
13:30-14:40
Foresight for Digital 
Development

• ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ (สอวช.) 
• คุณเชิดชัย บุญชูช่วย (ปตท.)
• คุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ

(FutureTales Lab by MQDC)
Moderator
• ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ (ETDA)

14:50-15:50
Platform กับการ Support ชีวิต
ดิจิทัล

• คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธ์ิ (LINE MAN Wongnai) 
• คุณศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ (Tag Thai)
• คุณญานิชชณัฏฐ์ เฉลิมเตียรณ (Grab Thailand) 
• ดร.ปิยะนุช สัมฤทธ์ิ (WeMove) 
• ดร.นพ.พงศธร พอกเพ่ิมดี (i Claim + หมอพร้อม)
Moderator
• คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ (ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ อสมท)

16:00-17:00
Digital Phenomenon... What 
Did We Learn

• คุณสารี อ๋องสมหวัง 
(สภาองค์กรของผู้บริโภค) 

• ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช
(มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย)

• พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ
(สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์)

• คุณมีธรรม ณ ระนอง (ETDA)

13:30-14:00
AI for Thai
แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์
สัญชาติไทย เพ่ือยกระดับธุรกิจ
บริการดิจิทัล
• ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย (NECTEC)

14:10-15:10
เม่ือ AI เปลี่ยนโลก ต้องส่งเสริม
อย่างไร ให้เท่าทันสถานการณ์ 
“Chat GPT กับประเด็น ELSI ของ
ประเทศไทย” 
• ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด (ETDA)
• ดร.ภูมิศิริ ดํารงวุฒิ

(คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• ดร.ปรัชญา บุญขวัญ (NECTEC)
• รศ.ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ (วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล)
Moderator
• ดร.ปานรพี รพิพันธ์ุ (iT24Hrs)

15.15-15.45 
Digital Transformation with 
5G private network
• คุณสิริยา มงคลจันทร์ (dtac)

15.50-16.20 
The Golden Hour for 
developers in the Metaverse
• คุณประภาศรี คุณะกฤดาธิการ (SCB 10X)

16.30-17.00 
Metaverse กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
• คุณพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ (สมาคมเมตาเวิร์สไทย)

13:30-14:00
ยกระดับบริการรัฐไทย 
เพ่ือความสุขของประชาชน 
เม่ือ พ.ร.บ. ปฎิบัติราชการ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศใช้

• คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข (ก.พ.ร.)

14:10-14:40
Success Case to Digital 
Government

• คุณนุตนันท์ นุตาลัย (กรมการขนส่งทางบก)

14:50-15:20
Key success factor of 
SingPass
(Use case from Singapore)

• Ms. Elita Lawalata
(Government Technology Agency 
Singapore)

15:30-16:00
Key success factor of EBSI
(Use case from EU)

• Ms. Maxine Lemm
(EBSI, European Commission)

16:10-17:10
Digital Government 
Tooling; The Supporting 
Service for Happy Society 
ยกระดับการให้บริการ ด้วยเคร่ืองมือ
ทางดิจิทัล เพ่ือความสุขของคนไทย

• คุณเดชา อุปถัมชาติ (INET)
• คุณอนุชิต ช่ืนชมภู (ไปรษณีย์ไทย)
• ดร.วงกต  วิจักขณ์สังสิทธ์ิ (NT) 
• คุณวรวัฒน์ ภาอาภรณ์ (TDID)
• ดร.เพ็ญศรี  อรุณวัฒนามงคล

(มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย)

13:30-14:00
Digital Sustainability 
แค่ Concept หรือทําได้จริง
• คุณณพล เกียรติก้องมณี

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความยัง่ยืน (RISC)

14:00-14:30
คุณเข้าใจ Digital Carbon 
Footprint มากแค่ไหน ?
• คุณอโณทัย สังข์ทอง

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

14:40-15:10
ESG คือคําตอบหรือแค่ Trend 
ตามกระแส?
• ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (NIA)

15.20-16.00
Up level your Digital Skills 
with Transformative 
Creation
อัปสกิลแบบไหน ตรงใจสายงานดิจิทัล

• คุณธนินี วงศ์วิเศษสันต์ (JobsDB)
• คุณวิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

(สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และ อนุกรรมการบริหารงานบุคคล ETDA)

• คุณกานดา สุภาวศิน (SCG)
• คุณคริสช่ี เถา (FPT ชอฟท์แวร์ ประเทศไทย)

16:05-16:35
ทําไม Essentials Skills ถึง
สําคัญในยุค VUCA society ?

• คุณรวิศ หาญอุตสาหะ (ศรีจันทร์สหโอสถ)
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DIGITAL 
PHENOMENON
OF SOCIETY
เมื่อรัฐต้องเดินหน้าสู่อิเล็กทรอนิกส์
แล้ว มีตรงไหนที่ยังต้องเติมอีก 
เพ่ือการบริการประชาชนได้เต็ม
รูปแบบ ที่ไม่ใช่เพียงภาครัฐ 
แต่ Service Provider ยังได้มาเห็น
โอกาสที่จะเข้ามาสนับสนุนภาครัฐ 
ผ่านหลากหลายหัวข้อ Topic 
ที่เราคัดมารวมไว้ที่เวทีนี้ มาร่วมกัน
เปิดโลกปรากฏการณ์ดิจิทัลของ
สังคมไทย เพ่ือให้ชีวิตสะดวกข้ึน 
ง่ายข้ึน และปลอดภัยมากข้ึน

THE NEXT 
PHENOMENA

ความเปล่ียนแปลงที่เราล้วนต้อง
เผชิญกับความท้าทายทัง้ในปัจจุบัน 
และอนาคตที่กําลังจะเกิดข้ึน 
ชีวิตเราจะเปล่ียนไปจากเดิม
มากแค่ไหน จะรับมืออย่างไร 
อะไรคือโอกาสที่เราต้องรีบไขว่คว้า
พบกับเวทีที่จะทําให้เห็นปรากฏการณ์
ทางดิจิทัล ที่เรามัดเป็น Package ทัง้
ประเด็นร้อน ประเด็นใหญ่
ทุกเทรนด์ ที่โลกกําลังจับตา

DIGITAL 
PHENOMENON
OF LIFE
ในวันที่ “เทคโนโลยีดิจิทัล” ทําใหเ้ราง่าย 
สะดวก เร็ว คาดการณ์อนาคต
ได้แม่นยํามากข้ึน...แล้วสภาพแวดล้อม
ที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้ ดีสําหรับเรา
จริงหรือไม่? อีกมุมของโลกดิจิทัล
ที่เรากําลังมองข้ามอยู่คืออะไร
ความยัง่ยืนบนโลกที่เต็มไปด้วยการ
เปล่ียนแปลงต้องเป็นแบบไหน...
ร่วมค้นหาคําตอบของปรากฏการณ์
ดิจิทัลแห่งชีวิต

DIGITAL 
PHENOMENON
OF CHANCE
เปิดประตูแห่งโอกาสของคุณและ
ธุรกิจของคุณ พร้อมยกระดับ เรียนรู้ 
ในเร่ืองเทคโนโลยีดิจิทัล แลกเปล่ียน
เติมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย กับเวทีที่คัด
ทุกเร่ืองสําคัญ ช่วยขยายมุมมองด้าน
เศรษฐกิจดิจิทัลให้คุณแบบเน้นๆ 

* หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Digital Skill Matching สําหรับคนที่กําลังมองหางานในสายดิจิทัล
โอกาสสําหรับคุณ ที่จะได้เลือกตําแหน่งงานที่ตรง Skill จากองค์กรชัน้นํา
Business Matching เปิดพ้ืนที่สําหรับกลุ่มธุรกิจ Digital Service Provider
และผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้สร้างโอกาสการเติบโตที่มากขึ้น
ADTE มาพร้อมหลักสูตร UNLOCK e-PROCESS ยกระดับบริการยุคดิจิทัล
เนื้อหาอัดแน่น พร้อม Workshop ที่จะลงลึกเร่ืองกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการ
ทํางานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทัง้หมด 8 ชัว่โมง ตลอด 2 วัน (จองล่วงหน้าเท่านัน้)

DGT2023: HAPPINESS CREATION on METAVERSE
สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบโลกเสมือนจริง ที่รวบรวม Hightlight สําคัญของงาน
มาไว้ในโลก METAVERSE ให้คุณได้เข้ามาร่วมชม

dgt.etda.or.th



dgt.etda.or.th
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10:30-11:00
MS x Chat GPT Theme
the next phenomena
• คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ุ (Microsoft Thailand)

11:10-12:10
AI for Better Health 
and Well-being
• ผศ.ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธ์ิพร (App CHIVID: VISTEC)
• คุณพงษ์ชัย เพชรสังหาร (Dietz Application)
• นพ.เดโชวัต พรมดา (HealthTAG)
Co-Moderator
• ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด (ETDA)
• คุณนพฤทธ์ิ กมลสุวรรณ (Spring News)

13:30-14:00
AI’s next chapter: Why AI 
Governance Clinic is important 
for Thailand?
• Dr. Urs Gasser (TUM School of Social 

Sciences and Technology)

14:10-15:10
Thailand Digital GDP
เป้าหมายอยู่ไม่ไกล
ทําอย่างไรถึงจะได้ 30:30
• ผศ.ดร.วรัทยา ชินกรรม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
• คุณพลอยรวี เกริกพันธ์กุล (สดช.) 
• ดร. ตฤณ ทวิธารานนท์ (ETDA)
Moderator
• ดร.รัชดา เจียสกุล (บ.โบลลิเกอร์) 

15:20-15:50
Gaming Content Creator
จากความหลงใหลสู่ Trend ใหม่
ของอาชีพสร้างรายได้
• คุณเนนิน อนันต์บัญชาชัย 

(สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย) 
• คุณวินัย จันทร์รักษ์ (บริษัท Attack All Around)

16:00-17:00
Digital Platform Law & Standard 
กับการสร้างสมดุลธุรกิจ
• คุณมนยศ วรรธนะภูติ 

(สํานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า)
• คุณสถาพร สอนเสนา (สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม) 
• ดร.ณรัณ โพธ์ิพัฒนชัย

(สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) 
• คุณณัชภัทร ขาวแก้ว

(สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)
Moderator
• คุณนพฤทธ์ิ กมลสุวรรณ (Spring News) 

10:30-11:00
SMEs FOCUS: Better Faster 
Stronger
โฟกัสถูกจุด SMEs ไทย ไปได้ไกลกว่าท่ีเคย

• คุณวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ (สมาพันธ์ SMEs ไทย)

11:15-12:00
Digital Maturity Model กับ 
Strategy ของภาครัฐและส่ิงท่ีทํา
ร่วมกัน

• คุณวรพจน์ ประสานพานิช (สสว.)
• ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ (สถาบันวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

• ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ (ETDA)
Moderator
• ดร. รัชดา เจียสกุล (บ.โบลลิเกอร์)

13:30-15:00
SMEs Sharing: How to Succeed

• คุณจงใจ กิจแสวง (เจ๊จง หมูทอด)
• คุณสพลเชษฐ์ สว่างแจ้ง (ขนมไข่สําเพ็ง)
• คุณภณวาท โกชุม (I-ChiangMai)
• คุณวันวิชิต บูรณะสิทธิพร (ครูโตโน่)

(เพจ CU-TEP Online by KruToNo)

15:10-15:40
e-Tax Invoice
กับการสร้างโอกาสของ SMEs

• คุณจันทร์เจริญ เทพสุธา (กรมสรรพากร)
• คุณไพฑูรย์ วิเชียรพงศธร (บีเอ็นพี เทรดดิ้ง) 
• คุณตระการตา กระเต็บหมัด (เอสเอ็มอีมูฟ)
• คุณพิรดา อิงค์ธเนศ (ดาต้าวัน เอเซีย)
Moderator
• คุณขนิษฐ์ ผาทอง (ETDA)

15:50-16:20
เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ท่ีใช่ 
โดนใจชาว SMEs

• คุุณณัฐพล ม่วงทํา
(คุณหนุ่ย เพจการตลาดวันละตอน)

16:30-17.00
Plausible Adoption of 
Metaverse

• คุณอราคิน รักษ์จิตตาโภค
(หัวหน้าทีมขับเคลื่อนนวัตกรรม AIS)

10:30-11:30
Access the Digital Services 
with Digital ID
บริการดิจิทัลท่ีคนไทยเข้าถึงได้ง่าย ๆ 
ด้วย Digital ID 

• คุณจันทร์เจริญ เทพสุธา (กรมสรรพากร)
• คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
• คุณวิบูลย์ ภัทรพิบูล (ก.ล.ต.)
Moderator
• คุณพลอย เจริญสม (ETDA)

11:40-12:10
บัตรประชาชนดิจิทัล ประตูสู่การทํา
ธุรกรรมออนไลน์อย่างม่ันใจ

• คุณสัญชัย เตชนิมิตวัช 
D.DOPA (กรมการปกครอง)

11:30-12:00
Ecolife to Ecoland

• คุณท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร 
(ECOLIFE application)

13:30-14:00
From disruptive to 
sustainable innovation

• คุณธนุส ผะอบแสง (SCG)

15:00-16:00
Wellness and Long life, What 
is Work Life Balance in Digital 
life?
เราจะสร้างสมดุลชีวิตในยุคดิจิทัลได้
อย่างไร? 

• ดร.วนะพร ทองโฉม
(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

• รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่ นทอง (ประธานกรรมการนโยบาย 
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย และ Influencer ด้าน Aging)

• นพ.วีระพันธ์ สุวรรณนามัย (Dr.V Channel)

16:05-16:35
Influencer & Digital 
Sustainability 

• คุณหวาย - ร่มธรรม ขํานุรักษ์ 
(เพจ Environman)

• คุณแป้ง - ทลปภร ปัญโยรินทร์
(Social Enterprise Thailand)

• คุณสุวิตรา จรัญวงศ์ (Tellscore)
Moderator
• คุณปัน – ภัคสิร์ชา

(เพจอยากมีบ้านโว้ย)

13:30-14:00
Digital ID Framework

• คุณชัยชนะ มิตรพันธ์
ผู้อํานวยการ ETDA

14:10-15:10
Digital ID Tooling
เช่ือมต่ออย่างมัน่ใจด้วยบริการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทัล

• คุณจิตสถา ศรีประเสริฐสุข (กสทช.)
• คุณบุญสันต์ ประสิทธ์ิสัมฤทธ์ิ

(บริษัท เนชัน่แนลดิจิทัลไอดี จํากัด) 

15:20-15:50
Digital ID Law & Standard
เคร่ืองมือท่ีดูแลบริการ Digital ID ให้
น่าเช่ือถือ

• คุณพลอย เจริญสม (ETDA)

16:00-17:00
Experience Sharing: The Great 
integration of RP and Digital ID 
Service Provider
ต้องทําอย่างไร เมื่อ RP อยาก
เช่ือมต่อผู้ให้บริการ Digital ID
• คุณยุทธพล จินะสี (กรมสรรพากร)
• คุณวรพจน์ เมธีนัยพร

(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
Moderator
• คุณไพชยนต์ วิมุกตะนันทน์ (ETDA)

* หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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