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Digital CEO
หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 5

คุณชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
รมว.กระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
ปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม
อดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

ดร.การดี เลียวไพโรจน์
หัวหน้าคณะท่ีปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์แล็บ

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ันจำกัด

คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณธีรนันท์ ศรีหงส์
ประธานคณะกรรมการกำกับ 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ุ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด   

คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
Co-Founder and CEO, Bitkub.com

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
อดีตรองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ

สำนักงานณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

คุณวิไลพร ทวีลาภพันทอง
หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา

บริษัท PwC Consulting (ประเทศไทย)

ดร.ธรรม์ จิราธิวัฒน์
President – The 1, 

The 1 Central Limited – Central Group

คุณแซม ตันสกุล
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด

คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค
หัวหน้าฝ่ายขับเคล่ือนนวัตกรรม AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเร่ิมต้น ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. 

(DGA) คุณวรกาน ลิขิตเดชาศักด์ิ 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 นายกสมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพ่ือการเกษตร 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 ต้ังปณิธานนท์ CEO บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี ฟาวเดช่ัน 

(ประเทศไทย) จำกัด (QFTF) ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิส์    

คุณทิพยสุดา ถาวรามร ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณพชร อารยะการกุล CEO บริษัท บลูบิคกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการท่ัวไป True Digital Park คุณพงษ์ศักด์ิ ย่ิงชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา 

 ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ รพ.เวชธานี  คุณทัชพล ไกรสิงขร CEO & Co-founder ConvoLab  คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ CEO / Founder Claim Di  ดร.ปกรณ์ อาภพันธ์ุ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนา 

เทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) GISTDA คุณธนพร ฐิตสวัสด์ิ 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 โซลูช่ัน จํากัด คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ (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 ประธานคณะทำงานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

และการปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ ดร.ด่ังใจถวิล อนันตชัย อดีตนายกสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ CEO, GroupM Thailand คุณราชศักด์ิ อัศวศุภชัย กรรมการสมาคมโฆษณาดิจิทัล 

(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 คุณทวีศักด์ิ นิลวัชรมณี ผู้จัดการท่ัวไป 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 ฐิติสวัสด์ิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ 

(ประเทศไทย) จำกัด ดร.ศรุต วานิชพันธ์ุ Director of Sea (Thailand) ศึกษาดูงานกับองค์กรช้ันนำ 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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“เปนหลักสูตรท่ีทันสมัยและทันการณ 
ท่ี CEO และผูท่ีจะเปนผูนําองคกร
ตองเรียนรูเพ่ือเสริมเสรางศักยภาพ
ของตนเองและองคกรเพ่ือกาวสูโลกแหง
Digital Economy เพ่ือนําดิจิทัลมาใชงาน”

ประธานกรรมการ
บ.หลักทรัพยเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย (TSFC )

เกศรา มัญชุศรี

Digital CEO#1
“เครือขายผูนำและความรูท่ีไดจากหลักสูตรน้ี
นำไปประยุกตใชรับมือชวงโควิด และการปรับตัว
กับ new normal ท่ีจะเกิดข้ึน มาใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล ถาผูนำภาครัฐและเอกชนไดเขามาศึกษา
หลักสูตรน้ี ก็จะเปนประโยชนกับหนวยงาน
และประเทศชาติอยางย่ิง”

นายกเทศมนตรีนครยะลา
พงษศักด์ิ ย่ิงชนมเจริญ
Digital CEO#2

“การอบรมหลักสูตรน้ี ทำใหไดรับความรู มุมมองใหมๆ
และประสบการณท่ีหลากหลายเก่ียวกับเทคโนโลยี มาใช
ในการทำงาน จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ จากการดูงาน
ในหนวยงาน รวมถึงการแลกเปล่ียนประสบการณของ
ผูเขารับการอบรมดวยกันเอง ทำไดเรียนรูวิธีคิดในการนำ
เทคโนโลยีมาใชปรับปรุงในหนวยงานของรัฐไดเปนอยางดีี”

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
สมคิด จันทมฤก

Digital CEO#3

“ไดมาแลกเปล่ียนขอคิดเห็น
และท่ีสําคัญไดความรูในเร่ืองของ
อนาคตในยุคดิจิทัลทุกอยางครบถวน”

หัวหนาคณะท่ีปรึกษาฟวเจอรเทลส แล็บ
บริษัทแมกโนเลีย ควอลิต้ี ดีเวล็อปเมนต
คอรปอเรช่ัน จำกัด

ดร.การดี เลียวไพโรจน

Digital CEO#2
“เศรษฐกิจดิจิทัล เปนปจจัยสำคัญของการ

พัฒนาท่ีย่ังยืนและเปนอนาคตของเรา
การไดมาเรียนหลักสูตรน้ี นอกจากจะเปน
โอกาสท่ีย่ิงใหญแลว ยังเปนคุณประโยชน
อยางมาก ชวยใหเกิด “คุณภาพสังคมท่ีดี”

ตลอดไป”

ไกรศร วิศิษฎวงศ
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Digital CEO#3

“มีการแชรอินไซดในเชิงลึก
และไดรับประโยชนเยอะมาก”

ดร.ธรรม จิราธิวัฒน
President

The 1 Central Group
Digital CEO#1

“นอกจากเร่ืองดิจิทัลแลว มันยังเปน
เร่ืองของเครือขายบูรณาการและ
ขอมูลตางๆ ท่ีเราแลกเปล่ียนกับ
ผูรวมเรียนในสัดสวนท่ีเหมาะสมมาก”

รองผูวาการ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

ศิริปกรณ เช่ียวสมุทร

Digital CEO#2

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลสัตวทองหลอ

สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล

Digital CEO#3

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

เปนหลักสูตรท่ีชวยใหผูบริหารองคกรมองเห็น
ฉากทัศน และกาวทันเทคโนโลยีใหมๆ  ในโลก
อนาคต เปนประโยชนในการวางแผนและการจัด

การองคกรทุกประเภท เชน กลุมเฮลทแคร
การศึกษาชวยใหผูบริหารสามารถปรับองคกร

ไดทันตอ VUCA world ในปจจุบัน

รศ.นพ.พฤหัส ตออุดม

Digital CEO#3

ผูอำนวยการโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ

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

Managing Director
บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส แมเนจเมนท จำกัด

ไพฑูรย จิรานันตรัตน

Digital CEO#3

“เนนการใหความรู ความเขาใจ
คนท่ีเปนผูบริหารท้ังภาครัฐและ
เอกชน  เขาใจและสามารถเขามา
แกไขปญหาของคนในองคกร”

สุรพล โอภาสเสถียร
CEO
บริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด
Digital CEO#2

นพ.มานัส โพธาภรณ
รองอธิบดีกรมการแพทย
Digital CEO#4
“Digital CEO เปนหลักสูตรการอบรมท่ีมี
คุณภาพ เน้ือหาทันสมัยตอบโจทยผูบริหาร
ท่ีตองการเพ่ิมมุมมองดานตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
Digital Technology และเปดโอกาสท่ีจะ
พบกับเครือขายท่ีมีศักยภาพดาน
Digital Technology”

 

 

“อยากจะใหหลายๆ คนท่ีมองหาหลักสูตร
ท่ีจะทําใหผูนําอยางเราทันยุคทันสมัย

หลักสูตรน้ีทานจะไมเสียใจเลย”

ดร.ปยะนุช สัมฤทธ์ิ

Digital CEO#2

นายกสมาคมขนสงสินคาและโลจิสติกสไทย
กรรมการผูจัดการ

บริษัท วีมูฟแพลตฟอรม จำกัด
เปน หลัก สูตร ท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับ ผู บริหารระดับสูง

ท้ังภาค รัฐ และ เอกชน ท่ี ตอง การรับรูและเขาใจ เทคโนโลยี  Digital 
และ ได เย่ียม ชมกิจการท่ี ประสบความสำเร็จ ในการประยุกต ใช
เทคโนโลยี  Digital และเชิญ วิทยากร  บริษัท ท่ี มี ช่ือ เสียงช้ัน นำ 

ท้ัง ระดับ ประเทศ และ สากล ซ่ึง หาโอกาส ยากมากท่ีได รับ ฟง
และ แลกเปล่ียน ความคิดเห็น  นอกจากน้ียัง ได มีโอกาส รู จัก เพ่ือน ใหม ๆ
ใน วงการ  Digital  ดวย  และขอช่ืนชมเร่ืองการบริหาร จัดการ หลักสูตร

 ท่ีทำได สมบูรณ ทุก มิติ ครับ 

กรัณยพล อัศวสุวรรณ

Digital CEO#4

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซิมโฟน่ี คอมมูนิเคช่ัน จำกัด (มหาชน)

พรพนิต รัตนกุล

Digital CEO#4

กรรมการบริหาร
บริษัท ยูนิไลฟ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด

การอบรมคร้ังน้ีทำใหไดรับความรูดานเทคโนโลยี
ท่ีมีการพัฒนากาวหนาอยางมาก มีท้ังท่ีสามารถนำไป
ปรับใชในธุรกิจไดและบางเร่ืองก็สามารถนำไปปรับใช
ในชีวิตประจำวันใหเราเปนคนทันยุคทันสมัยไมตกเทรนด
นับวาเปนหลักสูตรท่ีมีประโยชนอยางมากตอการดำเนิน
ธุรกิจและตอการพัฒนาประเทศโดยรวม

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
Digital CEO#1

“ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่อยากรู
เขาใจถึงเทคโนโลยีใหมๆ
การนําดิจิทัลมาใชงาน”

“หลักสูตรน้ีมีการบูรณาการระหวางภาครัฐ
เอกชน และประชาชน ชวยการทำงาน
และลดความเล่ีอมล้ำโดยการนำทักษะ
ดานดิจิทัลไปสูชุมชน โดยหวังวาผูท่ีเขาอบรม
จะเปนเคร่ือขายท่ีจะชวยในการนำดิจิทัลมาชวย
พัฒนาดานเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนหน่ึงในแผน
ยุทธศาสตรของประเทศท่ีต้ังเปาไว”

ภุชพงค โนดไธสง
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
Digital CEO#4

อรนุช ศรีนนท

Digital CEO#4
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

“ดวยความท่ีไมใชมนุษยไอทีแตตองทำงานดานน้ี เลยต้ังใจท่ีจะมา
อบรมหลักสูตรน้ี เพ่ือไปพัฒนาองคกรท่ีเขาสูยุคดิจิทัล และเห็น
การทำงานของ Depa และคำบอกเลาจากพ่ีรุนท่ี 1 มาอบรมแลวชอบมาก
สมองสวางมากข้ึนในหลากหลายองคความรู และประสบการณตรง
สูการปฏิบัติดานดิจิทัลในภาคสวนราชการ เอกชน และตางประเทศ
ท้ังภาพ macro และ micro นำสูแนวคิดท่ีจะไปพัฒนาตอยอด ท่ีเลือก
หยิบใชจากเครือขายสัมพันธท่ีอบรม เพ่ือสรางสังคมดิจิทัลไทยใหแข็งแรง”


