด์ ฟอร์คิดส์ จำกัด
และ กรรมการอำนวยการ สมาคมการตลาดแห่ง
ประเทศไทย
คุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย
กรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
คุณชนิกานต์ โปรณานันท์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด และ กรรมการอำนวยการ สมาคม
การตลาดแห่งประเทศไทย
คุณภูกิจ ดิศทรานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท
จำกัด
คุณจักร โกศัลยวัตร
นายกสมาคมสตาร์ทอัพด้านสุขภาพและ
การแพทย์
ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดร.สิทธินัย จันทรานนท์
13

ครั้งที่

หัวข้อ

วิทยากร
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ดร.อลิสา คงทน

59

An update of NECTEC research for digital
Thailand

60

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ

คุณประวัติ เพียรเจริญ
Vice President, Business Development
บริษัท ซีเมนส์ จํากัด ประเทศไทย

61

Era of Experience Transformation

คุณกานต์ กองสวัสดิ์
Head of enterprise sales, ASEAN, Qualtrics

62

คุณทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี
กรณีศึกษา Future of Digital Citizen Services ผู้จัดการทั่วไป บริษทั คอนโทรล ดาต้า (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 ประสิทธิ์สัมฤทธ์
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชัน่ แนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด

65

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อโครงงานกลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

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, สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) บริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ รพ.เวชธานี เป็นต้น

67

การถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรใน
ต่างประเทศ

ประเทศเยอรมนี

รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กททรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (nectec) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หมายเหตุ หัวข้อและวิทยากรอยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน โดยหัวข้อวิทยากรและสถานที่ดูงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
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 ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
อาทิ บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ, ห้องพักเดี่ยว 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) พร้อมระบุชื่อและหน่วยงานของผู้สมัครมาที่
อีเมล
Email: digitalceoprogram@gmail.com หรือ โทรสาร 02 720 3323
โทรสอบถาม 095 – 665 – 5162 หรือ 083 – 116 – 6581
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รูปภาพ
ใบสมัคร
หลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6”
1.ข้อมูลส่วนบุคคล
1.1 ชื่อ-สกุลภาษาไทย (ดร./นาย/นาง/นางสาว/........):
ชื่อเล่น........................
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษ (Dr./Mr./Mrs./Ms./.........):
ชื่อเล่น (ภาษาอังกฤษ)…………………
ชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง (Passport) :
หมายเลขหนังสือเดินทาง:
วันหมดอายุ:
รหัสสะสมไมล์ (การบินไทย):
ท่านประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร
ตามที่หลักสูตรจัดให้
( ) ตั๋วชั้นประหยัด
( ) ห้องพักคู่
กรณีพิเศษที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ( ) ตั๋วชั้นธุรกิจ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ( ) ห้องพักเดี่ยว (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
หมายเหตุ: การเดินทางเพื่อศึกษาเรียนรู้ในต่างประเทศ หลักสูตรได้จดั การเดินทางไว้ให้เป็นการโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดและห้องพักคู่
โดยในกรณีที่ท่านประสงค์เดินทางชั้นธุรกิจ หรือพักเดี่ยวจะต้องชำระค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติม (เจ้าหน้าที่จะประสานรายละเอียดให้ทราบเมื่อแจ้งความประสงค์)

1.2 วันเดือนปีเกิด:
1.3 ข้อมูลการติดต่อ:
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล
1.4 เข้าร่วมอบรมในนามของ: ( ) หน่วยงาน ( ) บุคคล
1.5 ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่: ( ) ไม่มี ( ) มี (ระบุ)
1.6 ท่านแพ้อาหาร/ไม่รับประทานอาหารชนิดใด (ด้วยเหตุผลทางศาสนา/สุขภาพ) :
1.7 ขนาดเสื้อยืดคอกลมของท่านคือ ( )S 32”-33” ( )M 35”-36” ( )L 39”-40” , ( )XL 44”-45” , ( )XXL 50”
เสื้อยืดคอกลมขนาดอื่นๆ โปรดระบุ :
1.8 บุคคลที่โครงการสามารถติดต่อและประสานงานได้ (เลขานุการ)
(1) ชือ่ -สกุล
e-mail
โทรศัพท์
(2) ชือ่ -สกุล
e-mail
โทรศัพท์
2.การศึกษาและฝึกอบรม
2.1 การศึกษา (ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) เรียงลำดับจากการศึกษาล่าสุด
ปีที่ศึกษา
ระดับการศึกษา
สถาบันการศึกษา

2.2 การฝึกอบรมที่สำคัญ (นับตั้งแต่ครั้งล่าสุดเรียงลำดับไป)
วัน / เดือน / ปี
ชื่อหลักสูตร

วุฒิ / วิชาเอก

สถาบัน / หน่วยงานที่จัด

3.การทำงาน
3.1 ตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่งปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ) :
3.2 หน่วยงาน
สำนัก/ กอง
กรม / ฝ่าย
กรม/ ฝ่าย (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่หน่วยงาน
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)
Post Code
โทรศัพท์
3.3 หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

3.4 ประวัติการทำงาน
ระยะเวลา

อายุการทำงาน (ในตำแหน่งปัจจุบัน)

ปี

กระทรวง / บริษัท
กระทรวง / บริษัท (ภาษาอังกฤษ)

โทรสาร

สถานที่ทำงาน / หน่วยงาน

4.ความสามารถพิเศษ
4.1 ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ
ภาษา
( ) พอใช้
( ) ดี
( ) ดีมาก
ภาษา
( ) พอใช้
( ) ดี
( ) ดีมาก
ภาษา
( ) พอใช้
( ) ดี
( ) ดีมาก
4.2 กิจกรรมทางสังคม (เช่น การเข้าร่วมในชมรมสมาคมหรือกิจกรรมสาธารณะ)

5.ความคิดเห็นและประสบการณ์การเป็นผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง

เดือน

6.อื่นๆ :
ท่านมีความคาดหวังอย่างไรในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

7.การออกใบเสร็จรับเงิน :
7.1 ออกใบแจ้งหนี้ในนาม :
ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
นิติบุคคลให้แนบ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) และหนังสือรับรองบริษัทหน้าแรก กลับมาพร้อมใบสมัคร
7.2 ออกใบเสร็จในนาม :
ที่อยู่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
หมายเหตุ : นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จา่ ย 3 % หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จา่ ย 1 % (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บริษัท โนเนม ไอเอ็มซี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 4 ซอยรามคำแหง 24/3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1055 48102 39 6

7.3 จัดส่งใบเสร็จถึง : ชื่อผู้รับ
ที่อยู่

ขั้นตอนการสมัคร :
1. กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วนและจัดส่งทางอีเมลมายัง digitalceoprogram@gmail.com
2. หลักสูตรฯ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรฯ เพื่อดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนต่อไป
หมายเหตุ :
1.การสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับการตอบรับจากสำนักงานฯ และ ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว
2. ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรรวมกิจกรรมเรียนรู้และศึกษาต้นแบบในประเทศและต่างประเทศ 260,000 บาท
(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ, ห้องพักพิเศษ
และ/หรือ กิจกรรมนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6”
และขอรับรองว่าข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นความจริง และ หากได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม ข้าพเจ้าจะสามารถเข้ารับการอบรม
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดหลักสูตร พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรทุกประการ
ลงชื่อ .................................................................... ผู้สมัคร
(...........................................................................)
.........../........../...........
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล digitalceoprogram@gmail.com
โทร. 082 449 4598 (พรรณทิมา) / โทร. 095 665 5162 (กษิดิ์เดช) / โทร. 083 116 6581 (คุณชัยวัฒน์)

