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Co-Hosted By:  

Day 1 October 26, 2022 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

08.30 - 09.20 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาp 

09.20 - 09.25 น. กล่าวรายงาน โดย คุณสุภาวดี ตนัติยานนท ์นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย  

09.25 - 09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

09.30 - 10.00 น. กล่าวปาฐกถาพิเศษ: Futurizing Thailand Digital Economy Landscape vs World Trend  
โดย คุณภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

10.00 – 10.30 น. พักเบรก 

10.30 – 11.10 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 1: Getting Started with Data Literacy and Data-Driven Transformation 
หน่วยงานสำคัญในการทำนโยบายกำกับดูแล และให้บริการประชาชน ด้วยการมีและใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาล
กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เปลี่ยนโฉมการทำงานยุคใหม่ ด้วยการทำงานแบบ agile มุ่งใช้ data 
analytics อย่างเต็มรูปแบบ และขับเคลื ่อนไปสู ่ data-driven transformation เพื ่อออกแบบนโยบายและการ
ให้บริการประชาชนอย่างน่าทึ่ง  
โดย คุณภิญญู กำเนิดหลม่ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมข้อมูลอัจฉรยิะ กรมสรรพากร 

 

11.10 – 11.50 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 2: Building a Cloud-Ready Operating Model for Agility and Resiliency 
กลยุทธ์มุ่งสู่คลาวด์ขององค์กร ควรมี operating model ที่ต้องใช้เพื่อวางแผนเป้าหมาย ผลลัพธ์และทรัพยากรที่ต้องใช้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศักยภาพของ Cloud Team องค์ประกอบและรายละเอียดของ Operating Model นี้มีอะไรบ้าง? 
โดย คุณเมฆินทร์ วรศาสตร์ นักเทคโนโลยีดิจิทลัอาวุโส สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  

11.50 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.40 น. 

(40 นาที) 

 ปาฐกถา 3: Preparing to Use Privacy-Enhancing Computation and Other Top Privacy Trends 
เทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังเป็นท่ีกลา่วขานกันอย่างมากในระดับโลก สำหรับ Privacy Security อาทิเชน่ Privacy-
Enhancing Computation และอื่นๆ นั้น มีรายละเอียดและตัวอยา่งการนำใช้จริงในองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว
หรือไม่? ผลลัพธ์ที่ไดม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เทรนดข์องเทคโนโลยเีหล่านี้ เราควรศึกษาหรือนำมาใช้จริง 
มากน้อยแค่ไหน?  
โดย พลตรี ธีรวุฒิ วิทยาภรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  

13.40 – 13.50 น. พักเบรก 
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13.50 – 15.00 น.

(70 นาที) 

เสวนา1: PDPA Practices, Experiences and Compliances 
ข้อมูลมีค่ามหาศาลและมาพร้อมความเสี่ยงอันยิ่งใหญ่ เมื่อ พ.ร.บ. PDPA ประกาศและบังคับใช้เต็มรูปแบบ ภาคปฏิบตัิที่
แท้จริงเรายังต้องรู้หรือทำอะไร? ประสบการณ์ที่ได้พบเจอแบบไหน? และการปฏิบัติตามควรเป็นแบบใด? 
ร่วมเสวนา โดย  
❖ ผศ. ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล Managing partner, VA Partners 
❖ คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารเพื่อ

การส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
❖ คุณศิษฏพงศ์ เศรษฐภัทร Manager, Data Architecture, Engineering and Management บริษัท ปตท.สำรวจ

และผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  
❖ คุณณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  
ดำเนินรายการ โดย 
❖ อ.ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Day 2 October 27, 2022 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 4: Data and Analytics Value Management : Use Case of Success Stories and Lessons 
Learned 
ข้อมูลสำคัญเมื่อเรานำมาใช้จริงในการวางกลยุทธ์ธุรกิจได้ คุณค่าของ data & analytics เกิดขึ้นเมื่อ 3U คือ usable ใช้ได้
จริง, useful มีประโยชน์ และ used ถูกใช้จริงๆ มาเรียนรู้ประสบการณ์จริงของคุณค่าแห่งการใช้ข้อมูลให้เกิดผลกับ
องค์กรจริงๆ นั้น เป็นอย่างไร องค์กรวางแผนในเรื่อง strategy, technology, operating model รวมทั้งต้องมี data 
literacy & culture อย่างไร    
โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ ์หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตรด์้วยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

09.40 – 09.50 น. พักเบรก 

09.50 - 10.30 น. 
(40 นาที) 

Use case Presenting 1: กรณศีึกษา และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เห็นข้อดี และข้อจำกัด ได้อย่างชัดเจน 
โดย รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญภ่าครัฐ (GBDi) 

10.30 – 11.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 5: Transforming SaaS to Intelligent SaaS  
ความคุ้นเคยกับการใช้ SaaS มานานกว่า 2 ทศวรรษ ถึงเวลาปรับเปลี่ยนมาเป็น Intelligent SaaS ด้วยความสามารถใน
การดึง สืบค้น การหา insight จากข้อมูลปริมาณมากๆ และศักยภาพในการทำงานร่วมกับ AI และ Machine Learning 
ทำให้สามารถวิเคราะห์ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจได้ดีกว่า เร็วกว่า ที่เคยเป็นมา   
โดย คุณสรุจ ทิพเสนา ผู้อำนวยการฝ่ายโซลูชันองค์กร บริษัท ไมโครซอฟท ์(ประเทศไทย) จำกัด 
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11.10 – 11.50 น. 
(40 นาที) 

Use case Presenting 2: กรณศีึกษา และตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เห็นข้อดี และข้อจำกัด ได้อย่างชัดเจน 
 โดย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

11.50 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.40 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 6: Using Cloud for Operation Intelligence 
เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ตอบสนองการทำงานและการให้บริการลูกค้าและประชาชนได้อย่างทรงประสิทธิภาพนั้น 
การทำงานบนระบบคลาวด์ ในห้วงเวลาที่ข้อมูลและการใช้งานเทคโนโลยีมีปริมาณมาก จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแต่มีความแม่นยำ การใช้คลาวด์ยังช่วยลดภาระความซับซ้อน คุ้มค่าการลงทุน ปรับและยืดหยุ่น
มากกว่า 
โดย คุณภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธกิารคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

13.40 - 14.50 น. 
(70 นาที) 

เสวนา2: How Data & Analytics Practices Can Provide Insight into the Future (Customer 360 degree) 
Insight นั้นสำคัญแค่ไหน? จะใช้ข้อมูลที่มีอย่างชาญฉลาด วิเคราะห์อย่างมีแบบแผนอย่างไร? เพื่อให้ได้ “Insight ชุด
ข้อมูลหรือความรู้ที่แปลงเป็นโอกาส” ให้องค์กรสามารถสร้างกิจกรรมทางการตลาดหรือการให้บริการลกูค้าหรือประชาชน
ได้อย่างเข้าถึง ตรงใจ และ เหนือช้ัน   
ร่วมเสวนา โดย  
❖ คุณธวัชชัย ชีวานนท ์รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจดัการทางการเงินเพื่อธุรกิจ  

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน)  
❖ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Skooldio และ อดตี Data Scientist ที ่Facebook 
❖ ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้จดัการฝ่ายธรุกิจคลาวด์และ Big Data บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกดั (มหาชน) 
❖ ดร.อาศสิ อัญญะโพธิ ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษาการ

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลัประชาชน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  

ดำเนินรายการ โดย 
❖ คุณสภุาวดี ตันติยานนท์ นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย  

 


