
No. Time Course Topic วทิยากร

09:00- 12:00 Digital Transformation Strategies (กลยทุธก์ารปรบัเปลีย่นดว้ยดจิทิลั)

• การก าหนดกลยทุธเ์พือ่การปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation Strategy) ไดอ้ยา่งไร

• องคก์รจะมั่นใจไดอ้ยา่งไรวา่กลยทุธก์ารปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation Strategy) สอดรับ 

(Alignment) กบัเป้าหมายทางธรุกจิ (Business Goals)

• สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งไรวา่กลยทุธก์ารปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation Strategy) ไดถ้กู

ด าเนนิการใหบ้รรลไุดม้ากนอ้ยเพยีงใด

• เทคนคิ แนวคดิ หรอืเครือ่งมอือะไรบา้งทีค่วรน ามาใชใ้นการหนดกลยทุธก์ารปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital 

Transformation Strategy)

• จะเลา่เรือ่งราวกลยทุธด์จิทัิล (Digital Strategy Storytelling) ทีน่่าสนใจไดอ้ยา่งไร

รศ.ดร.ธนชาต ินุ่มนนท์

ผูอ้ านวยการ สถาบันไอเอ็มซ ี(IMC 

Institute)

ผูเ้ชีย่วชาญดา้น Big Data, Cloud 

Technology, AI, Digital 

Transformation  และ Cybersecurity

13:00- 16:00 Organizational Focus: การวเิคราะห ์ประเมนิองคก์รเพือ่การปรบัเปลีย่นดา้นดจิทิลั

• การประเมนิองคก์รของทา่นวา่พรอ้มตอ่การปรับเปลีย่นหรอืไม่

• แนวความคดิ Digital Maturity Model (DMM) Assessment ดา้นเทคโนโลย ีดว้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้น

ลกูคา้ ดา้นกลยทุธ ์ดา้นระบบงาน ดา้นตา่งๆ

•  การประเมนิองคก์รดว้ยชีว้ดัรูปแบบทีห่ลากหลาย

• Workshop การประเมนิองคก์รและการเตรยีมความพรอ้มดว้ยแนวความคดิ DMM

ดร.รัฐวฒุ ิรูแ้ทนคณุ และ/หรอื อ.ธัญญะ 

วงศพ์รเพ็ญภาพ

19 พ.ค. 66 09:00- 16:00 Design Thinking for Digital Transformation (การคดิเชงิการออกแบบเพือ่การปรบัเปลีย่นดว้ยดจิทิลั)

• การคดิเชงิการออกแบบ (Design Thinking) คอือะไร

• การคดิเชงิการออกแบบ (Design Thinking) จะมสีว่นชว่ยอยา่งไรในการปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital 

Transformation)

• ตัวอยา่งขององคก์รชัน้น าของโลกทีน่ าการคดิเชงิการออกแบบ (Design Thinking) มาใชอ้ยา่งประสบความส าเร็จ

• จะน าการคดิเชงิการออกแบบ (Design Thinking) มาใชใ้นการปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation) 

ไดอ้ยา่งไร

• ขัน้ตอนของการคดิเชงิการออกแบบ (Design Thinking) มอีะไรบา้ง

• ใครบา้งทีต่อ้งมสีว่นรว่มเมือ่น าการคดิเชงิการออกแบบ (Design Thinking) มาใชใ้นการปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล 

(Digital Transformation)

• ในแตล่ะขัน้ตอนของการคดิเชงิการออกแบบ (Design Thinking) ตอ้งท าอยา่งไรบา้ง

 

ดร. วัชรา จันทาทับ

ประธานหลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ

 และหลักสตูรวทิยาศาสตรดษุฎบีัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศทางธรุกจิ

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

Successful Digital Transformation Program (การปรบัเปลีย่นดว้ยดจิทิลัอยา่งประสบความส าเร็จ)

Training Date: 18-19, 25-26 พฤษภาคม และ 1-2, 8-9 มถินุายน 2565 (8 Days/48 Hrs.), Every THU-FRI 09:00-16:00

รุน่ที ่2/2023

ณ หอ้งอบรมช ัน้ 3 อาคารซอฟตแ์วรพ์ารค์ ถ.แจง้วฒันะ ปากเกร็ด นนทบรุ ี

18 พ.ค. 66
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09:00 - 12:00 Change Management for Digital Transformation : ระดบัองคก์ร

• Competitiveness Change

• New Culture

• Regulatory Requirements

• New Supply Chain

• New Emergency Readiness

• มมุมองเชงิอนาคตศาสตร ์การมองไปขา้งหนา้และการการปรับตัวไปขา้งหนา้

• การจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management) คอือะไร

• ท าไมการจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management) จงึมคีวามส าคัญตอ่การปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital 

Transformation)

• เราจะมแีนวทางอยา่งใดในการจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management) ส าหรับการปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล 

(Digital Transformation)

• ปัจจัยความส าเร็จทีส่ าคัญ (Key Success Factors) ของการจัดการการเปลีย่นแปลง (Change Management) 

ส าหรับการปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation) มอีะไรบา้ง

• Workshop: Futuristic Analysis & Future Plan การจัดการการเปลีย่นแปลงส าหรับการปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล

อ. ไกรกติ ิทพิกนก และ ดร.รัฐวฒุ ิรูแ้ทน

คณุ

13:00 - 16:00 Change Management for Digital Transformation : ระดบับคุคล

• ตัวขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลง

• ประเภทการเปลีย่นแปลง

• การเตรยีมการเพือ่การเปลีย่นแปลง

• การสรา้งความเชือ่มั่นระดับบคุคล

• บันไดสูก่ารเปลีย่นแปลง

• การขับเคลือ่นการเปลีย่นแปลงสูค่วามส าเร็จ

• การชว่ยเหลอืในการปรับตัวระดับบคุคล

อ.วสิทุธิ ์ลอืชยัเฉลมิสขุ

หวัหนา้ทมีทีป่รกึษาและวทิยากรบรรยาย

บจก.วแีอลบสิซเินสคอนซลัแตนท์

26 พ.ค. 66 09:00 - 16:00 Driving Transformation with Data Science (ขบัเคลือ่นการปรบัเปลีย่นดว้ยวทิยาการขอ้มลู)

• โลกเรามขีอ้มลูดจิทัิล (Digital Data) มากแคไ่หน และขอ้มลูดจิทัิลเหลา่นัน้มาจากไหน

• ขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) คอือะไร และมคีวามส าคัญอยา่งไร

• วทิยาการขอ้มลู (Data Science) คอือะไร และนักวทิยาศาสตรข์อ้มลู (Data Scientist) คอืใคร

• องคก์รทีข่ับเคลือ่นดว้ยขอ้มลู (Data-Driven Organization) คอือะไร และมคีวามส าคัญอยา่งไร

• จะเปลีย่นองคก์รใหเ้ป็นองคก์รทีข่ับเคลือ่นดว้ยขอ้มลู (Data-Driven Organization) ไดอ้ยา่งไร

• ธรุกจิอจัฉรยิะ (Business Intelligence) คอือะไร การวเิคราะหข์อ้มลูขัน้สงู (Advanced Data Analytics) คอือะไร 

และทัง้สองแบบแตกตา่งกนัอยา่งไร

• ระดับวฒุภิาวะของการวเิคราะหข์อ้มลู (Data Analytics Maturity Levels) มกีีร่ะดับ แตกตา่งกนัอยา่งไร และจะชว่ย

ตอบค าถามแบบใดของธรุกจิ

• เทคโนโลยขีองธรุกจิอจัฉรยิะ (Business Intelligence) และการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้สงู (Advanced Data Analytics)

 ทีเ่ป็นผูน้ า (Leaders) มอีะไรบา้ง

• ตัวอยา่งของ BI (Business Intelligence) และการวเิคราะหข์อ้มลูขัน้สงู (Advanced Data Analytics)  ทีม่ี

ประโยชน์ตอ่ธรุกจิมอีะไรบา้ง

อ.วรีะศักดิ ์กฤษณประพันธ์

Head of Technology Innovation

True Digital Group

25 พ.ค. 66
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1 ม.ิย. 66 09:00 - 16:00 การปรบัเปลีย่นองคก์รโดยพจิารณาพฤตกิรรมลกูคา้

เพือ่ตอบค าถาม:

• การปรับเปลีย่นองคก์รทีต่อ้งพจิารณาถงึลกูคา้

• Behavior of Client การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของลกูคา้

• Client Engagement สรา้งการมสีว่นรว่มของลกูคา้

• Client Analysis การวเิคราะหข์อ้มลูลกูคา้

• Client Behavior VS Social Behavior วเิคราะหร์ะหวา่งพฤตกิรรมของลกูคา้ กบั พฤตกิรรมทางสงัคม

• Best Practice Sharing แนวปฏบิัตทิีด่ทีีท่ าใหอ้งคก์ารประสบความส าเร็จ

• การวเิคราะหล์กูคา้แบบเจาะลกึ

• Workshop

อ. ไกรกติ ิทพิกนก และ อ.วโิรจน์ สทิธสิร

เดช

2 ม.ิย. 66 09:00 - 16:00 Digital Tools Focus: เครือ่งมอืดจิทิลัทีห่ลากหลายและ Update ในยคุปจัจบุนั

• Blockchain Technology and Cryptocurrency

• VR, AR, MR, and Metaverse

• Drone 

• วทิยาการหุน่ยนต ์(Robotics) คอือะไรและเป็นเชน่ไร น ามาใชใ้นการปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital 

Transformation) ไดอ้ยา่งไร และมอีะไรบา้ง

• The Roles of AI, ML, DL and Social Analytics for Digital Solution (บทบาทของปัญญาประดษิฐ ์การเรยีนรูข้อง

เครือ่ง การเรยีนรูเ้ชงิลกึ และวทิยาการหุน่ยนตใ์นการปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล)

• 5G, IOT & Smart Cities

• Social Media

• EV Technology

• Case Studyy

ดร.รัฐวฒุ ิรูแ้ทนคณุ และแขกรับเชญิ

09:00 - 12:00 Transformation Strategy Focus: งานยทุธศาสตรก์ารปรบัเปลีย่นองคก์รดว้ยดจิทิลั และ Workshop

เพือ่ตอบค าถามเชงิยทุธศาสตรเ์พือ่การปรบัเปลีย่นองคก์ร:

• ภาพรวมของงานยทุธศาสตร ์และการปรับเปลีย่นวสิยัทัศน์ พันธกจิ และยทุธศาสตร์

• จะก าหนดกลยทุธก์ารปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation Strategy) ไดอ้ยา่งไร

• ตัวอยา่งกลยทุธก์ารปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation Strategy) ทีป่ระสบความส าเร็จอยา่งมากมี

อะไรบา้ง

• จะมั่นใจไดอ้ยา่งไรวา่กลยทุธก์ารปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation Strategy) สอดรับ (Alignment) 

กบัเป้าหมายทางธรุกจิ (Business Goals)

• จะสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งไรวา่กลยทุธก์ารปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation Strategy) ไดถ้กู

ด าเนนิการใหบ้รรลไุดม้ากนอ้ยเพยีงใด

• มแีนวปฏบิัตทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practices) หรอื กรอบงาน (Framework) ทีด่ใีนการด าเนนิการในปรับเปลีย่นดว้ย

ดจิทัิล (Digital Transformation) อะไรบา้ง

• เรือ่งราวความส าเร็จและลม้เหลวของ Digital Transformation อะไรคอืสิง่ทีค่วรท า (Do) และ สิง่ทีไ่มค่วรท า 

(Don’t) ในการปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformatio

• ใครบา้งทีม่บีทบาททีส่ าคัญในการก าหนดกลยทุธก์ารปรับเปลีย่นดว้ยดจิทัิล (Digital Transformation Strategy)

อ. ไกรกติ ิทพิกนก และ ดร.รัฐวฒุ ิรูแ้ทน

คณุ
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13:00 - 16:00 Organizational Design Focus : การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รและกระบวนการท างาน 

Transformation Map & Project investment Focus: แผนภาพการปรบัเปลีย่นและการลงทุน 

• Organizational Structure

• Organizational design

• Transformation strategy

• DAC transformation strategy

• Agile transformation strategy

• Digital transformation strategy

• Workshop Organization Design

อ. ไกรกติ ิทพิกนก และ ดร.รัฐวฒุ ิรูแ้ทน

คณุ

9 ม.ิย. 66 09:00 - 16:00 การน าเสนอแผนงานการปรบัเปลีย่นองคก์ร (Digital Transformation Plan Presentation)

เพือ่ตอบค าถาม:

• การน าเสนอผลงานแผนการปรับเปลีย่นองคก์รของผูอ้บรม

• ทมีวทิยากรใหข้อ้เสนอแนะ

อ. ไกรกติ ิทพิกนก และ ดร.รัฐวฒุ ิรูแ้ทน

คณุ

8 ม.ิย. 66
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