
ดิจิทัลไทยแลนด์
กับการส่งเสริมห้องสมุดและสังคมแห่งการเรียนรู้

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
เรื่อง ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ดร.กษิติธร ภูภราดัย
รองผู้อ านวยการ

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
27 มีนาคม 2561



Outline
• Digital Trends

– Transformation and Digital Disruption 

– การเรียนรู้และบทบาทของห้องสมุดยุคดิจิทัล

• Revisit นโยบายดิจิทัลไทยแลนด์
– แนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

– การเรียนรู้และห้องสมุดในบริบทของดิจิทัลไทยแลนด์

– การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

• ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและยุทธศาสตร์การสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

2



3



4



5



6

Source:  

http://hallr.com/re-imagining-learning/
https://www.showmerob.com/blog/digital-disruption-making-
sense-of-it-all
pinterest

http://hallr.com/re-imagining-learning/
https://www.showmerob.com/blog/digital-disruption-making-sense-of-it-all
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https://about.futurelearn.com/blog/futurelearn-at-sxsw
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https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/enabling-seamless-lifelong-learning-journeys-the-next-frontier-of-digital-education

https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/enabling-seamless-lifelong-learning-journeys-the-next-frontier-of-digital-education


Disruption to the Library?

9Picture Source: Pinterest



คนไทยใช้อินเทอรเ์น็ตโดยเฉล่ียต่อวนัมากน้อยแค่ไหน

Gen Y ครองแชมป์ใช้เน็ต

มากท่ีสดุ 3 ปีซ้อน

ปี 2559 ใช้เน็ตเฉลี่ยอยู่ท่ี 6 ชัว่โมง 24 นาทีต่อวนัเท่านัน้

ท่ีมา: สพธอ, THAILAND INTERNET USER PROFILE 2017



กิจกรรมออนไลน์ยอดฮิต
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ท่ีมา: สพธอ, THAILAND INTERNET USER PROFILE 2017



Social Media ครองใจคนไทยในยคุดิจิทลั

12
ท่ีมา: สพธอ, THAILAND INTERNET USER PROFILE 2017



Public Library: Digital Inclusion

13Beyondaccess.net



ดิจิทลัไทยแลนด ์(Digital Thailand)
หมายถึง ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิลัอย่างเตม็ศกัยภาพในการ
พฒันา โครงสรา้งพืน้ฐาน นวตักรรม ขอ้มูล ทุนมนุษย์ และ
ทรพัยากรอื่นใด เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศ ไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื

ปฏิรปูประเทศไทยสู่
ดิจิทลัไทยแลนด์

วิสยัทศัน์

14



ภมิูทศัน์ดิจิทลัของไทยในระยะเวลา ๒๐ ปี

15

ระยะท่ี ๑
Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสรา้งฐานรากในการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั

ระยะท่ี ๒
Digital Thailand I: Inclusion

ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมสี่วนร่วมใน
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัตามแนวทาง

ประชารฐั

ระยะท่ี ๓
Digital Thailand II: 
Full Transformation

ประเทศไทยกา้วสู่การเป็นดจิทิลัไทยแลนด์
ที่ขบัเคลื่อนและใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมดจิทิลัได้

อยา่งเตม็ศกัยภาพ

ระยะท่ี ๔
Global Digital Leadership

ประเทศไทยอยูใ่นกลุ่มประเทศที่พฒันาแลว้ 
สามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
สรา้งมูลค่าทางเศรษฐกจิ

และคุณค่าทางสงัคมอยา่งยัง่ยนื

๑ ปี ๖ เดอืน

๕ ปี

๑๐ ปี

๑๐ - ๒๐ ปี



๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนั ก้าวทนัเวทีโลก

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศใน World Competitiveness 

Scoreboard อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการ
พฒันาสูงสุด ๑๕ อนัดบัแรก

อุตสาหกรรมดิจิทลัมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่
การเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยสดัส่วนมูลค่าอุตสาหกรรม
ดิจิทลัต่อ GDP เพ่ิมข้ึน เป็นร้อยละ ๒๕

๒. สร้างโอกาสและความเท่า
เทียมทางสงัคม

ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึง
อินเทอรเ์น็ตความเรว็สูงอนัถือเป็น
สาธารณูปโภคพื้นฐานประเภทหน่ึง

ประชาชนทุกคน มีความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนัก 
และทกัษะในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์ (Digital Literacy)

๓. พฒันาทุนมนุษย์
สู่ยุคดิจิทลั

๔.ปฏิรปูภาครฐั

อนัดบัการพฒันาด้านรฐับาลดิจิทลั ในการ
จดัล าดบัของ UN e-Government rankings 
อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันาสูงสุด ๕๐ 
อนัดบัแรก ดจิทิลัไทยแลนด์

อนัดบัการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารของประเทศในดชันี ICT 
Development Index (IDI) อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมี
การพฒันาสูงสุด ๔๐ อนัดบัแรก

เป้าหมาย ๑๐ ปี
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ลดความเหล่ือมล า้
Digital Divide

พลิกโฉมประเทศไทย
Digital Transformation

สร้างคน สร้างงาน 
Smart People & High Value Job

เข้าถงึข้อมูล/บริการภาครฐั
Open Government



ยทุธศาสตร์

17

๑.พฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิลั

ประสทิธภิาพสงู ให้
ครอบคลุมทัว่ประเทศ

เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้

๒. ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั

ขบัเคล่ือน New S-Curve 
เพ่ิมศกัยภาพ สร้างธุรกิจ 
เพ่ิมมูลค่า

๓. สรา้งสงัคมคุณภาพ
ด้วยเทคโนโลยดีจิทิลั

สร้างการมีส่วนร่วม 
การใช้ประโยชน์อย่างทัว่ถึง 

และเท่าเทียม

๕. พฒันา
ก าลงัคนใหพ้รอ้ม
เขา้สูยุ่คเศรษฐกจิ
และสงัคมดจิทิลั
สร้างคน สร้างงาน 

สร้างความเข้มแขง็จาก
ภายใน

๔. ปรบัเปล่ียน
ภาครฐัสู่การเป็นรฐับาล
ดิจิทลั
โปร่งใส อ านวยความสะดวก 
รวดเรว็ เช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียว

๖. สรา้งความเชือ่มัน่ในการ
ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
กฎระเบียบทนัสมยั 
เช่ือมัน่ในการลงทุน

มีความมัน่คงปลอดภยั

แนวทางประชารฐัขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์

ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีทนัสมยั

ก้าวทนัเวทีโลก
ด้วยดิจิทลั

สร้างโอกาส 
สร้างความเท่าเทียม

ยกระดบั
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสู่รฐับาล
ดิจิทลั

สร้างคนไทย 4.0 
+ ดิจิทลั

สร้างระบบนิเวศ
ดิจิทลัยัง่ยืน เป็นท่ี
ยอมรบัในระดบั
สากล





วิธีการสรา้งการรบัรูเ้น็ตประชารฐัสู่ประชาชน

พฒันา
วทิยากร
แกนน า

สรา้งการ
รบัรูผู้น้ า
ชุมชน

สรา้งการ
รบัรู้

ประชาชน

สรา้งวทิยากรแกนน าจากคร ูกศน. 
และภาคจีากทัว่ประเทศ
รวม 1,000 คน

วทิยากรแกนน า 1 คน รบัผดิชอบ 25 หมูบ่า้น 
สอนผูน้ าชมุชนและวทิยากรเน็ตประชารฐั 
อย่างน้อยหมูบ่า้น 4 คน
รวม 100,000 คน ได ้คร ูข 24,700 คน

ผูน้ าชมุชนและวทิยากรเน็ตประชารฐั 1 ทมี 
สอนประชาชนใชง้านเน็ตประชารฐั
หมูบ่า้นละ 30-40 คน
รวม 750,000-1,000,000 คน

ผูน้ า
ชุมช
น

ผูน้ า
ชุมช
น

วิทยากร
แกนน า

ผูน้ า
ชุมช
น

ผูน้ า
ชุมช
น
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Digital literacy 
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
literacy) หมายถึง ทักษะในการน าเครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ 
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการท างาน
ร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน หรือ
ระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ
• การใช้ (Use)
• เข้าใจ (Understand)
• การสร้าง (create)
• เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีจิิทัล 9 ด้าน

ที่มา: http://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp



ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั (DEPA)

จดัตัง้ขึ้นเม่ือวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2560
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพฒันาอตุสาหกรรมและนวตักรรมดิจิทลั พฒันาและ

ส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้เทคโนโลยีดิจิทลัให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และ
ความมัน่คงของประเทศ ตาม พระราชบญัญติัการพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ความมัน่คง
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ภารกิจ

จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั 
วจิยันโยบาย ดชันี รายงานสถานการณ์ และ
ตดิตามความกา้วหน้าเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ดจิทิลัในอนาคต

ส่งเสรมิ สนบัสนุนการลงทุน ร่วมมอืกบับุคคลอื่น
หรอืประกอบกจิการเกีย่วกบัอุตสาหกรรมหรอื
นวตักรรมดจิทิลั

ส่งเสรมิและพฒันาการน าเทคโนโลยดีจิทิลัมา
ประยุกตใ์ชใ้นธุรกจิหรอือุตสาหกรรม และชุมชน 
สงัคมและทอ้งถิน่

ส่งเสรมิ สนบัสนุน และด าเนินการเกี่ยวกบั
การพฒันาก าลงัคนและบุคลากรดา้น
อุตสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลัให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ

เสนอแนะ เร่งรดั และตดิตามการปรบัปรุง
แกไ้ขกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ หรอืมาตรการ
เกีย่วกบัการคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญาของ
อุตสาหกรรมหรอืนวตักรรมดจิทิลั

1

2 5

3

4
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แผนยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
พ.ศ.2561-2564



องคป์ระกอบของแผนฯ ตาม พรบ. การพฒันาดิจิทลัฯ 

(2) แนวทางการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิอุตสาหกรรม
และนวตักรรมหรอืงานวจิยั ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั

(9) แนวทางการสง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษา คน้คว้า 
วจิยั การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและนวตักรรมทีจ่ าเป็นต่อ
การพฒันาอุตสาหกรรมดจิทิลั

(3) สง่เสรมิ สนบัสนุน และร่วมมอืกบับุคคลอื่นในการ
พฒันาอุตสาหกรรมหรอืนวตักรรมดจิทิลั 

Innovation

(8) แนวทางการ
สง่เสรมิและอ านวย
ความสะดวกในการ
ลงทุนในอุตสาหกรรม
และนวตักรรมดจิทิลั 

Investment

(5) แนวทางการสง่เสรมิและ
พฒันาการน าเทคโนโลยดีจิทิลั
มาประยุกตใ์ชใ้นธุรกจิหรอื
อุตสาหกรรม 

Sustainability

(7) แนวทางการสง่เสรมิและสนบัสนุน
การพฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัตามหลกัการ
การออกแบบทีเ่ป็นสากล และการพฒันา
เทคโนโลยสีิง่อ านวยความสะดวก

สงัคม (1) แนวทางการสง่เสรมิและสนบัสนุน
ใหเ้กดิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อ
สรา้งหรอืเผยแพร่เนื้อหา ผา่นทางสือ่
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรม และความมัน่คงของ
ประเทศ

ก าลงัคน
ดิจิทลั

(4) แนวทางการสง่เสรมิและสนบัสนุนการผลติและ
พฒันาก าลงัคนดา้นอุตสาหกรรมและ นวตักรรม
ดจิทิลัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศ 

(6) แนวทางการสง่เสรมิและสนบัสนุนการ
เผยแพร่ความรูใ้หป้ระชาชนใชป้ระโยชน์จาก 
เทคโนโลยดีจิทิลัอย่างคุม้ค่าประหยดัและ
ปลอดภยั

เศรษฐกิจ
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แผนยุทธศาสตร์การสง่เสริมเศรษฐกิจดิจทัิล 

28



29

ยุทธศาสตร์ที่ 1: โปรแกรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัล 
(Digital Manpower) กลุ่มเป้าหมาย

• เด็กและเยาวชน (Coder)
• นักศึกษาสาขาดิจิทัล
• ผู้ท างานสายงานดิจิทลัที่ต้องการเพ่ิมทกัษะ
• ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

ทักษะที่ส่งเสริม/ สนับสนุน

o Coding 
o Big Data & Analytics
o Design Thinking
o Entrepreneurship
o Internet of Things

o AI/ Deep Learning   
o Advanced Robotics
o Cyber Security

1
สร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ 

เป็น Coder
- Thaicode.org ส าหรับเป็น
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านชุดความรู้ coding 
ของเด็กและเยาวชนไทย (ครู
เป็น Change Agent)

- พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ผ่านกิจกรรม Code Camps ทั้ง
ในและนอกโรงเรียนทั่วประเทศ

Executor: DEPA ภาคเอกชน 
โรงเรียนรัฐและเอกชน สพฐ. 

กทม. ตชด. BOI

2
สร้างเพ่ิม  เสริมทักษะ และ

พัฒนาบุคลากรดิจิทัล
- DigitalMooc.com ส าหรับเป็น
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยชุดความรู้
ทักษะดิจิทัล

- จัดตั้งสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัล 
(Digital Academy) และจัดท า 
Digital Competency Framework

- สนับสนุนระบบรับรองขีด
ความสามารถบุคลากรดิจิทัล 
(certificate) 

Executor: ภาคเอกชน สคช. สวทช.  
ดศ.  สพ.  รง.   สถาบันการศึกษา 

กองทุน DE

3
ยกระดับตลาดแรงงานด้าน

ดิจิทัลไทยสู่สากล

- อ านวยความสะดวกให้
ผู้เช่ียวชาญด้านดิจิทัล (เน้น
สาขาที่จ าเป็น ขาดแคลน หรือ
เป็นสาขาแห่งอนาคต)  จาก
ต่างประเทศเข้ามาท างานใน
ประเทศไทย รวมถึงดึงดูด
ผู้เช่ียวชาญด้านดิจิทัลที่ท างาน
อิสระ (digital nomad)

Executor: BOI กค.  กต.  ตม. 
สกรศ.  วท.  DEPA

100,000
Digital manpower

เด็กและเยาวชน (Coder)
จ านวน ๕๕,000 คน

นักศึกษาสาขาดิจิทัล
จ านวน ๓0,000 คน

ผู้ท างานดิจิทัลที่ต้องการเพ่ิม
ทักษะ จ านวน ๑0,000 คน

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 
จ านวน ๕,000 คน 29



30

ยุทธศาสตร์ที่ 1: โปรแกรมที่ 2  เสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลให้กลุ่มประชาชนทั่วไป (Digital Workforce)

1
กระตุ้นให้ประชาชนอยาก
เรียนรู้และใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลด้วยตนเอง

- รณรงค์สร้างความตระหนักด้าน
ดิจิทัล และส่งเสริมให้เกิด Killer 
Apps เพ่ือกระตุ้นการใช้ดิจิทัล
ของประชาชน

- จัดพ้ืนที่การเรียนรู้ทักษะดิจิทัล
ด้วยตนเอง (เช่น Digital Café)   
ด้วยการปรับห้องสมุดด้ังเดิม
และเสริมศักยภาพศูนย์การ
เรียนรู้รูปแบบต่างๆ 

Executor: NDEC ดศ. กษ.  พณ.  
อก.  วธ. สสส.  สสว.  พม.

2
สนับสนุนการเรยีนรูท้ักษะ
ดิจิทัลส าหรับประชาชน

- Thaiskills.com ส าหรับเป็น
แพลตฟอร์มเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ชุดความรู้พัฒนาทักษะอาชีพ 

- สนับสนุนการผลิตเน้ือหาการ
เรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัล (รวมถึง
รับรองมาตรฐาน) 

Executor: กษ.  พณ. สธ.  ศธ.  ดศ.  
พม.  สสว.  อก.   รง.  กก. BOI
สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน  

กองทุน DE

30,000,000
Digital citizen

400,000
Digital workforce

+

ทักษะเบื้องต้น 

• ความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยดีจิิทัล
•ทักษะเบื้องต้นในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

จิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์
•ทักษะด้านดิจิทัลเฉพาะกลุ่ม เช่น เกษตรกร 

ผู้สูงอายุ แรงงานในอนาคต 



Community Adoption Fund

DEPA Digital Startup 
Fund

Infrastructure Fund 

DEPA Transformation 
Fund

Awareness /
Marketing

Digital 
Manpower

DEPA Research 
Fund

มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
http://www.depa.or.th/th/fund



Fund

Digital Manpower

M1 : Digital Manpower
0.1 MB

M2 : Digital P-Skill
0.3 MB

• Professional Fund
• Executive Fund

Digital ManpowerM1

100,000 1 Year

Digital P-SkillM2

300,000 1 Year

70% 100,000

Professional Fund
100% 100,000

Education Fund

100% 300,000
Executive Fund

มาตรการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (M1) 

มาตรการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัล (M2) 

การสมัคร

รายละเอียด

รายละเอียด

DEPA-RA-01 DEPA APPLICATION FORM(15-1-61).doc
มาตรการส่งเสริม_Digital Startup_edited_10_1_18.pdf
มาตรการส่งเสริม_Digital Startup_edited_10_1_18.pdf


Fund

Digital Manpower

M1 : Digital Manpower
0.1 MB

M2 : Digital P-Skill
0.3 MB

• Professional Fund
• Executive Fund

การสมัคร

M1

มาตรการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (M1) รายละเอียด

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การสนับสนนุ สิ่งที่ส่งมอบ

เงินให้เปล่า 100% ไม่เกิน 1 แสนบาท 
ระยะเวลา 1 ปี

พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับขีด

ความสามารถก าลังคน
ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล

นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคล

ซ่ึงเป็นผู้ว่างงาน

ก าลังคน
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพก าลังคน

DEPA-RA-01 DEPA APPLICATION FORM(15-1-61).doc
มาตรการส่งเสริม_Digital Startup_edited_10_1_18.pdf


Fund

Digital Manpower

M1 : Digital Manpower
0.1 MB

M2 : Digital P-Skill
0.3 MB

• Professional Fund
• Executive Fund

M1

มาตรการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (M1) รายละเอียด

ระดับ
หลักสูตร

ระดับทักษะ
ค่าใช้จ่ายสูงสุด

ไม่เกิน (บาท/หัว)
หมายเหตุ

ระดับท่ี 1
ระดับการใช้งานขั้นพ้ืนฐาน      
(Digital Literacy) 

5,000
หลักสูตรส าหรับผู้ใช้งานดิจิทัลพ้ืนฐาน เช่น การ
ใช้โปรแกรมออฟฟิศ อินเตอร์เน็ต

ระดับท่ี 2
ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ      
(Digital Professional) 

10,000
หลักสูตรส าหรับผู้ใช้งานดิจิทัล เพ่ือการประกอบ
อาชีพ

ระดับท่ี 3
ระดับการใช้งานขั้นผู้เชี่ยวชาญ       
(Digital Specialist) 

15,000
หลักสูตรส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เช่น นักพัฒนา นักวิเคราะห์ 

ระดับท่ี 4
ระดับทักษะท่ีมีความต้องการ
เร่งด่วน  (High Demand Skill) 

40,000
หลักสูตรส าหรับเทคโนโลยีดิจิทัลในสาขาท่ีมี
ความต้องการเร่งด่วน เช่น ด้าน Data Science, 
IoT, Cyber Security เป็นต้น

มาตรการส่งเสริม_Digital Startup_edited_10_1_18.pdf


Fund

Digital Manpower

M1 : Digital Manpower
0.1 MB

M2 : Digital P-Skill
0.3 MB

• Professional Fund
• Executive Fund

การสมัคร

M2

มาตรการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพบคุลากรดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมดจิิทัล (M1) รายละเอียด

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การสนับสนนุ สิ่งที่ส่งมอบ

• เงินให้เปล่า 70% ไม่เกิน 1 แสนบาท
• เงินให้เปล่า 100% ไม่เกิน 3 แสนบาท

ระยะเวลา 1 ปี

พัฒนาศักยภาพและ
ยกระดับขีด

ความสามารถบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล

บุคคลธรรมดาที่เป็น
พนักงานหรือลกูจ้าง
ในหน่วยงานหรือ

องค์การ

บุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

DEPA-RA-01 DEPA APPLICATION FORM(15-1-61).doc
มาตรการส่งเสริม_Digital Startup_edited_10_1_18.pdf


THANK YOU
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