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ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.
(DGA) คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ รองเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) Mr. Austin Menyasz Telenor Group Mr. Dagan Alony Economic Consul and Head of Economic
and Trade Mission, Embassy of Israel คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตร และอุตสาหกรรม(DPAI) รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi)
คุณวัชระ เอมวัฒน์ CEO บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด คุณนาถ ลิ่วเจริญ Chief Executive Officer กลุ่มบริษัท CDG คุณปกรณ์ ลี้สกุล CEO บริษัท ฟินีม่า จำกัด ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ CEO บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี ฟาวเดชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด (QFTF)  ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิส์
คุณทิพยสุดา ถาวรามร ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณพชร อารยะการกุล CEO บริษท
ั บลูบคิ กรุป๊ จำกัด (มหาชน) ดร.ธาริต นิมมานวุฒพิ งษ์ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป True Digital Park คุณพงษ์ศกั ดิ์ ยิง่ ชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
 ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ รพ.เวชธานี  คุณทัชพล ไกรสิงขร CEO & Co-founder ConvoLab  คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO / Founder Claim Di  ดร.ปกรณ์ อาภพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) GISTDA  คุณธนพร ฐิตสวัสดิ์ บริษัทอีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด  คุณเพียรไกร อัศวโภคา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 3 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS คุณนฤมล นวลปลอด ผู้จัดการอาวุโส Bosch Southeast ASEAN คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท SCG Cement-Building Materials จำกัด
 คุณสุภาณี อนุวงศ์วรเวทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการอิสระ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)  คุณวงศกร ปานเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด  คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC )  คุณศลิษา หาญพานิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 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)  คุณอวิรุทธ์ เลี้ยงศิริ CTO บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด  ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด  คุณวีระ รัตนแสงเสถียร ประธานคณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และการปกป้องโครงสร้างพืน้ ฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ ดร.ดัง่ ใจถวิล อนันตชัย อดีตนายกสมาคมวิจยั การตลาดแห่งประเทศไทย คุณศิวตั ร เชาวรียวงษ์ CEO, GroupM Thailand คุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย กรรมการสมาคมโฆษณาดิจทิ ลั
(ประเทศไทย) คุณชนิกานต์ โปรณานันท์ ผู้อำนวยการแผนกการตลาด บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร อดีตคณบดี วิทยาลัยการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผศ.ดร.ประพันธ์พงษ์ ขำอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.สิทธินัย จันทรานนท์ คณะทำงานโครงการ GDPR บมจ.การบินไทย คุณจันทนา เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจคลาวด์
และดิจิทัล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) คุณสุพิน วรรณา Chief Technology Officer, Obotrons Corporation Limited คุณทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณฐิติมา รุ่งผาติ Amazon Web
Service (Thailand) Co., Ltd.  คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธ์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล ดิจิทัล ไอดี จำกัด  คุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด  คุณธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ
(ประเทศไทย) จำกัด ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) ศึกษาดูงานกับองค์กรชั้นนำ อาทิเช่น Microsoft, AWS, Huawei Thailand, True Digital Park, FutureTales Lab, PWC Consulting, SCG Experience CDC,
CDG group, สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.เวชธานี เป็นต้น
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ม.ร.ว.จัตมุ งคล โสณกุล

อรนุช ศรีนนท

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

Digital CEO#1

Digital CEO#4

“ดวยความทีไ่ มใชมนุษยไอทีแตตอ งทำงานดานนี้ เลยตัง้ ใจทีจ่ ะมา
อบรมหลักสูตรนี้ เพือ่ ไปพัฒนาองคกรทีเ่ ขาสูย คุ ดิจทิ ลั และเห็น
การทำงานของ Depa และคำบอกเลาจากพีร่ นุ ที่ 1 มาอบรมแลวชอบมาก
สมองสวางมากขึน้ ในหลากหลายองคความรู และประสบการณตรง
สูก ารปฏิบตั ดิ า นดิจทิ ลั ในภาคสวนราชการ เอกชน และตางประเทศ
ทัง้ ภาพ macro และ micro นำสูแ นวคิดทีจ่ ะไปพัฒนาตอยอด ทีเ่ ลือก
หยิบใชจากเครือขายสัมพันธทอ่ี บรม เพือ่ สรางสังคมดิจทิ ลั ไทยใหแข็งแรง”

“ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่อยากรู
เขาใจถึงเทคโนโลยีใหมๆ
การนําดิจิทัลมาใชงาน”

สมคิด จันทมฤก

พงษศกั ดิ์ ยิง่ ชนมเจริญ

ภุชพงค โนดไธสง

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
Digital CEO#4

“หลักสูตรนีม้ กี ารบูรณาการระหวางภาครัฐ
เอกชน และประชาชน ชวยการทำงาน
และลดความเลีอ่ มล้ำโดยการนำทักษะ
ดานดิจทิ ลั ไปสูช มุ ชน โดยหวังวาผูท เ่ี ขาอบรม
จะเปนเครือ่ ขายทีจ่ ะชวยในการนำดิจทิ ลั มาชวย
พัฒนาดานเศรษฐกิจ ซึง่ เปนหนึง่ ในแผน
ยุทธศาสตรของประเทศทีต่ ง้ั เปาไว”

เกศรา มัญชุศรี

Digital CEO#3

นายกเทศมนตรีนครยะลา
Digital CEO#2

ประธานกรรมการ
บ.หลักทรัพยเพือ่ ธุรกิจหลักทรัพย (TSFC )

“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
หลักสูตรนี้ ก็จะเปนประโยชนกบั หนวยงาน
และประเทศชาติอยางยิง่ ”

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

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ไกรศร วิศษิ ฎวงศ

Digital CEO#1

ไพฑูรย จิรานันตรัตน

Digital CEO#3

“ไดรับความรู โดยเฉพาะเรื่อง
Digital Technology & Digital Transformation
และเยี่ยมชมหนวยงานตางๆ ที่ปกติเขาดูไดยาก
ที่สำคัญที่สุดคือ ไดรูจักพี่ๆ นองๆ เพื่อติดตอกัน
ทางธุรกิจในอนาคตดวย”

ผูอ ำนวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

Digital CEO#3

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

กรัณยพล อัศวสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ซิมโฟนี่ คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด (มหาชน)

Digital CEO#4
เปนหลักสูตรทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ สำหรับผูบริ
 หารระดับสูง
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีต่ องการรับรูแ ละเขาใจเทคโนโลยี Digital
และไดเยีย่ มชมกิจการทีประสบความสำเร็
่
จในการประยุกตใช
เทคโนโลยี Digital และเชิญวิทยากร บริษทั ทีมี่ ชือ่ เสียงชัน้ นำ
ทัง้ ระดับประเทศและสากล ซึง่ หาโอกาสยากมากทีไ่ ดรับฟง
และแลกเปลีย่ นความคิดเห็น นอกจากนีย้ งั ไดมีโอกาสรูจั กเพือ่ นใหมๆ
ในวงการ Digital ดวย และขอชืน่ ชมเรือ่ งการบริหารจัดการหลักสูตร
ทีท่ ำไดสมบูรณทุกมิตครั
ิ บ

Digital CEO#2

“ไดมาแลกเปลีย่ นขอคิดเห็น
และทีส่ าํ คัญไดความรูใ นเรือ่ งของ
อนาคตในยุคดิจทิ ลั ทุกอยางครบถวน”

“มีการแชรอนิ ไซดในเชิงลึก
และไดรบั ประโยชนเยอะมาก”

Managing Director
บริษทั เอสซีจโี ลจิสติกส แมเนจเมนท จำกัด

รศ.นพ.พฤหัส ตออุดม

หัวหนาคณะทีป่ รึกษาฟวเจอรเทลส แล็บ
บริษทั แมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเมนต
คอรปอเรชัน่ จำกัด

President
The 1 Central Group

Digital CEO#3

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

ดร.การดี เลียวไพโรจน

ดร.ธรรม จิราธิวฒ
ั น

ผูว า ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Digital CEO#1

สุรพล โอภาสเสถียร

CEO
บริษทั ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
Digital CEO#2

“เนนการใหความรู ความเขาใจ
คนทีเ่ ปนผูบ ริหารทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน เขาใจและสามารถเขามา
แกไขปญหาของคนในองคกร”

ศิรปิ กรณ เชีย่ วสมุทร

นพ.มานัส โพธาภรณ

รองอธิบดีกรมการแพทย
Digital CEO#4

“Digital CEO เปนหลักสูตรการอบรมทีม่ ี
คุณภาพ เนือ้ หาทันสมัยตอบโจทยผบู ริหาร
ทีต่ อ งการเพิม่ มุมมองดานตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
Digital Technology และเปดโอกาสทีจ่ ะ
พบกับเครือขายทีม่ ศี กั ยภาพดาน
Digital Technology”

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพฒ
ั นากุล

รองผูว า การ
การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย

ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั โรงพยาบาลสัตวทองหลอ

“นอกจากเรือ่ งดิจทิ ลั แลว มันยังเปน
เรือ่ งของเครือขายบูรณาการและ
ขอมูลตางๆ ทีเ่ ราแลกเปลีย่ นกับ
ผูร ว มเรียนในสัดสวนทีเ่ หมาะสมมาก”

“ประโยชน Digital CEO ชวยขยายวิสัยทัศน
และ update สถานการณ ไมเฉพาะดาน digital
แตไดเรียนรูการบริหารงานสมัยใหม สามารถ
เอามาปรับใชไดจริง ที่สำคัญ เพื่อนๆ ดีมากคะ”

Digital CEO#2

ดร.ปยะนุช สัมฤทธิ์

นายกสมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย
กรรมการผูจ ดั การ
บริษทั วีมฟู แพลตฟอรม จำกัด
Digital CEO#2
“อยากจะใหหลายๆ คนทีม่ องหาหลักสูตร
ทีจ่ ะทําใหผนู าํ อยางเราทันยุคทันสมัย
หลักสูตรนีท้ า นจะไมเสียใจเลย”

Digital CEO#3

พรพนิต รัตนกุล

กรรมการบริหาร
บริษทั ยูนไิ ลฟ อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด

Digital CEO#4
การอบรมครัง้ นีท้ ำใหไดรบั ความรูด า นเทคโนโลยี
ทีม่ กี ารพัฒนากาวหนาอยางมาก มีทง้ั ทีส่ ามารถนำไป
ปรับใชในธุรกิจไดและบางเรือ่ งก็สามารถนำไปปรับใช
ในชีวติ ประจำวันใหเราเปนคนทันยุคทันสมัยไมตกเทรนด
นับวาเปนหลักสูตรทีม่ ปี ระโยชนอยางมากตอการดำเนิน
ธุรกิจและตอการพัฒนาประเทศโดยรวม

