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การสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เรื่อง “Digital Transformation” เมื่อวันที่ 23 - 24  เมษายน 2565                
ณ  โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์     
เพื่อระดมความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ                 
ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์พลิกโฉมทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของไทยและของโลก และเพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และ
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพิ ่มขึ ้น  ซึ ่งจะช่วยเสริมสร้างการบริ หารงานมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้สรุปและรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ
สัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายครั้งนี้เป็นรูปเล่มรายงาน เพ่ือการเผยแพร่และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปีต่อไป  
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณท่านนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) ที ่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และ
ขอขอบพระคุณ ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์  ดร.วิรไท  สันติประภพ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ คุณฉัตรชัย  คงเดชอุดมกุล 
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วิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ รวมถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/รอง
อธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้บริหารส่วนงาน (คณบดี/ผู้อำนวยการ) และผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ช่วยทำให้
การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างดียิ่งทุก
ประการ 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล) 
รองอธิการบดี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  



 

 
 

ข 

 

 
สารบญั 

 

หัวเรื่อง หน้า 

(1) คำกล่าวเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat)     1 
 ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ประจำปี 2565  เรื่อง “Digital Transformation”   
 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม  วัฒนชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
(2) การบรรยายพิเศษ เรื่อง เรื่อง “SCB10X : การปรับโครงสร้างกับบริบทใหม่ของโลก”  5 
 โดย ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์  ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

(3) การเสวนาเรื่อง “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ : ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” 15 
 โดย ดร.วิรไท  สันติประภพ  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  
 ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 ดำเนินรายการโดย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(4) การบรรยายพิเศษเรื่อง “Conceptualizing CMU Digital Tranformation V.2.0”   29                         
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. ณัฐ  วรยศ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

(5) การบรรยายพิเศษเรื่อง “ปตท.สผ. การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการแข่งขัน โอกาส และอนาคต” 41 
 โดย นายฉัตรชัย  คงเดชอุดมกุล  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน 

(6) สรุปผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย  (วันที่ 24 เมษายน 2565)  
 (6.1) กลุ่มท่ี 1 Digital back-office operations and  IT infrastructures   63 
 (6.2) กลุ่มท่ี 2 Creating Digital Learning Ecosystems and Platform   71 
 (6.3) กลุ่มท่ี 3  Digital transformation for Society #1     77 
 (6.4)  กลุ่มท่ี 4  Digital transformation for Society #2     85 

(7) สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat)     91 
 โดย  ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(8) ช่วงถาม-ตอบ และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม       106 

(9) ภาคผนวก   
 (9.1) ประมวลภาพการสัมมนา        109

 (9.2) รายละเอียดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat)    113 
   ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 
   เรื่อง “Digital Transformation”   

 



 
 

1 

 

คำกล่าวเปิดการสัมมนาระดมความคดิเห็นเชิงนโยบาย (Retreat)  

ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

ประจำปี 2565  เรือ่ง “Digital Transformation”  

วันที่ 23 เมษายน 2565  

ณ โรงแรมพลูแมน ภเูก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ตำบลสาคู  

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

ท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน 
ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา นอกจากการจัดทำเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals –SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ ปัจจัยใหม่ในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนมาถึงแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG : 
Environment, Social และ Governance) อย่างที ่ได้ทราบกันแล้วนั ้น ในการที ่จะกำหนดนโยบายใด
นโยบายหนึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) ปัจจัยทางสังคม (Social 
and Human Factors) และส ิ ่ งสำค ัญท ี ่ส ุดอ ีกประการหน ึ ่ งท ี ่ จะต ้องคำน ึ งถ ึ งค ือความโปร ่ ง ใส 
(Transparency) ซึ่งใน SDGs ทั้ง 17 ข้อนี้ยังไม่ได้กล่าวถึงความโปร่งใสหรือธรรมาภิบาลมากเท่าใดนัก แต่
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ได้กล่าวถึงในช่วง 2 ปีของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่า การคอร์รัปชันทั่วโลกมีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะเกิดความ
ยากลำบากของผู้คนทั่วโลก แต่การคอร์รัปชันก็ยังมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้น จากสถิติของการคอร์รัปชันในช่วงที่
ผ่านมา จึงได้มีการนำเรื ่อง Good Governance ยกขึ ้นมาเป็นหัวข้อที ่สำคัญไว้ด้วย ซึ ่ง มช. ได้มีการ
ดำเนินการในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง และยังมีเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) ที่ควรจะนำแนวคิดของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมด้วย   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานให้ไว้ตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ภายหลังจากการ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ “ต้มยำกุ้ง” ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2540 ที่ได้มีการประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ทำให้เงิน
บาทมีค่าลดลง ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสถาบันการเงินและนำไปสู่การปิดตัวของ 58 แห่งและธนาคารอีก               
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6 แห่ง บริษัทเอกชนหลายแห่งต้องล้มละลาย และเกิดปัญหาการฆ่าตัวตายของผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
วิกฤตการณ์ครั้งนั้น หลังจากนั้นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐบาลจึงได้นำหลักคิด
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการจัดทำแผนร่วมด้วย  

ทั้งนี้ จะขอกล่าวถึงหัวข้อที่สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ Digital Transformation ของ มช. ต่อไป 
ในอนาคต ดังนี้ 

1. หลักการสร้างความยั่งยืนของชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นชาตินิยมรวมอยู่ด้วย มีดังนี้  
1.1 ปัจจัยหลักที่สร้างลักษณะเฉพาะให้แก่ชนชาติหรือประเทศชาติ  ได้แก่ (1) ประเทศนั้น 

มีประวัติศาสตร์มาอย่างไร (2) การพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศเป็นอย่างไร และ (3) วิถีชีวิตของผู้คนใน
ประเทศมีความเชื่ออะไรและมีการดำรงชีวิตอย่างไร ทั้งระดับชาติ องค์กร มหาวิทยาลัย คณะ จะต้องมีความ
เข้าใจใน 3 ปัจจัยดังกล่าวนี้จึงจะสามารถนำพาองค์กรของตนเองดำเนินการก้าวต่อไปได้ แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่าแต่
ละประเทศหรือแต่ละองค์กรนั ้น ๆ มีความเข้าใจตนเองมากน้อยเพียงใด ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่ท้า ทายมาก                            
ในขณะเดียวกัน มช. ซึ่งมีที ่ตั ้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์ล้านนา 
รับผิดชอบต่อประเทศไทย และอาจจะต้องมีพันธกิจอีกอย่างคือ การนำเอาทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวมาถ่ายทอด
ให้นักศึกษาและผู้คนได้รับรู้  

จากผลงานวิจัยของศาสตราจารย์กิตติคุณ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา จากคณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ที่ได้
รวบรวมเผ่าพันธุ์ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มชนที่พูดภาษาตระกูลไท ประมาณหนึ่ง
ร้อยกว่าล้านคน ดังนี้ (1) ชาวไทยในประเทศไทย 63 ล้านคน (2) ไทดำ-ไทขาวในสิบสองจุไทประเทศ
เวียดนาม 1-5 ล้านคน (3) ชาวลาวในประเทศ สปป.ลาว 5 ล้านคน (4) ชาวไทลื้อในสิบสองปันนาประเทศจีนมี
จำนวนหลายแสนคน (5) ชาวฉาน (ไทใหญ่) ในประเทศพม่าและประเทศจีน 5 ล้านคน (6) ชาวอาหมในแคว้น
อัสสัมประเทศอินเดีย 1-2 ล้านคน (7) ชาวไทจ้วงในมณฑลกวางสีประเทศจีน 15 ล้านคน และ (8) อื่น ๆ 
เช่น ชนกลุ่มน้อยในยูนนาน กุ้ยโจว ไหหลำ เป็นต้น  

1.2 โครงสร้างสังคมในเชิงนามธรรมและคุณธรรมที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ใน 3 ระดับ ได้แก่  
(1) ระดับตระกูล/ครัวเรือน/ครอบครัว ที่ผู้เยาว์จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณและการตอบแทน

คุณต่อผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็จะมีพันธะในการดูแล เลี้ยงดู อบรม มีความรัก และความเมตตาต่อ
ผู้เยาว์ ซึ่งหากเปรียบกับในระดับคณะของมหาวิทยาลัยแล้ว ผู้ที่สูงวัยกว่าก็จะมีความรักและความเมตตากับ                   
ผู้อาวุโสน้อยกว่า/ผู้เยาว์ ซึ่งหากมีการนำเอาคุณธรรมดังกล่าวมาใช้กับสองกลุ่มนี้ระหว่างผู้เยาว์กับผู้ใหญ่ 
และระหว่างผู้ใหญ่กับผู้เยาว์ โดยนำมาดำเนินการให้เกิดความเข้มข้นในยุคปัจจุบัน จะช่วยทำให้ปัญหาเรื่อง
ครอบครัวเปราะบางของคนไทยในขณะนี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันมีจำนวนที่ลดลงได้ รวมถึงความ
เป็นพี่น้องกันในสายเลือดเดียวกันด้วย  

(2) ระดับชุมชน ไทยมีการปลูกข้าว ปลูกผัก ล่าสัตว์ เลี้ยงสัตว์ ซึ่งในสมัยโบราณมีพื้นฐาน
จากการทำนาดำ จึงมีการเลือกสถานที่ที่มีแม่น้ำ ลำห้วย และลำเหมืองไหลผ่าน เพ่ือทำฝายหรือเขื่อนในการ
กักเก็บน้ำไว้ใช้ โดยในส่วนที่เป็นที่ลุ่มจะใช้ทำนาดำ และส่วนที่เป็นโคก/เนินจะใช้สำหรับสร้างบ้านของแต่ละ
ครอบครัว ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนไทย โดยชุมชนไทยนี้มีหลักคุณธรรม 2 ข้อ คือ 1) ความมีน้ำใจต่อกัน             
ทำให้เกิดความผูกพันซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับภาควิชา คณะ  มหาวิทยาลัย และชุมชน  โดยในแต่ละระดับ
ควรจะมีการสร้างกิจกรรมเสริมให้เกิดความมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ จะขอยกตัวอย่างความมีน้ำใจที่ทำให้
เกิดนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การดำเนินงานร่วมกันของคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะ  
แพทยศาสตร์ของ มช. ในการสร้างห้องความดันลบเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(COVID-19) เป็นต้น ซึ่งในยุคปัจจุบันอาจจะต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยมีน้ำใจต่อกัน และ              
2) ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  

(3) ระดับเมืองหรืออาณาจักร ที่เป็นลักษณะเมืองเอก เมืองหลวง เวียง และเชียง ซึ่งจะมีเจ้า
ฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครอง โดยจะทำหน้าที่เป็นประมุข เป็นจอมทัพของเมือง ซึ่งในแต่ละอาณาจักรจะต้อง
มีความจงรักภักดีและมีความสามัคคีต่อบ้านเมือง จึงขอฝากให้ทุกท่านในที่ประชุมให้ช่วยกันสืบสานความ
เป็นไทยในเรื่องของคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนของความเป็นไทยต่อไป ทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชน และ
ระดับเมืองหรืออาณาจักรไว้ด้วย  

1.3 หัวใจของการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริแก่องคมนตรีในช่วง พ.ศ. 2555 ให้สร้างโรงเรียนคุณธรรม โดยมี
เป้าหมายคือ การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ไปดำเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ได้พระราชทานความไว้ว่า “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมี
น้ำใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขันกับเพื่อน เพื่อให้ตนเองได้
ลำดับดี ๆ หรือสอบได้ที ่หนึ ่งของชั ้น แต่ต้องให้เด็กแข่งกับตนเอง” เมื ่อวันที ่ 5 กรกฎาคม 2555 ได้
พระราชทานความไว้ว่า “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” และเมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2555  ได้พระราชทานความไว้ว่า “ครูต้องทำเป็นตัวอย่าง ให้นักเรียนเป็นคนดี ให้นักเรียนรัก
ครู ครูรักนักเรียน” ในทำนองเดียวกันคณบดีจะทำอย่างไรให้อาจารย์ทุกคนรักนักศึกษา และจะทำอย่างไรให้
นักศึกษารักและเคารพอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งโดยสรุปจะตรงกับโครงสร้างสังคม 3 ระดับที่ได้ยกตัวอย่างไว้
ข้างต้น คือ (1) ความรักความเมตตาต่อกันและกัน (2) ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อกัน และ (3) ความสามัคคีในหมู่
คณะ  

2. Digital ขอยกตัวอย่าง 2 เรื่อง ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Digital Transformation คือ (1) โครงการ
ผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่ งยืน (Connext ED) ซึ่งเป็นโครงการของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน) ที่ร่วมกับบริษัทเอกชนหลายแห่ง และธนาคารต่าง ๆ ในการช่วยพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ 
โดยมีการเลือกโรงเรียนประมาณห้าพันกว่าโรงเรียนที่ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะให้กับครู ซึ ่งโครงการดังกล่าวทำให้นักเรียนสามารถหาความรู้ได้เองจาก
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้มีความรู้เพิ่มขึ้น จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านในที่ประชุม
ร่วมกันช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกล ได้มีโอกาสหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยอาจหาองค์กรกลางที่ขอรับ
บริจาคคอมพิวเตอร์เก่านำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล และ (2) การบริหารจัดการ
โรงพยาบาล จำนวน 2 ระบบ ซึ ่งเป็นส่วนที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู ่ในขณะนี ้ ได้แก่ ระบบที ่หนึ ่ง คือ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่ง ที่ก่อตั้งมาแล้ว 40 กว่าปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราโชบายเป็นระยะ ๆ โดยมี 3 นโยบาย คือ 1) การดูแลคนไข้ในท้องถิ่น
ทุรกันดาร 2) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดังกล่าวได้รับมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพจาก Hospital Accreditation (HA) ได้ทุกโรงพยาบาล และมีจำนวน 3-4 
โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ ที่ทำ
หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาล             
ต่าง ๆ ทั่วโลก และ 3) การให้แพทย์และพยาบาลออกไปทำงานสุขภาพชุมชน ทำให้แพทย์และพยาบาลเริ่ม
ออกพ้ืนที่ไปดูแลประชาชนในชุมชนของตนเองเพ่ิมมากข้ึน ระบบที่สอง คือ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาของรัชกาลที่ 9 จำนวน 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยขณะนี้ทั้ง 2 ระบบ ผมได้ให้นโยบายไว้ว่า
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จะต้องทำให้โรงพยาบาลเป็น Smart Hospital ให้ได้  ซึ่งที่โรงพยาบาลเด่นชัยของจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดของจังหวัดแพร่ด้วย ส่วนอีกหนึ่งโรงพยาบาลคือ 
โรงพยาบาลยี่งออยู่ที่จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ได้ทำโรงพยาบาล Paperless และ
ปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ ทำให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการรับบริการ
รักษาพยาบาลที่รวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น ทั้งนี้ผมได้กำหนดระยะเวลาในช่วง 3 ปี (ตั ้งแต่ปี 2565-2567) ให้
โรงพยาบาลทั้ง 2 ระบบดังกล่าวนี้จะต้องเป็นโรงพยาบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ให้ได้ 

สรุปประโยชน์ของ Digital หรือ Smart Hospital หรือ Event Digital หรือ Smart University             
จะมีทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและในอนาคต ดังนี้ 

ประโยชน์ในปัจจุบัน คือ (1) การบริหารและการบริการแม่นยำกว่า Manual Mode ทำให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดลงได้เป็นจำนวนมาก (2) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกว่า ทำให้บุคลากร
มีเวลาเพิ่มขึ้นที่จะไปศึกษาเรียนรู้งานด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ (3) แล้วแต่การออกแบบระบบโดยจะเน้น
ผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการหรือเน้นทั้งสองประการก็ได้ และ (4) ป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ดีกว่า 

ประโยชน์ในอนาคต คือ (1) เตรียมระบบไว้รองรับคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานมาจาก Digital Tech หรือ 
Digital Native (2) เตรียมระบบไว้รองรับเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ Digital Tech เป็นพ้ืน 
และ (3) เตรียมระบบไว้รองรับความรู้และเทคโนโลยีการแพทย์ดิจิทัล 

3. นวัตกรรม (Innovation) ภาษิตโบราณของประเทศจีนได้กล่าวไว้ว่า “วันนี้ใหม่ พรุ่งนี้ใหม่ ใหม่
เสมอ” โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาใน
อนาคตอยู่เสมอ ซึ่งกลุ่มบริษัท 3M ได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันของคำว่า “Research” กับ “Innovation” 
ไว้ดังนี้ (1) เมื่อนำเงิน (Money) ใส่เข้าไปแล้วได้ความรู้ (Knowledge) ออกมา จะเรียกวิธีการนี้ว่าการวิจัย 
(Research) (2) เมื่อนำความรู้ (Knowledge) ใส่เข้าไปแล้วได้เงิน (Money) ออกมา จะเรียกวิธีการนี้ว่า
นวัตกรรม (Innovation) และ (3) นวัตกรรมเพ่ิมคุณค่า และ/หรือ เพ่ิมราคา 

โดยมีเป้าหมายของนวัตกรรม 4 ด้าน ได้แก่ (1) สินค้าใหม่ (2) บริการใหม่ (3) Production 
Process กระบวนการการผลิตใหม่ และ (4) Business Model ใหม่ และอาจจะมีการออกแบบชุมชมใหม่ 
(Social Innovation Design) ยกตัวอย่างเช่น จะทำอย่างไรให้ชุมชนมีความสุขเพิ่มขึ้น มีความทุกข์น้อยลง 
ความมีน้ำใจเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

สุดท้ายผมขอฝากเรื่องคุณสมบัติความเป็นคน 4 ประการ (ภาษิตจีน) ไว้ให้กับทุกท่านเป็นแนว
ปฏิบัติตนต่อไป ได้แก่ (1) ต้องกตัญญูรู้คุณคน และจงตอบแทน (2) ต้องมีเมตตาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยาก (3) ต้อง
ขยันหมั่นเพียรและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาของแรงงานที่
อยากจะรวย แต่ไม่อยากทำงานหนัก ฉะนั้นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะต้องปรับ Mindset ของนักศึกษาให้
รู้จักการทำงานที่หนักอย่างเพียงพอ จึงจะได้รับสิ่งตอบแทนกลับคืนมา และ (4) การรู้จักการให้อภัยอยู่เสมอ
และการรู้จักให้เกียรติผู้อื่น 

ผมขอเปิดการส ัมมนาระดมความคิดเห ็นเช ิงนโยบาย (Retreat) ระหว ่างกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2565 เรื่อง Digital Transformation ณ บัดนี้ 
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การบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “SCB10X : การปรับโครงสร้างกับบริบทใหม่ของโลก” 

วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ  โรงแรมพลูแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช 

ตำบลสาค ูอำเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โดย ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ 

ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท เอสซบีี เทน็เอกซ์ จำกัด 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท หลักทรัพยไ์ทยพาณิชย์ จำกัด 

 

 

 การจัดสัมมนาในวันนี้ ผมเชื่อว่ามีสาเหตุหนึ่งมาจากสิ่งที่หลาย ๆ ท่านคงรับรู้เหมือน ๆ กัน ถึงการ
เปลี่ยนแปลงหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า disrupt  ซึ่งในปัจจุบันนี้ ทุกธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมกำลังถูก 
disrupt หรือมีความเสี่ยงสูงที่จะถูก disrupt  การบรรยายในวันนี้จะเป็นการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจากกรณีศึกษาการปรับเปลี่ยนธนาคารแบบดั้ งเดิมไปสู่บริษัท
เทคโนโลยีทางการเงิน และกรณีศึกษาการจัดตั้งบริษัท SCB10X ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจะสอดคล้อง
กับการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 คำจำกัดความของคำว่า “disrupt”  คือ การเปลี่ยนแปลงแบบถาวร หรือเปลี่ยนแปลงแบบที่จะไม่
ย้อนกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้ว ถ้าหากองค์กรไม่มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นั่นหมายถึง
ว่าองค์กรนั้นอาจจะไม่มีบทบาทอีกต่อไปในอนาคต โดยเป็นสถานการณ์ที่ธนาคารกำลังเผชิญหน้าอยู่ใน
ขณะนี้ และอีกไม่นานวงการการศึกษาอาจจะเผชิญหน้ากับ “disrupt” เช่นเดียวกัน ซึ่งมีตัวอย่างของการถูก 
“disrupt” ดังนี้ 
 - แสงสว่าง   เทียนไขที่ใช้เพื่อให้แสงสว่างในอดีต ถูก disrupt ด้วยนวัตกรรมของหลอดไฟแบบไส้ 
เพ่ือให้ได้แสงสว่างที่ยาวนานกว่าเทียนไข ซึ่งจะไม่ย้อนกลับไปสู่ยุคเทียนไขอีกต่อไป แล้วหลอดไฟแบบเดิมถูก 
disrupt ด้วยนวัตกรรมหลอดไฟแบบ LED 
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ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่างเทียนไขและหลอดไฟ 
 
 - รถ   ในอดีตมีการคิดค้นรถม้ามาใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทาง แต่เนื่องจากสิ่งปฏิกูลจากม้าส่ง
กลิ่นรบกวนผู้คนในเมืองเป็นอย่างมาก จึงถูก disrupt ด้วยรถยนต์ที่ใช้นวัตกรรมเครื่องยนต์สันดาปและใช้
น้ำมันเชื้อเพลิง จากการคิดค้นของ เฮนรี ฟอร์ด แล้วก็ถูก disrupt ด้วยนวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้า Tesla ซึ่งเริ่ม
แพร่หลายในปัจจุบัน 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2  วิวัฒนาการของรถ 
 

   นอกจากนี้ เรื ่องของการใช้รถยนต์ ปัจจุบันคนเริ่มที่จะไม่ต้องการเป็นเจ้าของรถเอง เพียงแค่
ต้องการโดยสารรถยนต์ในลักษณะส่วนตัวมากขึ้น จึงเกิดเป็นธุรกิจการใช้บริการรถยนต์ส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน 
อาทิ Uber, Grab,  Gojek, DiDi เป็นต้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์มีความเป็นลูกค้า 
(customer) ที่มีโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและมักจะมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าเสมอ ๆ ดังนั้น 
Disruptive Innovation หรือนวัตกรรมที่ทำให้โลกมีการเปลี่ยนแปลง จะเกิดขึ้นเมื่อมีสิ ่งใหม่หรือความ
ต้องการใหม่ ๆ เข้ามาทดแทนสิ่งเดิม 
  Disruption เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและต่อเนื่อง และในช่วงหลังเราจะสัมผัสได้ว่ามันเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ดังนี้ 
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ภาพที่ 3  Waves of Disruption 
 

 จากภาพจะเห็นได้ว่าภาคการศึกษาและภาคการธนาคารถูก Disrupt ตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 2015 เป็นต้นมา               
ซึ่งการถูก Disruption อาจจะมาจากหลายช่องทาง อาทิ สถานการณ์บีบบังคับต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จะเห็นว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา องค์การเพ่ือ
การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโกให้ข้อมูลว่า ประมาณร้อยละ 90 ของ
นักเรียนทั่วโลก ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยล้านคนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 อาจารย์ผู้สอนก็ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งจากเดิมไม่เคยสอนผ่านระบบออนไลน์ ก็จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเป็นการสอนออนไลน์
แทนทั้งหมด แตใ่นความเป็นจริงแล้วภาคการศึกษาก็ถูก disrupt อยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่มีโรคโควิด 19 
ก็ตาม สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิด disrupt นั้นคือ โลกหมุนเร็วมากและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก จนเกิด
คำถามที่ท้าทายว่า จะสอนอะไรเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมเป็นผลผลิตจากการศึกษาที่จะเข้าสู่สังคมโลก
ในอนาคตดังกล่าว  
 มีตัวอย่างบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด ที่ได้ทำการศึกษาวิจัยแล้วค้นพบว่า ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถ
ทราบถึงอาชีพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นความกังวลของอาจารย์ที่ไม่รู้จะสอนวิชาอะไรให้นักศึกษาในวันนี้ 
เพ่ือให้ตอบโจทย์สิ่งที่นักศึกษาจะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ นั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ภาคการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการปรับตัว กล่าวคือ จำนวนนักเรียนที่เข้ามาเรียนลดน้อยลงอย่างมาก เพราะ
นักเรียนเริ่มมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย เนื่องจากเรียนไปแล้ว ก็ไม่ได้นำเอา
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใด ๆ 
 ขณะเดียวกันบริษัท กูเกิล จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริการคลังข้อมูล ก็ค้นพบว่า มหาวิทยาลัย
สอนทักษะและองค์ความรู้แก่นักศึกษาได้ไม่ค่อยตรงกับทักษะและองค์ความรู้ที่นักศึกษาควรจะมี บริษัท                
กูเกิล จำกัด จึงได้เปิดสอนเป็นหลักสูตรของตนเอง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล  การใช้งานเครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  และการทำการตลาดดิจิทัล  เป็นต้น ต่อมาก็ได้ เปิดให้ประชาชนและนักเรียนทั่วไปสามารถ
เข้ามาเรียนได้ และเม่ือเรียนจบหลักสูตรก็จะได้รับประกาศนียบัตรการผ่านหลักสูตรนั้น ๆ ด้วย  
 นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่เรียกว่า “EdTech” (Education Technology) คือ เทคโนโลยีด้านการศึกษาที่
สร้างความแตกต่างจากการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม ๆ ให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุก
ช่วงวัย โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและง่ายต่อการใช้
งาน ดังนั้น จึงเป็นโจทย์ของภาคการศึกษาที่จะต้องช่วยกันคิดหาวิธีการปรับเปลี่ยนต่อไป 
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 สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์นั้น ได้มีการศึกษาวิจัยและสำรวจเรื่อง Digital Transformation ซึ่งได้
ข้อสรุปจากคณะกรรมการบริษัทว่า Digital Transformation ถือเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง
ขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรในการรองรับผลกระทบจาก Digital Disruption อย่างไรก็
ตาม Digital Transformation นั ้น เป ็นมากกว ่าการนำเทคโนโลยีมา digitize องค์กร แต่เป ็นการ
เปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วนอย่างสิ้นเชิง เพื่อตอบโจทย์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งการ digitize องค์กร คือ 
การเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น เปลี่ยนจากการใช้กระดาษเป็นระบบออนไลน์ เป็นต้น แต่  
Digital Transformation หมายถึง การเปลี่ยนทั้งองคาพยพขององค์กร โดยเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้ 
 - ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัททุกคนจะต้องมีภาพเป้าหมายของ 
  เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน   
 - ธรรมาภิบาลและการกำกับดูแล   
 - โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - วัฒนธรรมองค์กร 
 - ทรัพยากรบุคล 
 
 ในลำดับต่อไปขอนำเสนอกรณีศึกษาการ Digital Transformation ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
ดังต่อไปนี้ 
 จากจุดเริ่มต้นของธนาคารไทยพาณิชย์เมื่อกว่า 115 ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบัน การเติบโตของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มากมาย แต่ยังเป็นการดำเนินธุรกิจภายใต้
บริบทเดิมของโลก มีสาขาจำนวน 1,209 สาขา และมีตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 12,345 ตู้ ซึ่งในช่วง
ที่ผ่านมา สาขาของธนาคารถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจธนาคาร เนื่องจากสาขาเป็นจุดเดียวที่จะได้พบเจอ
กับลูกค้า ทั้งธุรกรรมการเปิดบัญชีเงินฝาก การโอนเงิน การนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น การกู้
เงิน การซื้อประกันภัย เป็นต้น   
 แต่ในยุคต่อมาประมาณปี ค.ศ. 2015 ธนาคารต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื ่อง                   
เริ่มตั้งแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่นิยมเข้าไปทำธุรกรรมที่สาขาของธนาคาร ต่อมาก็มีเรื่องของ Fintech หรือ Financial 
Technology คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการเงินในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือเป็นสินค้า หรือบริการ 
หรือการแก้ปัญหาทางการเงิน รวมถึงเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจใหม่ ๆ ทำให้การจัดการและการ
เข้าถึงธุรกรรมทางการเงินเป็นไปได้ง่ายขึ ้นด้วยเทคโนโลยี  เช่น อาลีบาบา (Alibaba.com) ซึ่งเป็นช่อง
ทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์ True money, True Wallet, e-money เป็นต้น ซึ่งแต่ละช่องทางล้วนแต่
เป็นนวัตกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ จึงเกิดแนวคิดที่ว่า ธุรกรรมทางการเงินสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ด้วยเทคโนโลยี ซึ่งขณะนั้นเองอุตสาหกรรมธนาคารก็อยู่ในช่วงรุ่งเรืองสูงสุด 
 เมื่อปี ค.ศ. 1994 บิล เกตส์ (Bill Gates) เคยกล่าววลีหนึ่งที่ทำให้นักการเงินการธนาคารต้องตระหนัก
ถึงการเปลี ่ยนแปลงของธุรกิจธนาคาร คือ “banking is necessary - banks are not” หมายความว่า 
การเงินการธนาคารเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ธนาคาร (สถานที่) ไม่ใช่ จึงสะท้อนให้เห็นว่า ธนาคารอาจไม่ใช่
สิ่งจำเป็นในธุรกรรมทางการเงิน เนื่องจากธนาคารทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางในการจัดการธุรกรรมทางการ
เงิน อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่พบว่ามีผู ้ใดกล่าววลีเกี ่ยวกับภาคการศึกษาว่า “Education is necessary – 
university are not” แต่อีกไม่นานอาจจะมีผู้กล่าววลีนี้ก็ได้ 
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 ปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินประเภทต่าง ๆ ที่ธนาคาร 1 แห่ง ให้บริการแก่ลูกค้า มักจะมีบริษัท 
Fintech จำนวนมาก ซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กเข้ามาให้บริการธุรกรรมทางการเงินประเภทนั้น ๆ ในแบบ
เดียวกันด้วยประสบการณ์ที่ดีกว่า สะดวกรวดเร็วกว่า บางครั้งอาจจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วย รวมทั้ง
มุ่งเน้นที่จะทำบริการประเภทนั้นให้ดีที่สุด นอกจากนี้ ระบบ Blockchain ก็ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจทาง
การเงินด้วย เนื่องจากเป็นระบบเทคโนโลยีที่สร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้รับบริการ โดยไม่ต้องอาศัย
ความเชื่อมั่นหรือการันตีของธนาคารที่เป็นตัวกลางของธุรกรรมทางการเงินก็ได้ ดังนั้น ทั้ง Fintech และ 
Blockchain เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่า ธนาคารกำลังได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption  
 จุดเริ่มต้นของ Digital Transformation ของธนาคารไทยพาณิชย์ เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2016  โดย ดร.วิชิต 
สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้น (ปัจจุบันดำรง
ตำแหน่งนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ) ได้กล่าวไว้ว่า “Disruption ที่เกิดขึ ้นกับธนาคาร และ
อุตสาหกรรมธนาคาร ถือเป็น existential crisis ขององค์กร เราต้อง disrupt และ transform ตัวเองตั้งแต่
ตอนนี้ เพื่อความอยู่รอดในระยะยาว” จึงนำไปสู่ดำริของโครงการ Digital Transformation ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ภายใต้งบประมาณเงินลงทุนกว่า 4 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) สร้างความพร้อมใน
การรองรับ disruption ที ่จะเกิดขึ ้นอย่างร ุนแรงในอนาคต และ (2) สร้างความคล่องตัว และขีด
ความสามารถในการตอบโจทย์ลูกค้า และการแข่งขันระยะยาวอย่างยั่งยืน แล้วมอบโจทย์แก่ฝ่ายบริหารให้
ค้นหาแนวทางการ transformation องค์กร 
 โดยวิธีการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินการในระยะแรก ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในช่วงครึ่งวันเช้า
ของทุกวันภายในระยะเวลา 100 วัน เพื่อกำหนดเป้าหมายปลายทางของการ transformation องค์กรใน
ครั้งนี้ แต่ในระยะเริ่มต้นผู้บริหารแต่ละคนมีภาพเป้าหมายที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการพูดคุยปรับแนวคิดของ
แต่ละคน เพ่ือให้มองภาพเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ transformation องค์กรให้ประสบ
ความสำเร็จได้อย่างแท้จริง   
 การ transformation องค์กร จะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของภารกิจต่าง ๆ ที ่จะทำการ 
transformation โดยอาศัยคณะทำงานชุดหนึ่งที่จะทำหน้าที่พิจารณาตัดสินลำดับความสำคัญของภารกิจนั้น ๆ 
เนื่องจากผู้บริหารแต่ละฝ่าย ก็จะให้ความสำคัญกับภารกิจของตนเองก่อน และเมื่อให้ภารกิจใดเป็นภารกจิที่
สำคัญกว่าอีกภารกิจหนึ่งย่อมจะถูกกระทบ ซึ่งประเด็นความเห็นที่แตกต่างกันก็ถือเป็นประเด็นความยากอีก
ประเด็นหนึ่งของการ transformation องค์กร 
 เมื่อครบระยะเวลา 100 วัน ผลที่ได้คือ ผู้บริหารได้วาดภาพเป้าหมายในแบบที่ใกล้เคียงกัน และวาง
แนวทางในการดำเนินการ transformation องค์กร สรุปได้ว่า SCB Transformation ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ได้แก่ การทำ Digitization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการทำ Digital Transformation เพ่ือ
สร้างความคล่องตัวและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยทั้งสองส่วนจะตอบสนองต่อเป้าหมายความยั่งยืน
ขององค์กร 
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 ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง Digitization และ Digital Transformation 
 

 Digitization คือ การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล ทำให้การให้บริการมีความรวดเร็ว  
ตัวอย่างคือ ธนาคารได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาระบบกระบวนการทำงานและการให้บริการของ
ธนาคาร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น เช่น 
Mobile Banking, SCB easy, การชำระค่าส ินค้าและบริการผ ่านการแสกน QR Code ของร ้านค้า,                      
e-payment เป็นต้น 
 Digital Transformation คือ การสร้างความคล่องตัวให้กับองค์กร พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ตัวอย่างคือ ธนาคารมุ่งเน้นการสร้างความยืดหยุ่นความคล่องตัว (agility) และขีดความสามารถใน
การแข่งขัน (competitiveness) อย่างยั่งยืนให้กับองค์กร เช่น 
 - นวัตกรรม  การจัดตั้ง SCB10X  ที่มีแนวคิดว่า fail fast, fail cheap and fail forward 
กล่าวคือ “ต้อง” รีบล้ม เพราะการล้มช่วงเริ่มต้นราคาที่ต้องจ่ายจะถูกกว่าตอนอ่ืนมาก แต่ต้องล้มและเรียนรู้
ที่มาที่ไปของความผิดพลาดล้มเหลว แล้วรีบแก้ไข และพากิจการฝ่าปัญหาอุปสรรคไปข้างหน้า 
 - ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  Cloud, Big data, Cyber Security 
 - พันธมิตร  เมื่อเราจะ transformation องค์กร สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือ พันธมิตร เนื่องจาก
การเปลี ่ยนแปลงในบริบทของโลกยุคใหม่ที ่มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าที ่องค์กรเดียวจะจัดการได้                         
จึงจำเป็นต้องอาศัยเพ่ือนหรือมิตรที่จะคอยช่วยเหลือ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะมีความ
ร่วมมือกับ Microsoft การพัฒนาเพื่อขยายธุรกิจร่วมกับเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เป็นต้น 
 - วัฒนธรรมองค์กรและทรัพยากรบุคคล  เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากความรวดเร็ว
เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการ transformation องค์กร ดังนั้น การมอบอำนาจการตัดสินใจลงสู่ผู้ปฏิบัติงานใน
แต่ละสาขา จึงเป็นสิ่งจำเป็น ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสาขา ก็จะต้องกล้าตัดสินใจเพื่อตอบสนอง
การแก้ปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า 
 Digital Transformation เป็นสิ่งที่มีความท้าทายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่จาก “แรงหน่วง” ของ
องค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคล ระบบขับเคลื่อนองค์กรที่พัฒนาสืบทอดต่อกันมา ขีดความสามารถ
ขององค์กร ความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จัก การยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน และการขาดความเชื่อม่ันจากผู้ถือหุ้น 
โดยเฉพาะธนาคารไทยพาณิชย์ที ่เป็นองค์กรที ่จัดตั ้งมาค่อนข้างยาวนานและมีโครงสร้างขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในองค์กรเกิดคำถามถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เพราะสิ่งที่ธนาคารกำลังทำ
อยู่ดีมากอยู่แล้วและทำให้ธนาคารเติบโตอย่างสุดขีด สิ่งที่น่าสนใจที่จะขออธิบายเพิ่มเติม คือ การขาดความ
เชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากการ transformation องค์กร จะไม่รู้เลยว่าปลายทางท่ีจะเกิดขึ้นคืออะไร                     
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แรงกดดันทั้งภายในและภายนอกก็จะเกิดขึ้นกับผู้บริหารที่กำลังทำการ transformation องค์กรดังกล่าว   
แต่สิ่งที่ช่วยเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารธนาคารเดินหน้าต่อ คือ ความเข้าใจจากคณะกรรมการบริษัทที่บอก
ให้ผู้บริหารดำเนินการต่อไป เพราะการเปลี่ยนแปลงองค์กรในลักษณะนี้ ต้องอาศัยระยะเวลาหลายปีถึงจะ
เห็นผลสำเร็จได้ มิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในเร็ววัน ประกอบกับ transformation เป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กร
อย่างถาวร 
 การก้าวข้ามให้พ้น “แรงหน่วง” ขององค์กรดังกล่าว จะต้องมาจากความพร้อมขององค์กรที ่จะ 
disrupt ตัวเอง โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้เริ ่มกระบวนการ disrupt ตัวเองในหลายรูปแบบ เช่น ยกเลิก
ค่าธรรมเนียม Prompt Pay (การรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) การจัดตั้ง SCB10X เพื่อศึกษา               
ลงทุน และสร้างธุรกิจใหม่ที่จะมา disrupt ธนาคาร เป็นต้น 
 SCB10X เป็นบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์ จัดตั้งขึ้นมาเมื่อ 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา เป็นการทดลอง
จัดตั้งบริษัทลูกเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจทาง
การเงินใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งที่มาของชื่อ SCB10X หมายความว่า การเจริญเติบโตใน
ลักษณะก้าวกระโดดไปกว่า 10 เท่า ภายในระยะเวลาอันสั้น 
 วิสัยทัศน์ของ SCB10X ได้แก่ 
 (1) BUILDER OF THAI UNICORN(S) 
  สร้างบริษัทให้เป็น Unicorn (ยูนิคอร์น) ซึ่งหมายถึง ธุรกิจ Startup ที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า                  
1 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
 (2) LEADING INVESTOR IN SOUTHEAST ASIA 
  เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงทุนหลักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 (3) EMPLOYER OF CHOICE FOR DIGITAL TALENTS 
  เป็นองค์กรในฝันที่คนทำงานยุคดิจิทัลต้องเลือกเข้ามาร่วมทำงาน 
 แนวคิดอย่างหนึ่งที่เป็นที่มาของวิสัยทัศน์ของ SCB10X ซึ่งมีที ่มาจากการศึกษาบริษัทกูเกิล คือ                 
“ถ้าอยากจะทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลกจริง ๆ จะต้องฝันให้ใหญ่ ฝันให้ไกล แล้วไปมันจะถึง”  ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรมีพลังในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ ยังดึงดูดเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจทำงานกับบริษัททางการเงินใน
รูปแบบใหม่นี้อีกด้วย 
 SCB10X ดำเนินธุรกิจภายใต้ภารกิจ “Moonshot Mission” หรือภารกิจพิชิตดวงจันทร์ มุ่งเน้นด้าน
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการลงทุนที่สามารถสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดผ่านธุรกิจหลัก ได้แก่ ร่วม
ลงทุน (Venture Capital) และร่วมสร้าง (Venture Builder) ซึ่งในปัจจุบัน SCB10X มีพอร์ตการลงทุนกว่า 
400 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ กระจายอยู่ในหลาย ๆ บริษัทสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก รวมทั้ง
มีการสร้างนวัตกรรมออกสู่ตลาดและแตกตัวออกเป็นบริษัทสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างบริษัทสตาร์ทอัพ 
 

 SCB 10X ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำในเรื่องการเป็นองค์กรด้านการพัฒนาและลงทุนใน
นวัตกรรมระดับโลก ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยในรายงานประจำปี “CB Insights State of Fintech 
Global 2021” ซึ ่งจัดทำโดย CB Insights แพลตฟอร์มที ่ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับ Venture 
Capital และสตาร์ทอัพทั่วโลก ได้จัดอันดับ Corporate Venture Capital (CVC) หรือกองทุนที่จัดตั้งโดย
บริษัทชั้นนำของโลกและสำรวจจากกว่า 2,300 บริษัท  ซึ่งผลปรากฏว่า SCB 10X ได้รับการจัดให้อยู่ในที่                
2 ของกลุ่ม Global CVC ที่ลงทุนในสตาร์ทอัพด้าน Fintech 
 เมื่อ SCB10X ถูกจัดตั ้งเป็นบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื ่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ขับเคลื่อนองค์กรและได้รับเงินทุนมาประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ซึ่ง SCB10X ก็ต้องได้รับการกำกับดูแลที่ดี 
จึงมีคณะกรรมการบริษัทมาจากกรรมการของธนาคารไทยพาณิชย์ส่วนหนึ่งและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก
ส่วนหนึ่งมาร่วมสร้างการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งกรรมการบริษัทที่มาจากธนาคารไทยพาณิชย์มีส่วนสำคัญอย่าง
มาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ SCB10X ขับเคลื่อนไปอย่างถูกทิศทางตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
และกรรมการบริษัทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจะกำกับดูแลความถูกต้องของธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่ 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้ SCB10X บรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่งเทียบเคียงกับการจัดตั้งบริษัทลูกอ่ืน ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่การขับเคลื่อน
องค์กรยังมีความคล้ายคลึงกับบริษัทแม่ คือ ยังไม่มีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจได้ดีเท่ากับ SCB10X 
 สถานที่หรือพื้นที่ทำงานของ SCB10X ก็มีส่วนสำคัญต่อการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร กล่าวคือ 
บรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของพนักงาน กระตุ้นให้เกิดการ
คิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มีการพัฒนารูปแบบการทำงานที่เปิดโอกาสให้พนักงานกล้าที ่จะ
ทดลองสิ่งใหม่ ๆ อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งสะท้อนถึงวลีที่ว่า “fail fast, fail forward” 
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ SCB10X  ก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จเช่นเดียวกัน กล่าวคือ 
SCB10X ค้นหาคนที่พร้อมล้มลุกและไม่หยุดที่จะพัฒนาในการขับเคลื่อนองค์กร และมีวัฒนธรรมที่ส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างความเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมของพนักงานทุกคน ซึ่งจะเป็นพลังบวกในการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 
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ภาพที่ 6 วัฒนธรรมองค์กร SCB10X 
 

 และในท้ายที่สุดเป้าหมายของ SCB10X คือ ความตั้งใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นองค์กรที่มี
การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Organization)   
 ผลสำเร็จจากการทำ SCB transformation คือ การได้ช่วยให้องค์กรพัฒนาและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง 
จนนำไปสู่การจัดตั้ง SCBX เพื่อทำหน้าที่เป็น “ยานแม่” ของกลุ่มต่อไป เพื่อเพ่ิมความคล่องตัวและขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มุ่งสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาค สร้างบริษัทสู่ ธุรกิจการเงินและ
แพลตฟอร์มที่หลากหลาย วางรากฐานรองรับบริบทใหม่ของโลก และในอนาคตธุรกิจธนาคารจะเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ SCBX ที่มีวิสัยทัศน์ในการเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุด 
 ข้อสรุป ข้อคิด และบทเรียนจาก SCB10X และ SCB Transformation 
  Transformation ไม่ใช่โครงการ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรในทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความยั่งยืนในระยะยาวและไม่มีวันสิ้นสุด 
  การมีการจัดวางแนวทาง (alignment) และความเชื่อมั่น (conviction) โดยเฉพาะจากระดับผู้นำ
สูงสุดขององค์กร เป็นสิ่งแรกที่ต้องทำให้เกิดและเป็นสิ่งที่สำคัญท่ีสุด 
  การมีกรอบที่กำกับดูแล (governance) ที่เน้นกระจายอำนาจสู่องค์กร (empowerment) จะช่วย
ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดได้เร็วขึ้นและมีความต่อเนื่องในระยะยาว 
  มุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับการสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีให้กับองค์กร 
  ทุกความสำเร็จและความล้มเหลวมีค่า ควรถอดบทเรียนและให้ความสำคัญกับทั้งสองเรื่อง 
 อย่างไรก็ตาม เรามักจะมองว่า Disruption เป็นความเสี่ยงหรือภัยคุกคาม แต่หากมองในมุมบวก 
Disruption คือโอกาสที่จะทำให้องค์กรได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน ซึ่งสิ่งที่ทำนั้นอาจส่งผลให้
องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดด ก็อาจจะเป็นไปได้ 
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การเสวนา 

เรื่อง “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ ่: ขับเคลือ่นอย่างไรใหเ้กดิผล” 

วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ  โรงแรมพลูแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช 

ตำบลสาค ูอำเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โดย ดร.วิรไท  สันติประภพ  อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  

ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ ผูอ้ำนวยการสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล 

ดำเนนิรายการโดย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

คำถามที่ 1 Digital transformation ในความเห็นของท่านเป็นอย่างไร และอะไรคือแรงจูงใจสำคัญที่
จำเป็นจะต้องขับเคลื่อนองค์กรด้วยการทำ Digital transformation  

ดร.วิรไท  สันติประภพ : เทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันให้เกิด
การทำ Digital transformation ภายในองค์กร ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมามีคนจำนวนมากมีความเข้าใจ
ท ี ่ผ ิดระหว ่างการทำ Digital transformation และการทำ Digitization ซ ึ ่ งความหมายของการทำ 
Digitization นั ้นเป็นเพียงแค่การเพิ ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีขององค์กร หรือการปฏิรูปทางด้าน
เทคโนโลโลยีสารสนเทศภายในองค์กรเท่านั้น แต่คำว่า Digital transformation นั้นเป็นกระบวนในการ 
“พลิกโฉม” องค์กร โดยดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นกลไกที่สำคัญ ดังนั้นการจะเริ่มทำการพลิกโฉมองค์กรนั้น
จำเป็นต้องเริ ่มต้นที ่การเปลี ่ยนแปลงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยการกำหนดตำแหน่ง  (Positioning)                                    
ว่ายุทธศาสตร์ขององค์กรอยู่ในตำแหน่งใดและต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ? มีวิสัยทัศน์อย่างไร? 
เมื่อมีการกำหนดยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์แล้ว แผนทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีจึงจะเข้ามาตอบโจทย์ว่าองค์กร
จะทำการพลิกโฉมนั้น  แผนทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีจะมีบทบาทอย่างไร  ในการช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนภายในองค์กรอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างก้าวกระโดด 
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ดังนั ้น ในมุมมองของมหาวิทยาลัย การที ่จะทำการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยโดยการทำ Digital 
transformation นั้น มหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่า “มหาวิทยาลัยมีความต้องการที่จะพลิก
โฉมในเรื่องอะไร” ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาท ซึ่งหากพิจารณาจากยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และความต้องการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว สามารถจำแนกออกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 

  ประเด็นที ่หนึ ่ง : การสร้างความสามารถในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยในการดึงดูด
นักศึกษาให้เข้ามาศึกษาต่ออย่างก้าวกระโดดท่ามกลางข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ และการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต หากพิจารณาจากความต้องการของนักศึกษาในปัจจุบันมี
ความเห็นว่านักศึกษามีความต้องการรูปแบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เข้าถึงได้ง่าย ราคาไม่แพง และมี
รูปแบบที่มีความเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบการศึกษาที่มีการแบ่งออกเป็นคณะและภาควิชาที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันอาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตอีกต่อไป  

 ประเด็นที่สอง : การลดเวลาการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Low value 
added) เช่น การทำงานเอกสาร เป็นต้น ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลที่มีสามารถเชื่อมโยงทั้ง
มหาวิทยาลัย และมีความน่าเชื่อถือ ก็จะทำให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่มีความคิดริเริ่ม และเป็นงานวิจัยที่มีความเป็นพหุสาขาวิชา ตลอดจนสามารถสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับนักวิจัยในระดับนานาชาติ ทำให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถก้าวต่อไปได้อย่างก้าวกระโดด 
และได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว 

 ประเด็นที่สาม : การดำเนินตามเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความยั่งยืน และมี
ผลกระทบต่อสังคมในหลากหลายมิติ อาทิ การทำเกษตรอัจฉริยะ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ
แม้กระท่ังการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบใหม่ ๆ  

ซึ่งทั้ง 3 ประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องนำระบบดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเป็น
เครื่องมือ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และการสร้าง Open 
Platform ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือข้ามสาขาวิชา และมิติด้านอื่น ๆ ดังนั้น จึงนำมาสู่ข้อสรุปที่สำคัญว่า 
“Digital transformation คือ การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพลิกโฉมขององค์กรแต่
ทั้งหมดจะต้องเริ่มจากยุทธศาสตร์ขององค์กร” 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ DGA ทำหน้าที่ในการเป็นหน่วยงานกลาง
ในการสนับสนุนในการเกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หรือทำหน้าที่ในการจัดทำ 
Digital transformation ภายในหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ทั้งการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นการ
องค์กรขนาดใหญ่ จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้น เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการทำ 
Digital transformation เสียก่อน ซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้กำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญไว้ 4 ข้อ
คือ 1) การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชน 2) สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ 3) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และ 4) สร้างการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน ดังนั้น ในการทำ Digital transformation มิติของ DGA จึงเป็นการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามา
ปรับเปลี่ยนภารกิจขององค์กรในภาครัฐ เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ใน 4 ด้านข้างต้น 

ในปัจจุบันของ DGA ได้การสร้าง Platform กลางขึ ้น เพื ่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน                
ซ่ึงในขณะนี้ทาง DGA ได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันขึ้นชื่อว่า “ทางรัฐ” ซึ่งได้ทำการเชื่อมโยงข้อมูลและบริการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐไว้ด้วยกัน เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด                  
การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ รวมถึงบริการค่าน้ำ และค่าไฟที่สามารถชำระ
ค่าบริการผ่าน QR Code เป็นต้น ตลอดจนช่องทางเพื่อให้บริการทางด้านธุรกิจแบบ One stop service  
สำหรับบริการทางภาคธุรกิจ นอกจากนี ้ย ังมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา Platform สำหรับ
ชาวต่างชาติ 

อีกหนึ่งภารกิจสำคัญของ DGA คือ การขับเคลื่อนหน่วยงานในภาครัฐทั้งหมดให้เกิดการทำ Digital 
transformation โดยได้มีการกำหนดประเด็นเป้าหมายที่สำคัญไว้คือ ในขั้นแรกคือประชาชนจะต้องสามารถ
เข้าถึงบริการของหน่วยงานนั้น ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ และในขั้นต่อไป หน่วยงานเหล่านั้นจะต้องทำการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานภายในองค์กรทั้งหมดให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1  วิสัยทัศน์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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คำถามที่ 2 การถอดบทเรียนจากการขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation ในองค์กรขนาด
ใหญ่   

ดร.วิรไท สันติประภพ : จากประสบการณ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation 
ภายในธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 1) การขับเคลื ่อนกระบวนการ Digital transformation ภายในธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation ภายในธนาคารแห่งประเทศนั้นถือว่าเป็น
เรื่องเร่งด่วน แม้ว่า ธปท. จะมีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551 ก็ตาม แต่หาก ธปท. ยังมีกระบวนการทำงานในรูปแบบเดิม ก็จะทำให้ไม่สามารถทำ
หน้าที ่ได้ตามที่สังคมคาดหวัง ไม่สามารถกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเท่าทัน   ไม่สามารถดูแล
เสถียรภาพทางการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 

     1.1. เนื่องจากสภาพแวดล้อมซึ่งจะเกี่ยวโยงกับการดำเนินงาน  (operating environment) 
ของ ธปท. นั้นมีความผันผวนสูง และสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการกำหนดนโยบาย     
ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ธปท. จำเป็นต้องจับเส้นสัญญาณชีพจรเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ได้อย่างรวดเร็ว เท่าทัน และเป็นปัจจุบัน (Nowcasting) 

     1.2. การรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้ยังคงอยู่กับองค์กรต่อไป ก็เป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ ธปท. ต้องทำกระบวนการ Digital transformation ภายในองค์กร เนื่องจากรูปแบบ
การทำงานแบบเดิมไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่ม หรือ Low value added อาทิ งานที่อ้างอิงรูปแบบเอกสาร              
งานที่อ้างอิงขั้นตอนแบบลำดับชั้น (Hierarchy) ดังนั้น หาก ธปท. ยังคงมีกระบวนการทำงานในรูปแบบเดิม 
ก็จะไม่สามารถรักษาบุคลกร และรับบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาทำงานเพิ่มเติมได้ ปัญหาที่สำคัญ                 
คือ ธปท. นั้นเป็นองค์กรที่มีข้อมูลทางด้านธุรกรรมของสถาบันการเงินอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถนำ

ภาพที่ 1.2 ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัลในปัจจุบัน 
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ข้อมูลเหล่านั้นกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลจำนวนมากเหล่านี้ส่งผลให้
พนักงานของ ธปท. ต้องเสียเวลาเป็นอย่างมากในการจัดระเบียบ และตรวจสอบข้อมูล ซึ่งในอนาคตข้างหน้า
การจัดให้มีฐานชุดข้อมูลอาจไม่เพียงพออีกต่อไป อีกทั้งยังมีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning  
ที่เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้วยการกำหนดโจทย์ให้ถูกต้องว่าจะนำข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์เหล่านั้นไปสร้างประโยชน์ ได้อย่างไรจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น หาก ธปท. ไม่ทำการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ก็จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3. เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยจัดเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับงบประมาณด้านบุคลากรและสวัสดิการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์กร
สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน โมเดลธุรกิจที่อาศัยการมีบุคลากรจำนวนมาก ๆ หรือ  Workforce 
model อาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจขององค์กรใหม่ โดยตำแหน่งงานที่
ทำงานลักษณะที่ซ้ำเดิม และไม่มีมูลค่าเพ่ิมสูง จำเป็นจะต้องปรับลดลง และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่
บุคลากรเหล่านี้ เพ่ือให้เท่าทันต่อการทำงานในโลกยุคใหม่  

1.4. ปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และมีความเชื่อมโยงกันอยู่
ค่อนข้างสูง ส่งผลให้ ธปท. ไม่สามารถแบ่งรูปแบบภารกิจตามแต่ละสายงานแบบเดิม ได้อีกต่อไป                    
มิเช่นนั้นจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันได้ ดังนั้น ธปท. จำเป็นต้องสลาย
วัฒนธรรมการทำงานภายในองค์กรที่มีลักษณะแบบไซโล (Silo) และสลายความเป็นเจ้าของข้อมูลของแต่ละ
ฝ่ายงาน โดยการสร้าง platform การทำงานรูปแบบใหม่ที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน พร้อมกับการจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลกลาง (Enterprise data systems) เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถใช้ทรัพยากร                
ต่าง ๆ ร่วมกันได้  

1.5. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข โดย ธปท. ได้ทำการ
เปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งได้ทำการปรับกระบวนการในการทำงาน 
และกรอบความคิด (Mindset) ของบุคลากรภายในองค์กรที่มีต่อความมั่นคงทางด้านไซเบอร์  เพื่อเป็นการ
ปิดช่องโหว่ที่อาจจะทำให้องค์กรได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 1.6. การให้บริการประชาชน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญเช่นกัน โดยบริการดังกล่าวมี
ลักษณะที ่“ไม่เสมอต้นเสมอปลาย” เนื่องจากเทคโนโลยีที่แต่ฝ่ายงานภายในองค์กรใช้นั้นมีความแตกต่างกัน 

 2) การขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของ
ประเทศ ปัจจุบันสถาบันทางด้านการเงินต่าง ๆ ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยสถาบันเหล่านี้
กำลังพบกับความท้าทายจากเทคโนโลยีทางด้านการเงิน หรือ FinTech จนมีคำกล่าวที่ว่า “Banking is 
necessary banks are not” ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผู ้กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
คาดหวังให้ระบบการเงินภายในประเทศเกิดเปลี่ยนแปลง ธปท. ในฐานะผู้กำหนดนโยบายจึงจำเป็นจะต้อง
ทำการเปลี่ยนแปลงด้วย เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ ธปท. คาดหวังให้สถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงนั้นมี
ลักษณะอย่างไร และมีทิศทางเป็นอย่างไร 

โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation ภายในธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นใช้
หลักคิดดังต่อไปนี้ 1) เริ่มต้นด้วยการทำ Digital Solution โดยกำหนดว่าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญในทุกยุทธศาสตร์ที่ ธปท. ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางของหน่วยงานจะต้อง
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มีความเข้าใจในเรื่องการทำ Digital transformation และจะต้องมีความพยายามในการรับเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ในฝ่ายงานของตน การจัดทำนโยบายเพื่อที่จะทำให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องมีหลักฐานที่ประจักษ์ชัด (Evidence based) และต้องเป็นการ
ขับเคลื ่อนองค์กรโดยอาศัยข้อมูล (Data driven organization) เพื ่อให้ ธปท. มีความเท่าทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และเท่าทันกับโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อนและคลุมเครือ หรือ
ที่เรียกว่า VUCA World   

2) ต้องทำการทลายกำแพงและกรอบวัฒนธรรมองค์กร และการเป็นเจ้าของข้อมูล หรือการ                 
De-silo โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานดังกล่าวให้หมด
ไปโดยมุ่งเน้นการสร้าง platform ที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ทำงานลง จากประเด็นที่ได้กล่าวมาข้างต้นการทำ Digital transformation สามารถสรุปได้เป็น 4 หมวดดังนี้  

หมวดที่ 1 การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ธปท. ได้ทำการสร้าง 
Digital work place ขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ ควบคู่ไปกับการยกระดับประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำงาน เช่น การจัดทำข้อมูลในรูปแบบ Cloud based ที่ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ 
และการใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการทำงาน (Automation) เป็นต้น 

 หมวดที่ 2 ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data & Data analytic) เช่น การจัดเก็บข้อมูล digital 
footprint ซึ่งเป็นหัวใจของการยกระดับความสามารถขององค์กร และมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล 

 หมวดที่ 3 การสร้างกรอบแนวคิดของบุคลากรในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Mindset) ทำให้
บุคลากรเกิดแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการกระบวนทำงานเป็นอันดับแรก (Digital first) 
โดยนอกจากจะเป็นการสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีแล้วยังรวมไปถึงการยกเลิก
กระบวนทำงานในรูปแบบเก่า ๆ ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดช่องวางในการคิดริเริ่มกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ 

หมวดที่ 4  การสร้างทักษะทางด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภายในองค์กร (Digital competency) 
เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรเกิดความสบายใจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : จากประสบการณ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำ Digital transformation 
ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการระดมความคิดเห็นของคณาจารย์และฝ่ายบริหารในการ
กำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดภาพการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจน 
เช่น “อะไรคือการพลิกโฉมในมิติของมหาวิทยาลัย” โดยกำหนดแต่ละหัวข้อให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยจำแนกออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ  ดังนี้  

1. การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ จากเดิมจะเป็นนิสิต/นักศึกษาที่จบการศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมตอนปลายเท่านั้น แต่ต่อไปจะเป็นใครก็ได้ในทุกช่วงวัยที่สนใจเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย 

2.  ยกเลิกการเรียนการสอนในลักษณะที่เหมารวม โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการ
สอนที่มีความเฉพาะบุคคลและเป็นไปตามท่ีผู้เรียนต้องการ (Learning pathway)  
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3. การสลายขอบเขตในแต่ละสาขาวิชา (Unbounding) กล่าวคือ ลดเงื่อนไขการเข้าถึง
เนื้อหาวิชาที่แต่ละบุคคลสนใจ ซ่ึงแต่เดิมจะต้องใชร้ะยะเวลานาน เชน่ การเรียนต่อตลอดหลักสูตร 4 ปี เป็น
การอบรมระยะสั้นในประเด็นเนื้อหาที่ผู้เรียนสนใจโดยเฉพาะ เป็นต้น 

4. สร้างระบบนิเวศในการพัฒนานวัตกรรมที่ดึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่
การสร้างผลกระทบต่อสังคม 

5. ปรับระบบการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล เพ่ือพัฒนาการให้บริการและบูรณาการข้อมูล 
6. สร้างความร่วมมือที่เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมการแลกเปลี่ยนและ

สร้างเครือข่ายให้นิสิต นักวิจัย คณาจารย์ 
7. เปลี่ยนบทบาทของคณาจารย์จากการเป็นผู้บรรยายให้ความรู้สู่การเป็นผู้กระตุ้นและเป็น

พ่ีเลี้ยงให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในการกำหนดแนวทางที่มหาวิทยาลัยจะมุ่งไปแล้วขั้นตอนต่อไป

คือ “การทำการสื่อสารให้แก่ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยถึงเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไป
ให้มีความชัดเจน” โดยมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญในการสร้างคณะทำงานขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อน 
Digital transformation ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด
รูปแบบการ Digital transformation ไว้ใน 3 มิติด้วยกัน คือ 1) เปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย                
2) ปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน และ 3) เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ 

โดยเร ิ ่มต้นจากกระบวนการทำ Digital transformation ที ่ เก ี ่ยวข้องกับกลุ ่มเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นอันดับแรก โดยดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ  

 

ภาพที่ 2.1 การกำหนดเป้าหมายในการเปลีย่นแปลงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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1) การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนประกอบสำคัญ อาทิ พ้ืนที่ในการทำงาน และ
ทำกิจกรรมร่วมกันตลอด 24 ชั่วโมง (PLEAN Space) การปรับปรุงสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการจัดทำแอป
พลิเคชัน เพ่ือทำข้อมูลข่าวสารและธุรกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (CUNEX)  

2) ริเริ ่มกระบวนการที ่ทำให้ผู ้เรียนสามารถกำหนดแผนการเรี ยนในแบบที่ตนเองต้องการได้ 
(Personalized education) โดยที ่จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันภายใต้โครงการ 
CUDSON (Chulalongkorn University Desired Students Outcome Next-generation) ซึ่งสร้างขึ้นมา
เพ่ือสนับสนุนให้นิสิตสามารถค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนเองตามความสนใจสำหรับเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การประกอบอาชีพในอนาคต 

3) เปิดกว้างเพื ่อให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงองค์ความรู ้ภายในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่
จำเป็นต้องเป็นนักศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC 
(Massive Open Online Courses) เรียนฟรี ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนทั่วไป และประชาคมจุฬาฯ 
สอนโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคอร์สเรียนที่เป็นความรู้พื้นฐานจำเป็น สำหรับ
การทำงาน และทักษะในการดำรงชีวิต เพื่อฝึกทักษะทางความคิด ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง 

นอกจากการพัฒนาประสบการณ์ของนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว การขับเคลื ่อน
กระบวนการ Digital transformation โดยพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญ
เช่นกัน โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดอบรมบุคลากรส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยมี
อุปสรรคปัญหาที่สำคัญที่เกิดขึ้น คือ ภายหลังทำการจัดอบรมแล้ว บุคลากรไม่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ต่อยอดและเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการทำงาน ซึ่งมักเกิดจากการที่พนักงานระดับปฏิบัติงานเป็นผู้เสนอ
แนวคิดใหม่ ๆ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้างานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงส่งผลให้ไม่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังนั้น เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเลือกใช้วิธีการจัดอบรมโดยให้
ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้างานขึ้นไปเข้าร่วมการอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่สื่อสารระหว่างกันในระดับ
หัวหน้างานและตำแหน่งบริหาร ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้บริหารระดับส่วนงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการคิดค้นกระบวนการทำงานใหม่โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้แล้ว คือ เมื ่อได้แนวคิดในการทำกระบวนการทำงานรูปแบบใหม่ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ของ
หน่วยงานได้แล้ว มักส่งงานให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไปทำงานต่อ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่เข้าใจถึงบริบทของหน่วยงานและความต้องการของผู้ใช้งาน โดยวิธีการแก้ปัญหาที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเลือกใช้ คือ ทำการจัดอบรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของส่วนงานและพนักงานระดับปฏิบัติงาน 
โดยทำการอบรมในเรื่องการเขียนขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อให้ผู ้บริหารสามารถระบุถึงสิ่งที่ส่วนงาน
ต้องการได้ โดยทำงานร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายจัดซื้อจัดการ เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ
ตามท่ีส่วนงานต้องการได้  
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คำถามที่ 3 ถอดบทเรียนในเรื่องการตัดสินใจภายในองค์กรในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  

 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : ปัจจัยที่ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation 
ภายในองค์กรประสบความสำเร็จประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ  

  1) คน : บุคลากรภายในองค์กรจะต้องมีกรอบความคิดที่เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
หรือ Growth Mindset มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 1.1) ระดับผู้นำขององค์กร โดยในระดับผู้นำขององค์กรจะต้องเป็นผู้กำหนดโจทย์ว่า ภารกิจของ
องค์กรจะสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร หากมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวช่วย โดย
กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเริ่มดำเนินงานเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากรภายในองค์กร  1.2) ผู้บริหาร
ระดับกลาง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานจริง และเป็นผู้ที่ทราบและทำ

ภาพที่ 2.2 กระบวนการทำ Digital transformation ที่เกี่ยวข้องกบันักศึกษา 

ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างการใช้เครื่องมือท่ีเข้ามาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ Digital life ของนักศึกษา 
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หน้าที่ในการจัดการกระบวนทำงานภายในองค์กร 1.3) พนักงานระดับปฏิบัติงาน โดยจะต้องเปิดรับ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ภายในกระบวนการทำงาน 

  2) กระบวนการ : จะต้องมีการทบทวนกระบวนการทำงานใหม่ โดยทำการลดขั้นตอนใน
การทำงานที่ไม่จำเป็นลง และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเสริม ตลอดจนแก้ไขกฎระเบียบให้มีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น 

  3) เทคโนโลยี : ส่วนงานกลางจะต้องทำหน้าที่ในการพัฒนา Platform กลางเพื่อสนับสนุน
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีที ่ซ้ำซ้อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Platform ที่ใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูล หรือ “จัดทำมาตรฐานกลาง” เพ่ือให้ระบบของ
แต่ละส่วนงานสามารถเชื่อมต่อกันได้ นอกจากนี้การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน  (Public Private 
Partnership : PPP) ก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยอาจพิจารณาให้เอกชนเข้ามาลงทุนในส่วนที่มหาวิทยาลัยไม่
มีความเชี่ยวชาญ อาทิ การพัฒนาระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิรไท สันติประภพ : ปัญหาที่พบในการขับเคลื ่อน Digital transformation ภายในองค์กร
ขนาดใหญ่ คือ 1) การเริ่มต้นกระบวนการ Digital transformation โดยให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรเป ็นผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลัก ซ ึ ่งแท้จร ิงแล ้วกระบวนการขับเคล ื ่อน Digital transformation นั้น 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรเท่านั้น ไม่ได้รวมไปถึงภารกิจอ่ืน ๆ ภายในองค์กร ซึ่งจำเป็นต้องทำการ Digital transformation 
อาทิ งานทรัพยากรบุคคล กระบวนการทำงาน และการบริหารงานด้วย นอกจากนี้พบว่าฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศในองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่ในการดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบ มักจะติดอยู่กับการ
ออกแบบระบบสถาปัตยกรรมหรือระบบแบบเดิม ส่งผลให้ไม่เห็นภาพโมเดลธุรกิจที่จะต้องทำการพลิกโฉมใน
มุมมองที่กว้างมากขึ้น ดังนั้น “การขับเคลื่อน Digital transformation ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเป็น  

 

ภาพที่ 2.4  Digital transformation Key success factor 
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Partner ที่สำคัญ แต่องค์กรจะต้องไม่โยนภาระให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้อง
เข้าใจถึงผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการจากการทำ Digital transformation ว่าจะออกมาในรูปแบบใด 

2) การจัดโครงสร้างการกำกับดูแลภายองค์กร (Governance structure) ในการทำ Digital 
transformation เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในประเด็นที่มีผลต่อพฤติกรรม
และกระบวนการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารองค์กรจะต้องมีการระบุว่าใครเป็นผู้ที่มี
หน้าที่กำกับดูแล จัดลำดับความสำคัญ และติดตามการดำเนินงาน โดยต้องกำหนดให้มีมาตรฐานกลาง เพ่ือ
เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนภายในองค์กร  

 3) กระบวนการทำงาน เม ื ่อม ีการทำ Digital transformation ผ ู ้บร ิหารขององค์กรมักให้
ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีขององค์กรเป็นส่วนใหญ่ แต่กลับไม่ให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปัญหาที่ตามมาคือ “การนำกระบวนการทำงานในรูปแบบเดิมเข้าไปสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้มีการทบทวน ปรับปรุง และลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานแต่อย่างใด” ส่งผลให้ 
กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพลดลง ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
จำเป็นต้องจัดตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้บริหารระดับสูงต้องร่วมเป็น
คณะทำงานด้วย เพื่อการขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บุคลากรรุ่นใหม่ภายในองค์กรมี
ความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนกระบวนการทำ Digital transformation โดยบุคลากรกลุ่มนี้จะมีส่วน
ช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้จริง และไม่ติดอยู่กับกรอบแนวคิดแบบเดิม 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ Power up โดยเป็นโครงการ
ที ่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนภายในธนาคารแห่งประเทศไทยเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุง
กระบวนการทำงานภายในองค์กรผ่านแนวคิดเรื่อง Design thinking ซึ่งกระบวนการทำความเข้าใจปัญหา
ของผู้ใช้ และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา ผลลัพธ์ที่
ได้คือ เกิดโครงการในรูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนเป็นการเสนอแนวคิดมาจากผู้ปฏิบัติงานจริง 
(Bottom up) นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในการปรับความเข้าใจระหว่างฝ่ายงานภายใน
องค์กรอีกด้วย 

การนำเครื่องมือรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการทำงาน สามารถช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาใน
การทำงานลงไปได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในธนาคารแห่งประเทศไทยมีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็น
จำนวนมากในการช่วยจัดการ เก็บบันทึกสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การทำ Text mining การ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural language processing : NLP) ซึ ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
วิเคราะห์รายงานการประชุมของธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ทำให้ทราบถึงจุดบกพร่องที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือ เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นต้น นอกจากนี้ การเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกก็
เป็นวิธีการที่สามารถทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทยใช้วิธีการเข้าไปศึกษาดูงานภายในธนาคารพาณิชย์หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการใช้เครื่องมือ และวิธีการ
ต่าง ๆ ที่มีความน่าสนใจ และนำกลับมาถอดบทเรียนเพื่อประยุกต์ใช้ภายในองค์กร 
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คำถามที่ 4 ปัจจัยใดที่อาจส่งผลให้การขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation ภายในองค์กร
ล้มเหลว 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : สาเหตุที่การขับเคลื่อน Digital transformation ภายในองค์กรล้มเหลว
ประกอบด้วยหลายสาเหตุด้วยกัน คือ  

1) ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรไม่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อน Digital transformation และไม่
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรภายในองค์กร 

2) การจัดทำ Sandbox ให้แก่ส่วนงานภายในองค์กร เพื่อเป็นส่วนงานต้นแบบในการทำ Digital 
transformation แต่ไม่สร้างความผูกพันกับส่วนงานอ่ืน ๆ ภายในองค์กร ตัวอย่างเช่น  การจัดทำแอปพลิเคชัน 
CU NEX เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา ซึ่งส่งผลให้ส่วนงานที่
รับผิดชอบในเรื่องการเงิน จำเป็นต้องปรับตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาตามไปด้วย เป็นต้น จึง
เกิดความสำเร็จได้ 

3) การขับเคลื ่อน Digital transformation นั ้น มีลักษณะเป็น “เส้นทางเดิน หรือ Journey” 
กล่าวคือเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลานาน และต้องทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการพัฒนา
บุคลากรให้มีกรอบความคิดที่พร้อมจะริเริ่มสิ่งใหม่ด้วยตนเอง จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อให้องค์กร
สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน 

ดร.วิรไท สันติประภพ : สาเหตุที่การขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation ภายใน
องค์กรล้มเหลว ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ 

1) ความให้ความสำคัญและความใส่ใจของผู้บริหารระดับสูงและระดับกลาง พิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่
ระด ับคณะกรรมการบร ิหารองค ์กรว ่าม ีการต ิดตามในเร ื ่องการข ับเคล ื ่อนกระบวนการ Digital 
transformation ภายในองค์กรหรือไม่ ควรมีการระบุประเด็นในเรื่องความสำเร็จในการทำกระบวนการ 
Digital transformation ให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI) ของผู้บริหาร 
พร้อมทั้งกับจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 

2. เน ื ่องจากงบประมาณจำนวนเง ินท ี ่ ใช ้สน ับสน ุนการข ับเคล ื ่อนกระบวนการ Digital 
transformation นั้นเป็นเงินจำนวนมาก โดยเฉพาะงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อหรือลงทุนทางด้านระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ดังนั้น การเสนอแนวทางที่มีความหลากหลาย พร้อมทั้งข้อมูลสนับสนุนประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนของผู้บริหาร จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  

3.  บุคลากรภายในองค์กรเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และ
ผลกระทบจากการทำกระบวนการ Digital transformation  โดยจะต้องทำให้บุคลากรภายในองค์กรรู้สึกว่า
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation ผ่านการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล 
(Digital Competency) ให้แก่บุคลากร ตลอดจน Upskill และ Reskill เพื่อให้บุคลากรขององค์กรสามารถ
ทำงานในด้านอ่ืน ๆ ได้เพ่ิมเติม นอกเหนือจากภาระงานเดิมซ่ึงถูกแทนที่ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล  
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คำถามที่ 5 ข้อแนะนำต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation 
ผ่านการตอบข้อคิดเห็นของผู้ร่วมงานสัมมนา 

คำถามที่ 1 : การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือเป็น
เรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก จึงเกิดข้อคำถามว่าในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรมีเรื่องใดบ้างที่ใน
ระดับคณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจ หรือเป็นผู้นำในก้าวแรกขององค์กร 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ : การทำกระบวนการ Digital transformation ภายในมหาวิทยาล ัยนั้น
ประกอบด้วยหลายบทบาทด้วยกัน คือ 1) บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในฐานะผู้กำกับดูแลธรรมาภิบาล
ภายในมหาวิทยาลัย ผู้กำหนดทิศทางให้แก่มหาวิทยาลัย และผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 2) บทบาทของผู้บริหารที่ทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง              
3) บทบาทของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยที่คอยสนับสนุนและเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บรหิาร 
โดยทั้ง 3 ส่วนจะต้องมีความสมดุลและปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการ 
Digital transformation นั้นไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัว  โดยจะขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละองค์กร และทิศทางที่
องค์กรเป็นผู้กำหนดขึ้น 

ดร.วิรไท สันติประภพ : การกำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรนั้น ผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่า สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปนั้น จะต้องสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างภายในทั้ง
องค์กร ยกตัวอย ่างส ่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเช ียงใหม่หากมีการจัดทำ กระบวนการ Digital 
transformation จะสร้างผลกระทบอย่างมากให้เกิดขึ ้นภายในมหาวิทยาลัย เช่น สำนักทะเบียนและ
ประมวลผลในการพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา (SIS) ให้มีการเชื่อมระบบต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย    
ทั้งระบบการเงิน ตลอดจนเชื่อมกับระบบข้อมูลทางด้านหลักสูตร และฐานข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ซึ่งหากระบบสารสนเทศนักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้สามารถทราบ
ถึงข้อมูลในหลายด้าน ๆ ที่ประโยชน์ เช่น สามารถทราบได้ว่าหลักสูตรใดเป็นที่สนใจของนักศึกษา หลักสูตร
ใดจำเป็นต้องทำการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน หรือนักศึกษาคนใดกำลังประสบปัญหาในการเรียน เป็นต้น  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำกระบวนการ Digital transformation ภายในสำนักทะเบียนและประมวลผล
สามารถพลิกโฉมจากส่วนงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการนักศึกษา ไปสู่ส่วนงานที่เป็นคลังสมอง (Think 
Tank) ในการนำเสนอข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่มหาวิทยาลัยได้   
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ท้ายสุดนี้ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยนั้น ประกอบด้วยกัน 3 ประการ คือ  

1) หากมหาวิทยาลัยนิ ่งเฉยไม่ดำเนินการเปลี ่ยนแปลงให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่ง
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังประโยคที่ว่า “การศึกษาชั้นสูง
เป็นสิ่งที่จำเป็น แต่มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น”  

2) การเปลี่ยนแปลง หรือพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยไม่ให้ความสำคัญกับ Digital transformation 
ซึ ่งจะทำให้ไม่สอดคล้องกับกลไกการทำงานในโลกยุคใหม่ ดังนั ้น การเปลี ่ยนแปลงในทุกเรื ่องของ
มหาวิทยาลัย จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลหรือการใช้ Digital Solution  

3) การที่ผู้บริหารมองว่าการทำ Digital transformation เป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือเป็นเรื่องของผู้บริหารรุ่นต่อไป “ทุกนาทีที่มหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการทำ Digital transformation นั้น
เท่ากับว่ามหาวิทยาลัยนั้นกำลังเดินก้าวถอยหลัง” 

 

 



 
 

29 

 

การบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “Conceptualizing CMU Digital Tranformation V.2.0” 

วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ  โรงแรมพลูแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช 

ตำบลสาค ูอำเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ  วรยศ   

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 เทคโนโลยีดิจิทัลถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และถูกผนวกให้เป็น
เครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 10 ต่อเนื่องมาจนถึงระยะ
ที่ 12 โดยมีผลการดำเนินงานที่เด่นชัดเจนอยู่ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร (Digital Administration) 
3. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการ (Digital 

Learning Research and Community Services) 
4. การร ักษาความปลอดภ ัยและมาตรฐานของเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล (Digital Security 

Standards) 
5. การส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสาย

สนับสนุน (Digital Faculties Students and HR) เกื ้อหนุนให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
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ภาพที่ 1 CMU Digital University 2560 - 2564 
 
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันได้สร้างความท้าทายให้กับมหาวิทยาลัยในการ

สังเคราะห์องค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาของสังคมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาสภาวะแวดล้อม โรคระบาด ปัญหาโครงสร้างการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความแตกต่างในคุณค่าการใช้
ชีวิตเนื่องจากช่องว่างระหว่างวัย ปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมและการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยเฉพาะการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ให้เท่าทันและสามารถตอบโจทย์ความท้าทายนั้นได้ 
เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว เกิดการทำงานที่ตอบสนอง
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ทันต่อความท้าทาย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับมหาวิทยาลัย และ
ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แผนฯ มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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ในการสัมมนากลุ่มย่อยครั้งนี้ คณะทำงานจะถอดความคิดเห็นที่ได้จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ

ผู้บริหารทุกท่าน ไปสร้างวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปผนวกไว้กับแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 1) ด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 2) ด้านนวัตกรรมการแพทย์ 3) ด้านล้านนาสร้างสรรค์ 4) ด้าน
การจัดการศึกษา 5) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และ 6) ระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ภาพที่ 3 ยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives) 
 
มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการ

ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2564 ขึ้น โดยให้คำจำกัดความไว้ว่า “มหาวิทยาลัยดิจิทัล หมายความว่า การนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและการบริการสาธารณะ โดย
ปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของส่วนงานและการทำงานให้มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวก
ในการให้บริการบุคลากร นักศึกษา ประชาชน และผู้รับบริการทั่วไปในการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน” ดังนั้น มหาวิทยาลัยดิจิทัลจึงเป็นเป้าหมาย ที่สำคัญ
ของมหาวิทยาลัย โดยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้คงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยในการทำงานเท่านั้น แต่ต้องเป็น
เครื่องมือในการยกระดับขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร 
และสามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกได้ 
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ภาพที่ 4 เป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 
โจทย์สำคัญของการระดมสมองในการสัมมนากลุ่มย่อยครั้งนี้ คือ สิ่งใดที่เป็นความคาดหวังและเป็น

ประโยชน์ต่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล รวมถึงมีวิธีการอย่างไรที่จะนำพามหาวิทยาลัยให้ไปถึงการเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล หัวใจสำคัญของการนำพาองค์กรไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล จึ งน่าจะอยู่ที่กรอบ
แนวคิด Digital Transformation ซึ่งมีหลายมุมมอง เช่น การมุ่งเน้นวิธีเปลี่ยนการทำงานจากการใช้แรงงาน
มนุษย์มาใช้ระบบดิจิทัลอัตโนมัติ หรือการมุ่งใช้สัญญานข้อมูลของการเป็นดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการ
ตัดสินใจและการบริหารองค์กรมากกว่าใช้การคาดการณ์ของมนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
ข้อมูลจากเดิมที่เป็น Analogue เป็นข้อมูล Digital ซึ่งเรียกว่า “Digitization” ที่จะนำส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที ่หนึ ่งได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถแบ่งปันการใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย  และปรับปรุง
กระบวนการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digitalization เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน เพ่ิมความ
ถูกต้อง ลดเวลาในการทำงาน ทำให้คนสามารถทำงานได้ทุกที ่ทุกเวลา และยังส่งผลให้องค์กรเกิด
ความสามารถใหม่ หรือ New Capability เกิดพันธกิจ เกิดธุรกิจในรูปแบบใหม่ให้แก่องค์กร 
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ม ีบทความฉบ ับหน ึ ่ งของ  Harvard Business Review ได ้นำ เสนอไว ้ ว ่ า  การทำ Digital 

Transformation มักจะได้ผลลัพธ์อยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1) การปรับปรุงระบบสารสนเทศ หรือ IT Uplift ที่
ก่อให้เกิด Platform และระบบนิเวศของการทำงาน 2) การปรับปรุงกระบวนการทำงานในพันธกิจเดิมให้อยู่
บนระบบดิจิทัล หรือ Digitizing Operation เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
บริหารจัดการ 3) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งข้อมูลข่าวสารไปให้สังคม เป็นเครื่องมือในการเข้าหาตลาดของ
มหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายกับคู่ความร่วมมือได้กว้างขวางและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็น Tools สำหรับ 
Network Marketing และ Acquisition และ 4) การสร้างสินค้าและบริการใหม่ให้กับองค์กร รวมถึงธุรกิจ
ส่งผ่านคุณค่าลักษณะใหม่ ๆ ให้กับองค์กร เกิด New Digital Business Model และ Digital Product 

 

ภาพที่ 5 Digital Transformation ในมุมมองที่เป็นการยกระดับการปฏิบัติงาน 

ภาพที่ 6 Info Dissemination: Defining Digital Transformation: Revolutionize 
how to carry out missions 
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ภาพที่ 7 The Four Pillars of Digital   
           Transformation 
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 จากข้อมูลดังกล่าวพอสรุปได้ว่า “Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การที่
องค์กรนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถใหม่ให้กับองค์กร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับการดำเนินงานขององค์กร สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อองค์กรและสังคมภายนอกในวงกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ 
ความสำเร ็จของ Digital Transformation ย ังตั ้งอยู ่บนรากฐานของการปรับเปลี ่ยนกรอบความคิด 
(Mindsets) ของบุคลากรและกรอบวัฒนธรรมขององค์กร (Cultures) ที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนขององค์กร
เป็นการปรับเปลี่ยนแบบไม่หยุดนิ่งและมีความยั่งยืนมากกว่าการหาเทคโนโลยีมาใช้งานตามกระแสชั่วขณะ
เท่านั้น” 

Digital Transformation ของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงเปรียบเสมือนเป็น Version 2 โดยอาศัยการ
พัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 มาพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหาร
จัดการหลังบ้าน หรือ Smart Office โดยให้บูรณาการระบบดิจิทัลกับโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และสัญญาณระบบ IOT ของมหาวิทยาลัย หรือ Smart Campus เข้าด้วยกัน มีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
อย่างเป็นระบบ แบ่งปันข้อมูลระหว่างส่วนงานภายในและร่วมกับส่วนงานหรือชุมชนภายนอก การนำ
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการประเมิน/ประมวลการตัดสินใจ การนำเอากระบวนการอัตโนมัติมาใช้งานเพื่อเพ่ิม
ค ว า ม ย ื ด ห ย ุ ่ น ใ น ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร  ส า ม า ร ถ ก ำ ก ั บ แ ล ะ ปร ั บ เปล ี ่ ยนการทำงานของ 
ทุกองคาพยพในมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร (Business Intelligence) เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การทำวิจัยและการบริการวิชาการ ซึ่งเป็น Old Business ได้รับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
ขณะเดียวกันทำให้เกิดพันธกิจ Digital ใหม่ ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และทำได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลาและปรับได้
ตามบริบทความต้องการของสังคม รวมทั้งเกิดธุรกิจ Digital ใหม่ ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ปราศจาก
ขอบเขตของเวลาและสถานที่ สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมได้อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 8 การพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการ 
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จากที่คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ร่างแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยดิจิทัลนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน
บางส่วนงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้พอจะสรุปข้อมูลเบื้องต้นไดว้่า 
หากมหาวิทยาลัยได้ทำ Digital Transformation แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีลักษณะ ดังนี้ 

 
 

 

ภาพที่ 9 Strategy Objectives of Digital University 

ภาพที่ 10 Organized and Ready Digital Infrastructure 
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1. เป็นมหาวิทยาลัยที ่มีการยกระดับโครงสร้างพื ้นฐาน ระบบเครือข่าย ระบบปฏิบัติงานดิจิทัลใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงการยกระดับโครงสร้างการเก็บบันทึกและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล เพื่อให้บูรณา
การใช้ประโยชน์ได้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีความพร้อมใช้งาน มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถ
ปกป้องระบบจากภัยคุกคามลักษณะต่าง ๆ สามารถคืนสภาพการบริหารจัดการหลังถูกโจมตี และสามารถ
อ้างอิงเทียบเท่ามาตรฐานสากลได้ 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีกระบวนการในการทำงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกระดับชั้นด้วยเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล มี
การบูรณาการเชื่อมต่อการทำงานของหน่วยปฏิบัติงานย่อยอย่างมีระเบียบแบบแผน มีการจัดการข้อมูลดิบ
และข้อมูลสารสนเทศที่ถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องและพร้อมใช้งาน
มากที่สุด ทั้งนี้ กระบวนการทำงานทั้งในส่วนกลางและส่วนงาน แม้จะมีความต่างกันในลักษณะของการ
ทำงาน แต่สามารถเชื่อมต่อถึงกันด้วยข้อมูล กระบวนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งเดียว 
แบ่งปันทรัพยากรข้ามหน่วยงาน ลดค่าใช้จ่าย ลดทรัพยากรที่ใช้ในการทำงาน แต่เพ่ิมผลผลิต สามารถทำงานได้
รวดเร็วและมีความถูกต้องยิ่งขึ้น ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้งานและผู้ใช้บริการหรือเป็นมหาวิทยาลัยที่มี 
Integrated Digital Operation และ Administrations  

 
 

  3. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการสร้าง Platform Digital ที่ทรงอิทธิพล ขยายขอบเขตของการเรียน
การสอน ยกระดับการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยโดยไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น แต่เป็นผู้เรียนในทุกกลุ่ม ทุก
ช่วงอายุ ทุกเวลา ทุกสถานที่ ทั้งในหลักสูตร เสริมหลักสูตร นอกหลักสูตร รวมถึงในระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อหวังที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีทัศนคติที่เปี ่ยมไปด้วยคุณธรรม
จริยธรรม เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการเรียนรู้ที ่หลากหลาย ผสมผสาน
สามารถเรียนรู้โดยปราศจากข้อจำกัดที่มีอยู่ในอดีตได้ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทันสมัย ล้ำสมัย ทำให้
เกิดการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนมีความสุขระหว่างเรียน  

ภาพที่ 11 Integrated Digital Operation and Administrations: SMART OFFICE and SMART CAMPUS 
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ภาพที่ 12 Digital Platforms for Learning and Human Development 
 

4. เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้าง Platform ของเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ข้ามสาขา ข้ามมหาวิทยาลัย ทำงานแบบบูรณาการข้ามประเทศ สนับสนุนและ
ยกระดับงานวิจัย การนำผลงานวิจัยระดับท้องถิ่นมาร่วมใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดสังเคราะห์ถ่ายทอด
ความรู้สร้างกระบวนการทาง Digital ใหม่ ๆ สร้างนวัตกรรมตอบสนองต่อการพัฒนาโลกด้วยความยั่งยืน และ
สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างอเนกอนันต์  

ภาพที่ 13 Digital Platforms for Collaboration and Wisdom  
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5. เป็นมหาวิทยาลัยที่บุคลากร ตั้งแต่ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงาน มีความตระหนักรู้ถึง

ประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล มีความรู้และทักษะดิจิทัลสำหรับยกระดับการทำงานของตน 
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้ใฝ่รู้ ค้นคว้า และพัฒนานวัตกรรมในการทำงาน
ด้วยความรู้ในเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็น Digitalized mindset และ Digital Ready Culture 
ในหมู่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในที่สุด 

 

 

เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่จะถูกกำหนดขึ้นหลังจากได้ข้อมูลจากการระดมสมองในการสัมมนากลุ่มย่อยนี้ จะ
ถูกนำไปผนวกกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 ด้วย
การนำทรัพยากรบุคคลที่ตระหนักรู้ค่าของเทคโนโลยีดิจิทัลไปเร่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลให้มหาวิทยาลัย
บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างรวดเร็วต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 15 การสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักในแผนฯ 13 

ภาพที่ 14 Digitalized mindset and Digital Ready Culture  
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การระดมสมองในการสัมมนากลุ่มย่อยนี้จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  
 กลุ่มที่ 1 Digital back-office operations and IT infrastructures โดยให้พิจารณาว่าอะไรคือเป้าหมาย
และวิธีการในการพัฒนาการจัดการงานสนับสนุนหรืองานหลังบ้าน และโครงสร้างระบบสารสนเทศพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย 
 กลุ ่มที ่ 2 Creating Digital Learning Ecosystems and Platform : โดยให้พิจารณาว่าอะไรคือ
เป้าหมายและวิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้
การศึกษาที่ดี สร้างคุณค่าของคน 
 กลุ่มท่ี 3 Digital transformation for Society #1 : โดยให้พิจารณาว่าอะไรคือเป้าหมายและวิธีการ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในด้านสุขภาพ อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มที่ 4 Digital transformation for Society #2 : โดยให้พิจารณาว่าจะพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ขจัด
ความยากจน สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และฐานดิจิทัล บูรณาการ
สร้างสังคมที่มีสันติภาพและความเข้มแข็งท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติ วัฒนธรรมและความคิด 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างไร 
 ทั ้งนี ้ หวังว่าจะได้ร ับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู ้บริหาร
มหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานทุกท่าน เพื่อคณะอนุกรรมการฯ จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงและนำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ภาพที่ 16 การแบ่งห้องระดมสมอง Breakout Sessions 



 
 

41 

 

การบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “ปตท.สผ. การเปลี่ยนแปลงเพือ่การแข่งขัน โอกาส และอนาคต” 

วันที่ 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพลูแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช 

ตำบลสาค ูอำเภอถลาง จังหวดัภูเก็ต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

โดย นายฉัตรชัย  คงเดชอุดมกุล 

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  

 
 ความคล้ายคลึงกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเด็น กล่าวคือ (1) เป็นองค์กรขนาดใหญ่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรจำนวน
ประมาณ 20,000 คน และบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) มีบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  จำนวน
ประมาณ 10,000 คน (2) ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องยากในการ
พลิกโฉมภายในองค์กร เพราะต้องสื่อสารกับบุคคลเหล่านั้นให้เกิดความคล้อยตามและให้ความร่วมมือ                
(3) การดำเนินงานของภาคการศึกษา และภาคปิโตรเลียมและก๊าซมีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งแตกต่างจากภาค
ธุรกิจสร้างใหม่ (Startup) ที่สามารถสร้างการพลิกโฉมได้ง่ายกว่า เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางวัฒนธรรม 
ในขณะที่วัฒนธรรมของภาคการศึกษา และภาคปิโตเลียมและก๊าซมีลักษณะแบบสืบทอดต่อกันมา (Legacy 
Culture) โดยถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการพลิกโฉม และ (4) ทักษะทางด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
ที่มีความล้าหลังคล้ายคลึงกันและมีเหตุผลสนับสนุน รวมถึงบทความวิจัยรับรองอย่างชัดเจน 

 การพลิกโฉม (Transformation) คือการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง โดยทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็น
เรื่องยากและท้าทายอย่างมาก เพราะจะมีการต่อต้านเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งการต่อต้านดังกล่าวควรอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยไม่มากและน้อยจนเกินไป และหากไม่มีการต่อต้านเกิดขึ้นเลยนั้น ก็อาจถือได้ว่าองค์ก รไม่ได้
เกิดการพลิกโฉมอย่างแท้จริง ดังนั้น หากผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงานที่ริเริ่มให้มีการพลิกโฉม
ภายในองค์กร และมีการต่อต้านเกิดขึ้นจากบุคลากร ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้อง
แสวงหาวิธีการที่จะทำให้การต่อต้านเหล่านั้นค่อย ๆ ลดลง อีกทั้ง สิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคือต้องมี
การสื่อสารอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงท้ังองค์กร เพ่ือวางแนวทางและนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ต่อไป  
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หลักสำคัญของ Digital Transformation สามารถอธิบายได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) Why : 
ทำไมต้องทำ Digital Transformation (2) What : Digital Transformation คืออะไร (3) How : จะทำ Digital 
Transformation อย่างไร และ (4) Result : ผลลัพธ์จาก Digital Transformation ที่แสดงให้ภายนอกได้รับรู้ 
ตามภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 Digital Transformation 

WHY 

เริ่มต้นจาก Why : ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง โดยหากเหตุผล (Why) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ไม่
ชัดเจน จะทำให้มีการต่อต้านเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ทีมผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องหมดกำลังใจในการทำงาน และล้มเลิกแนวคิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปในที่สุด ดังนั้น สิ่งสำคัญ
ที่สุดคือการระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้เกิดคุณค่า (Value) และผลประโยชน์ 
(Benefit) ตามมาภายหลัง ตามภาพที่ 2 โดยการพลิกโฉมเปรียบเสมือนการเดินทางที่ต้องใช้ระยะเวลานาน
พอสมควร  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบของ Why 
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 บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) มาใช้เป็นหลักในการดำเนินงาน โดยแบ่งย่อยจาก 17 ด้าน เหลือเพียง 3 ด้านหลัก ๆ คือ 
Environment, Social และ Governance หรือที่เรียกว่า ESG (แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่าง
ยั่งยืน) และหากพิจารณาเชิงลึกแล้วอาจหมายถึง People Profit และ Planet ซึ่งคือ พอใจ กำไร และยั่งยืน เมื่อ
บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภาคส่วนเกิดความพึงพอใจแล้ว ก็จะทำให้ธุรกิจมีกำไร และท้ายที่สุด
แล้วนั้นจะทำให้โลกของเรามีความยั่งยืนต่อไป ตามภาพที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และหลักแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) 

 ก่อนหน้านี้ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้นำหลักแนวคิด ESG มาปรับใช้ และเมื่อดำเนินธุรกิจมาระยะหนึ่งทำให้
เกิดคำถามว่า ทำไมผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นถึงมีจำนวนไม่มากเท่าที่ควร อีกทั้ง บุคลากรในองค์กรต่างมีข้อ
สงสัยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการพลิกโฉมด้านใด และเหตุใดจึงไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้น ต่อมาภายหลัง
เมื่อบริษัทฯ  ได้นำหลักแนวคิด ESG เข้ามาปรับใช้ โดยริเริ่มจากการสร้างความเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ให้เข้ากับ
หลักแนวคิดดังกล่าว พยายามเติมเต็มด้านที่ขาดหายไป และเมื่อบริษัทฯ เริ ่มส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล 
ปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2021 ในสาขา Digital Organization of the 
Year ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและความสำเร็จของบริษัทฯ ในการนำหลักแนวคิด ESG มาปรับใช้ และเกิด 
impact ต่อประเทศอย่างแท้จริง   

 นอกจากนี้ หากพิจารณาแล้วพบว่าหลักแนวคิด ESG เป็นเรื่องไกลตัวมากเกินไป สามารถเชื่อมโยงเข้า
กับสถานการณ์ VUCA World รวมถึงสถานการณ์โลกยุคใหม่ BANI World ได้เช่นกัน ซึ่งสาระสำคัญของทั้งสอง
สถานการณ์นี้ถือเป็นเรื่องเดียวกัน โดยจากภาพที่ 4 แสดงภาพเครื่อง Tokamak คือเป็นเครื่องผลิตพลังงานที่ความ
ร้อนสูง หรือที่เรียกว่าพระอาทิตย์จำลอง โดยจะนำมาทดแทนพลังงานไฟฟ้าสำหรับอนาคตในระยะเวลา 40 – 
50 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานที่มณฑลเหอเป่ย ประเทศจีนครั้งที่ผ่านมา นักวิจัยได้ให้ข้อมูลว่า
มีความเป็นไปได้ ที่อีกประมาณ 5 – 10 ปีข้างหน้า อาจเริ่มมีความชัดเจนในการใช้พลังงานทดแทนดังกล่าวเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามสำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และเป็นประเดน็ที่
ทำให้บริษัทฯ ต้องตื่นตัวอยู่สม่ำเสมอ เพื่อแสวงหาวิธีการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
บริษัทฯ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
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ภาพที่ 4 สถานการณ์ VUCA และ BANI 

 สำหรับการดำเนินธุรกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะแบบเส้นตรง ในขณะเดียวกัน
โลก ความต้องการ และเทคโนโลยีต่างเปลี่ยนแปลงแบบก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ทุกองค์กรจะต้องก้าวตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างทันท่วงที ตามภาพที่ 5 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนภาพแสดงลักษณะการเปลี่ยนแปลง 

 ทุกองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์ภัยคุกคามที่จะส่งผลกระทบโดยตรงและทำให้การดำเนินงานขององค์กร            
ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ได้นิยามภัยคุกคามดังกล่าวไว้ 4 ประเด็น ได้แก่                     
(1) COVID-19 (สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) (2) Economic Collapse (วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ) 
โดย 2 ประเด็นนี้เป็นภัยคุกคามที่ทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบทั้งสิ้น (3) Oil Price Crisis (วิกฤตการณ์ราคา
น้ำมัน) และ (4) Emerging Technologies & Energy Transition (เทคโนโลยีอุบัติใหม่และการเปลี่ยนผ่านด้าน
พลังงาน) ซึ่งเป็น 2 ประเด็นที่บริษัทฯ ได้รับผลกระทบมาโดยตลอด และเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉม โดยต้องระบุให้แน่ชัดว่าจะเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมอย่างไร 
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 บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการพลิกโฉมองค์กรมาตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่
ปี 1985 ที่บริษัทฯ ผลิตน้ำมันหลัก จำนวน 100 – 200 บาร์เรลต่อวัน จนมาถึงปัจจุบันสามารถผลิตน้ำมันได้จำนวน 
500,000 บาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็น 2000 เท่านับจากวันที่บริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจ และในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านมาที่
โลกผันผวนอย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างคาดไม่ถึง เช่น สถานการณ์ VUCA World เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ เริ่ม
ตระหนักในการพลิกโฉมองค์กรและนำเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ  เข้ามาปรับใช้ รวมถึงการพลิกโฉมด้านทัศนคติ 
บุคลากร และกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งอาจจะคล้ายกันกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ตลอดระยะเวลาที่ได้ก่อตั้งขึ้น อาจได้
มีการพลิกโฉมมาโดยตลอดเช่นกัน แต่ ณ ขณะนี้เป็นการกำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นวาระสำคัญ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย
มีการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อม  เพ่ือรองรับกับบริบทใหม่ของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น ตามภาพที่ 6 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 Energy Partner of Choice – PTTEP 

 จากอดีตที่ผ่านมาบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ได้ทำการพลิกโฉมให้เป็นไปตามหลัก Survival 
Mode คือ Strong (แข็งแกร่ง) Stable (มั่นคง) และ Efficient (มีประสิทธิภาพ) โดยหากราคาน้ำมันตกต่ำ
ผันผวนอย่างไร  บริษัทฯ ก็จะต้องคงอยู่ในสภาวการณ์แบบนั้นให้ได้ แต่ในปัจจุบันเป็นยุค Adaptive Mode 
ที่ต้องปรับตัวให้อยู่ในลักษณะ Agile (คล่องแคล่ว ว่องไว) Resilient (ยืดหยุ่น) และ Prepare (เตรียมพร้อม) 
สำหรับอนาคตต่อไป 

 บริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที ่ได้ระบุประเด็นที ่จะเปลี ่ยนแปลง 3 ด้าน คือ (1) Digital 
Transformation (2) Organization Transformation และ (3) New Normal Transformation รายละเอียด
ตามภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 Enterprise Transformation 

 ด้าน Digital Transformation ของบริษัทฯ คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สำหรับด้าน Organization Transformation 
มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก ได้แก่ People, Process และ Mindset และด้าน New Normal Transformation เป็นการ
ปรับตัวเข้ากับบริบทใหม่ของโลก และรวมให้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของบุคลากรในองค์กร ไม่ใช่เฉพาะการลด
ต้นทุนในกรณีที่ราคาน้ำมันตกต่ำเพียงเท่านั้น แต่เป็นการรักษาให้ต้นทุนลดต่ำลงอย่างคงที่ต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนเหลือเพียง 28 เหรียญต่อบาร์เรล และหมายความว่าทุก ๆ  ครั้งที่ราคาน้ำมันมีการปรับ
ขึ้น ก็จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้นเช่นกัน  อีกทั้ง ราคาต้นทุนดังกล่าวนี้ถือเป็นราคาต่ำสุดที่บริษัทฯ สามารถ
ปรับได้แล้ว โดยเป็นไปตามหลัก Low-hanging fruit  

 ทางบริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนในการพลิกโฉม 3 เรื่องหลักเพื่อทำให้องค์กรเกิดความยั่งยืน                            
โดยมีหลักสำคัญ 3 ประการ ประกอบด้วย (1) High Performance Organization (HPO) คือ การที่องค์กรมีคนที่
มีความรู้ความสามารถและมีผลการดำเนินงานที่ดี ความสามารถในการลดต้นทุนได้ต่ำ และมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น                            
(2) Good Governance, Risk Management และ Compliance management (GRC) และ (3) Stakeholder, 
Value และ Creation (SVC) คือ การบริหารจัดการในการสร้างคุณค่าให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหากนิยามสั้น ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย คือ การเป็นคนดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ก็จะทำให้องค์กรมีความยั่งยืน ดังนั้น การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำลังจะดำเนินการนั้น ในระยะ
เริ่มแรกอาจจะยังไม่ชัดเจน แต่เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ว ก็จะเริ่มมีทิศทางที่แน่นอนและต้องใช้เวลาพอสมควร 

  แผนภาพอ ้างอ ิ งจากงานว ิจ ัยของ Gerald C. Kane, PH.D. ในป ี  2015 เร ื ่อง Strategy, not 
Technology, Drives Digital Transformation ตามภาพที ่ 8 มีความน่าสนใจในประเด็นที ่ด ้านการศึกษา 
(Education) และด้านปิโตรเลียมและก๊าซ (Oil & Gas) อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันจากอันดับท้าย แต่งานวิจัยนี้
ค่อนข้างล้าหลังแล้ว  และเชื่อว่า ณ ปัจจุบันอาจมีการพัฒนาสู่อันดับที่ดีกว่าเดิมแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจเทียบเท่ากับ
ธุรกิจบริษัทโทรคมนาคม (Telco) และบริษัท IT ได้ ดังนั้น การพลิกโฉมของภาคการศึกษาและภาคปิโตรเลียม
และก๊าซก็อาจไม่เทียบเท่าได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) จะเริ่ม Technology  
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Disruption อาจต้องใช้เวลา 20 – 30 ปี  เนื่องจากพลังงานใหม่เป็นเรื่องยากและเกี่ยวกับโครงสร้างของพลังงาน
โลก ซึง่เป็นเหตุผลสำคัญที่จะต้องเข้าใจบริบทขององค์กรและกำหนดว่าจะทำอะไรอย่างชัดเจน และ ณ ปัจจุบันนี้
บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการในรูปแบบ Cautious Diversify กล่าวคือ ยังคงดำเนินธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องพร้อมไป
กับการแสวงหาธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 แผนภาพอ้างอิงจากงานวิจัยของ Gerald C. Kane, PH.D. ในปี 2015 เรื่อง Strategy, not 
Technology, Drives Digital Transformation 

 แผนภาพอ้างอิงจากทฤษฎี Disruptive Innovation ของ Clayton M. Christensen ตามภาพที ่ 9 
อธิบายรูปแบบของนวัตกรรมได้ 4 ลักษณะสำคัญ โดยเรื่อง Digital Transformation ในประเทศไทยนั้น มีความ
เป็นไปได้ยากที่จะอยู่ในระดับ Radical และ Disruptive หากไม่ใช่ธุรกิจประเภท Telco และ Banking Financial 
ทั้งนี้ องค์กรส่วนใหญ ่   มักอยู่ในระดับ Sustaining และ Incremental ซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะแต่ละองค์กรต่างมี
บริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น การพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป้าหมายสูงสุดควรอยู่
ในระดับใด และจากข้อได้เปรียบทางด้าน R&D ของมหาวิทยาลัยนั้น อาจผลักดันให้ก้าวสู่ระดับ Radical ได้
เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 Type of Innovation 
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ประเด็นถัดมาหลังจากที่สามารถระบุเป้าหมายของการพลิกโฉมแล้วนั้น คือ ผลประโยชน์ (Benefit) ที่จะ
เกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ ในรูปแบบตัวเงิน (Cash) และไม่ใช่ตัวเงิน (Non-cash) ซึ่งเป็น
การเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้ลงทุนไปกับสิ่งที่ได้รับกลับคืนมา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท ปตท.สผ. 
จำกัด (มหาชน) มีความคล้ายคลึงเกี่ยวกับองค์ประกอบโดยรวมขององค์กร กล่าวคือ บริษัทฯ ประกอบด้วย
คณะทำงาน 2 กลุ่มใหญ่ คือ (1) กลุ่มสายเทคนิค ได้แก่ กลุ่มทางธรณีและกลุ่มทางวิศวกรรม และ (2) กลุ่มสาย
สนับสนุน เช่น ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นต้น ขณะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการแบ่งกลุ่มตาม
สาขาวิชา คือ (1) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  (2) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (3) กลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งหากทั้งสององค์กร  ทำการพลิกโฉมภายในองค์กร ผู้บริหารทุกระดับ
จำเป็นจะต้องให้การสนับสนุนที่ดีและสร้างให้เกิดบรรยากาศในการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดผล
ประโยชน์ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินไปพร้อม ๆ กัน 

สำหรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจอยู่ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน กล่าวคือ ในรูปแบบตัวเงิน คือ 
บริษัทฯ สามารถผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น (Revenue Uplift) และสามารถลดต้นทุน
ลงได้ (Cost Reduction) และสำหรับในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน คือ การคาดการณ์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาของฝ่าย
เทคนิค (Cost Avoidance) ที่ได้คาดการณ์ว่าอุปกรณ์เครื่องจักรที่สำคัญในการผลิต อาจมีความเสียหายเกิดขึ้น 
ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนข้างหน้า จึงได้มีการวางแผนสำหรับการซ่อมบำรุงและดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องจักร
ดังกล่าวเพื่อสำรองไว้ และเมื่อมีความพร้อมจึงได้ทำการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ดังกล่าว โดยทำให้เครื่องจักร
สามารถผลิตก๊าซได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลดความสูญเสียและค่าปรับที่บริษัทฯ จำเป็นต้องรับผิดชอบหากเกิด
กรณีที่เครื่องจักรหยุดชะงักระหว่างการทำงาน  จึงถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินอย่าง
แท้จริง รายละเอียดตามภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 Digital Transformation Benefit vs Cost 

นอกจากการมุ่งเน้นผลประโยชน์ในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการวัด Digital 
Acceleration Index (DAI) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามลำดับของบริษัทฯ โดยในปี 2018 มีค่า DAI 
ต่ำมากและอยู่ในระดับ Digital Passive และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2020 มีค่า DAI เท่ากับ 
45 และอยู ่ในระดับ Digital literate โดย ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายเพื ่อมุ ่งสู ่ระดับ Digital 
Performer ตามภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 PTTEP Digital Acceleration Index (DAI) 

ในขณะเดียวกันการจัดอันดับของ QS World University Ranking 2022 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในอนัดับ 
3   ของประเทศ ซึ ่งขอแสดงความชื ่นชม และมหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ ่งในการ 
Benchmarking   ต่อไป ตามภาพที่ 12  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 การจัดอันดับมหาวิทยาลัย QS World University Ranking และ Top 10  

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2022 

ผลการค้นคว้าของ World Economic Forum Future Skill ที่กล่าวถึงทักษะที่จำเป็น 10 อันดับ
แรก ในปี 2025 โดยทักษะเหล่านี้องค์กรสามารถนำมาใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในองค์กร ได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่า ทักษะด้าน Hard Skill มีจำนวนลดลง ในขณะที่ทักษะด้าน 
Soft Skill มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันเป็นอย่างมากที่ทุกองค์กรล้วนมีความ
ต้องการรับพนักงานท่ีสามารถปรับตัวได้ และมีการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของตนเองอย่าง 
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ต่อเนื่องมากกว่าพนักงานที่มีความเก่งกาจ  แต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับองค์กรได้ในระยะยาว รายละเอียด
ตามภาพท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 World Economic Forum Future Skill 

ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 New S-Curve ได้มีการผนวกด้านอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา
เข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งใน 10+2 ของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับประเทศให้
ก้าวพ้นจากกับดักความยากจนไปสู ่ประเทศที ่ม ีรายได้ส ูงได้มากขึ ้น โดยใช้หลักการ  Science and 
Technology Innovation (STI) และ Technology Innovation Management (TIM) เข้ามาช่วยในการ
ดำเนินงาน ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ 3 ประการ คือ (1) Biological and Cultural Diversity 
(2) High-value Services และ (3) Advanced Technology Industries โดยเป็นการดำเนินงานเพื่อเพ่ิม
มูลค่าให้แก่ประเทศ และพัฒนาประเทศจากที่เคยเป็น Original Equipment Manufacturer (OEM) ไปสู่
การเป็น Original Design Manufacturer (ODM) และท้ายที่สุดคือการพัฒนาไปสู่การเป็น Original Brand 
Manufacturer (OBM) ตามภาพท่ี 14  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 14 Thailand 4.0 New S-Curve 
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เมื่อกล่าวถึงยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปีแล้วนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนึ่งในการกำหนดแผนการ
ดำเนินงานช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเช่นนี้ เนื่องจากปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงไป
ถึงจุดเรียกว่า The Exponential Change ตามภาพที่ 15 อีกทั้งความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ก็ยังไม่ทัน
ต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) ตามภาพที่ 16 ทั้งนี้ ยังมีความสอดคล้องกับกฎของ
มัวร์ (Moore’s Law) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ทุก ๆ 2 ปี เรื่อง Transistor และ Micro-processor จะพัฒนาได้มากขึ้น 2 
เท่า ทั้งด้านความเร็ว (Speed) และความจุ (Capacity) และราคาจะถูกลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งบริบทในปัจจุบันเป็นไปตามกฎ
ดังกล่าวอย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 The Exponential Change 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 The Age of Acceleration 

WHAT 

ประเด็นถัดมา คือ What : ทำอะไร โดยบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดกลยุทธ์ในการ
ดำเนินงานภายใต้ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่ขององค์กร โดยหลักสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์คือการ
ระบุ New advanced initiatives อย ่างช ัดเจนและนำมาบ ูรณาการเป ็น Platform ใหญ่ เพ ื ่อเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร มีการดำเนินการเรื่ อง Innovation Culture และ Digital Citizen 
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เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เข้าใจด้านดิจิทัลให้มากขึ้นจากเดิม รวมถึงการดำเนินการเรื่อง Push the Limit 
เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) รายละเอียด
ตามภาพท่ี 17  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 Transformation is one of the key enablers to achieve the HPO 

ภูเขาน้ำแข็งของ Organization Transformation แสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนองค์กร ระบบ 
และกระบวนต่าง ๆ เป็นเพียงประเด็นระดับพ้ืนผิวของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญในระดับที่ลึกลงไป คือ 
วัฒนธรรมและทัศนคติ นอกจากนี้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลคือส่วนเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาน้ำแข็งดังกล่าว โดย
อาจกล่าวได้ว่าสิ่งนี้คือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในการพลิกโฉมในภาพรวมให้แก่องค์กร ตามภาพที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 Enterprise Transformation Focus 
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บริบทของบริษัทฯ นอกจากการพลิกโฉมด้านเทคโนโลยีแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้จะต้องมีการพลิกโฉม
ด้านฝ่ายสนับสนุน เช่น ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้คือกำลัง
สำคัญขององค์กรที ่จะทำให้การทำงานในภาพรวมมีประสิทธิภาพเพิ ่มมากขึ ้น ซึ ่งฝ่ายสนับสนุนนี้
เปรียบเสมือนกลุ่มสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของ มช. ที่จะต้องมีการพลิกโฉมไปพร้อม ๆ 
กัน ตามภาพท่ี 19  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 Digital Transformation Across E&P Value Chain 

สำหรับการริเริ่มในหลาย ๆ ด้านล้วนมาจากฝ่ายสนับสนุนขององค์กร ดังนั้น หากกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์สามารถแสวงหาจุดเริ่มต้นที่สอดคล้องกับบริบทของ มช. ได้ ก็จะทำให้การพลิกโฉมของ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึนและเกิด impact อย่างแท้จริง ตามภาพท่ี 20 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 Digital Integration 

Organization Transformation เปรียบเสมือน Key Enablers โดยอาจไม่ได้แสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
และจับต้องได้ แต่จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมในการดำเนินการเกี่ยวกับ Digital Transformation ซึ่งจะทำให้ได้ผล
ลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป ตามภาพที่ 21 
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ภาพที่ 21 Digital Transformation Across E&P Value Chain (Competitive Performance and 
Innovation for Long-term Value Creation) 

รายละเอียดเกี่ยวกับ Enterprise Transformation Execution Focus ที่เป็น Ecosystem แสดงให้เห็น
ว่าในการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีไม่สามารถเกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วยได้ ในทางกลับกัน การสร้าง
นวัตกรรมจะต้องดำเนินการไปพร้อมกับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและประสานร่วมกัน ภายใต้บริบทของ
ระบบนิเวศด้านดิจิทัล กล่าวคือ ส่วนที่ 1 ด้าน Innovation และด้าน Digital Ecosystem ดำเนินการเพื่อทำให้
เกิด Digital Solution โดยแบ่งได้ 3 ด้าน คือ (1) การริเริ่มสร้างสรรค์ด้านดิจิทัล (Digital Initiative) (2) การขยาย
ผลไปใช้กับต่างประเทศ (Initiative Scale-up) (3) การบูรณาการสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็น Platform หลัก เพื่อนำไปใช้ 
(Integrated digital platform) ส่วนที ่ 2 ด้าน Innovation และด้าน Collaboration จะดำเนินการในด้าน 
People, Culture และ Mindset เพื่อทำให้เกิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) ทั่วทั้งองค์กร สร้าง
วัฒนธรรมด้านนวัตกรรมและการปรับทัศนคติ และส่วนที่ 3 ด้าน Collaboration และด้าน Digital Ecosystem 
จะดำเนินการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านข้อมูล ได้แก่ Data governance, Data architecture และ Data 
platform including open-source ซึ่งกระบวนการนี้ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินการเชื่อมโยง open-source ต่าง ๆ 
และสร้างเป็น platform เพ่ือทำให้นวัตกรรมขององค์กรสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วต่อไป รายละเอียดตามภาพที่ 
22 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 Enterprise Transformation Execution 
Focus 
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สำหรับ Roadmap ที่อธิบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะแรกยังไม่สามารถระบุออกมาได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับผลลัพธ์สุดท้ายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวที ่ว่า 
Transformation is a journey ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ สามารถวาดภาพ Roadmap ตามภาพที่ 23 นี้ออกมาได้ในช่วง
ประมาณเดือนที่ 10 หลังจากที่ได้เริ่มทำการพลิกโฉม และหากจะเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน สามารถ
อธิบายได้ว่า Digital Transformation ของบริษัทฯ เปรียบเสมือนระบบคมนาคมที่ทันสมัยของประเทศ โดย Data 
เปรียบเสมือนรถที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ ส่วน Digital Infrastructure เปรียบเสมือนระบบทางคมนาคมที่ดี เช่น ทาง
ด่วน ทางลัด เป็นต้น และ Digital Initiatives เปรียบเสมือน Software ต่าง ๆ ที ่ควบคุมการคมนาคมให้มี
ประสิทธิภาพ และในภาพรวมก็คือระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงก็เปรียบเสมือนการ
เดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญ 
คือ การเกิด AI-assisted Operations เพื่อให้บริษัทมีต้นทุนการแข่งขันที่ต่ำลง และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
บริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 Digital Execution Roadmap 

HOW 

 บริบทของบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ People, Process, 
Technology และ Ecosystem โดยภาพที่ 24 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการด้าน Digital Transformation 
อย่างเป็นกระบวนการ ทั้งนี้ จากงานวิจัยของ Sommerfeld แบ่งโมเดลสำคัญได้ 4 ประการ ได้แก่ (1) The 
Tactical Model (2 )  The Centralization model (3) The Champion Model และ (4) The Business as 
Usual Model โดยบริษัทในเครือของ ปตท. แต่ละแห่งล้วนใช้โมเดลในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
บริบทขององค์กรมีความแตกต่างกัน จึงต้องนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตามภาพที่ 24  
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ภาพที่ 24 Organization Structure, People, Team 

 บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานมีความร่วมมือในการทำ Digital Initiative 
Solutionอย่างไร โดยประกอบด้วย (1) หน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เรียกว่า Digital Center Of Excellence 
โดยเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับ Data Scientist, Data Architects, Data Engineers และ Software (2) หน่วยงานด้าน 
Information Technology (IT) & Information System (IS) โดยฝ่าย IT จะถูกแยกออกจากฝ่าย Digital อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งหลายองค์กรมักรวมงานของทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันและทำให้
เกิดปัญหาตามมา  และ (3) หน่วยงานกลางที่ดูแลเกี่ยวกับ Project Management Office โดยทำหน้าที่บริหาร
จัดการด้าน Governance, Project, Progress ต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถอธิบายเป็นโมเดลได้ตามภาพที่ 25  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 Governance Structure, Role & Responsibility 

 นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ใช้อีกหนึ ่งโมเดล คือ Head, Hands และ Heart โดยด้าน Head คือ การ
ดำเนินการเพื่อให้เกิด Systematic innovation ด้าน Hands คือ การดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
และเพิ่มความรวดเร็ว และส่วนด้าน Heart คือ การปรับทัศนคติและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ มีหน่วยงานกลางทำ
หน้าที่เป็นผู้บ่มเพาะ (Incubators) โดยสนับสนุนการริเริ ่มแนวคิดใหม่และการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโมเดลนี้
สามารถนำไปใช้ได้ทุกองค์กรตามคำกล่าวที่ว่า When the HEART feel good, the HEAD plans & the HANDS 
can do ตามภาพที่ 26  
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ภาพที่ 26 PTTEP Innovation Incubation Model 

 สำหรับการวางแผนเพื่อปรับองค์กรควรเริ่มต้นจากด้านองค์กร กระบวนการ และบุคลากรที่จะปรับจาก 
Low agility เป็น Agile organization รวมถึงปรับเปลี่ยนจาก Fragmented data เป็น Real time และ Single 
source  ส่วนโมเดลของ Head, Hands และ Heart มีการปรับเปลี่ยนด้าน Experienced based decision เป็น 
Data Driven สำหรับด้าน Fixed mindset และ Silo เปลี่ยนเป็น Growth mindset และ Winning team และ
ด้าน Manual-based เปลี่ยนเป็น Automation-based ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ตามภาพที่ 27  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 27 ความคืบหน้าการดำเนินงานตามโมเดล Head, Hands และ Heart 

 การริเริ่มสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ทางบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงปัญหาที่พบเจอ (Pain point) โดยใช้
โมเดลแบบ Top down และ Bottom up ควบคู่กันไป จากนั้นนำปัญหาที่ได้มาพิจารณา เพื่อแสวงหาทางออก
และจัดทำเป็น Use Case ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นต้องคิดค้นใหม่เสมอไป หากค้นพบว่ามีวิธีแก้ไขที่รองรับดี
อยู่แล้ว ก็ให้นำมาปรับใช้ทันที ในขณะเดียวกันหากยังไม่มีวิธีแก้ปัญหาโดยตรง ก็สามารถนำวิธีการเหล่านั้นมา
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ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของปัญหาได้ เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งนี้ อาจพิจารณาเรื่อง 
Business impact เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญร่วมด้วย 

 สำหรับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ที่เกิดขึ้นมากมาย สามารถจัดรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน และสร้าง
ความเชื่อมโยงในหัวข้อที่สอดคล้องและเกี่ยวข้องกันให้กลายเป็น Integrated Digital Platforms และเมื่อสิ้นสุด
สมบูรณ์แล้ว Platforms ทั้งหมดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็น
ถึงผลกระทบ (Impact) ที ่เกิดขึ ้นอย่างทั ่วทั ้งองค์กร เนื ่องจากทุกคนในองค์กรได้ใช้ประโยชน์จาก Digital 
Platforms นี้ร่วมกันอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อป้องกันปัญหาที่แต่ละ
ฝ่ายในองค์กร ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนและเกี่ยงงานกันทำ หรือที่เรียกว่า Silo ซึ่งเป็นปัญหาที่จะไม่สามารถ
แก้ไขได้ และจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลต่าง ๆ  ที่อาจซ้ำซ้อนและไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้  

 อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการพลิกโฉม คือ การเพิ่มจำนวนผู้ใช้ประโยชน์ หรือ Citizen โดยใช้โมเดลของ 
Roger’s Curve ตามภาพที่ 28 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในระยะเริ่มต้นมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อยมาก โดยเรียกว่ากลุ่ม 
Innovator และภายหลังที่เริ่มมีกิจกรรมและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ก็ทำให้มีการเพิ่มกลุ่ม Early Adopters 
เข้ามา โดยเป้าหมายต่อไปคือ การเพ่ิมกลุ่ม Early Majority เข้ามาให้ได้ ทั้งนี้ บริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ได้
มีการจัดกิจกรรม Digital Citizen ขึ ้น เพื ่อให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันผลิต Digital Solution อย่างเป็น
รูปธรรม จับต้องได้ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างแท้จริง ซึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีสายการทำงานด้าน
วิทยาศาสตร์และด้านวิศวกรรมเป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและการขุดเจาะ 
และสามารถมองเห็นแนวทางในการนำความรู้ไปใช้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างง่ายดาย  นอกจากนี้ 
ยังได้นำโมเดลของ Etzkowiz เกี่ยวกับ Triple Helix มาปรับใช้ โดยสร้างความร่วมมือระหว่าง Industry, Academia 
และ Governance ในการร่วมกันสร้าง Digital Solution ออกมา  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 Increase Innovators (Roger’s Curve) 
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หลักสำคัญของการจูงใจพนักงานในองค์กร คือ การสร้างค่านิยมที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงาน 
ซึ่งจะเกิดผลสำเร็จที่ชัดเจนมากกว่าการจูงใจในรูปแบบของตัวเงิน ตามภาพที่ 29 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 หลักการจูงใจพนักงานภายในองค์กรที่ดี 

 บทเรียนการดำเนินงานด้าน Digital Transformation ของทั่วโลก พบว่า มีจำนวน 84% ที่ประสบความ
ล้มเหลว โดยอ้างอิงผลการสำรวจจาก Forbes และงานวิจัยอื่น ๆ สามารถแบ่งสาเหตุของความล้มเหลวดังกล่าว
ได้  5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) ผู้นำองค์กร (Leadership) ที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่มีการมอบหมายงาน ไม่ให้
การสนับสนุน และไม่มีการจัดวางแนวทางที่เหมาะสม (2) วัตถุประสงค์ (Purpose) ที่ไม่มีความชัดเจนและทำให้
ไม่สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนได้ (3) วัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติ (Culture & Mindset) ที่ไม่เหมาะสม            
(4) การวางแนวทางและรูปแบบการทำงานในลักษณะ Silo ที่ใช้วิธีการของตนเองเป็นหลัก และ (5) อื่น ๆ เช่น 
การให้ความสำคัญเฉพาะด้านเทคโนโลยีมากเกินไป การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ การขาดการมีส่วนร่วมจาก
บุคลากรในองค์กร ตัวชี้วัดที่ไม่เหมาะสมกับองค์กร เป็นต้น  

 สำหรับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นการนำโมเดลของ 
Kotter’s  8-Step Model เข้ามาปรับใช้ ตามภาพที่ 30 ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ให้กับบริบทของมหาวิทยาลัยได้
เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 Change Management โดย Kotter’s 8-step Model 
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Result 

 ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการ Digital Transformation สามารถอธิบายได้ 6 ประเด็นสำคัญ ดังนี้ (1) ความ
รวดเร็ว (2) ประสิทธิภาพ (3) ความคล่องตัว (4) ความร่วมมือ (5) แนวคิดของผู้ประกอบการ และ (6) ความสุข ใน
ขณะเดียวกันต้องระบุออกมาในเชิงตัวเลขให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ตัวอย่างการดำเนินงานของบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ที่สามารถสร้าง impact ได้อย่างชัดเจน 
กล่าวคือ การนำหลักแนวคิดมาบูรณาร่วมกันและส่งผลให้เกิดเป็น Thailand’s Sustainable Energy Resources 
โดยประกอบด้วย (1) ธรณีศาสตร์ (Subsurface) คือ APFD การหาตำแหน่งสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการขุดเจาะ 
เพ่ือให้ได้ทรัพยากรที่มากที่สุด มีประสิทธิภาพ และใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด (2) การสร้างและขุดเจาะหลุม (Drilling 
& Construction) คือ TATEP (3) การผลิต (Asset Production) คือ APEX ที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การคำนวณ และ (4) การซ่อมบำรุง (Maintenance) รายละเอียดตามภาพที่ 31 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 31 High Impact Solution for Thailand’s Sustainable Energy Resources 

 
 สำหรับแนวคิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประเด็น ESG ทั้งด้าน Environment ได้แก่ (1) Environment 
Portal  ทีส่ามารถรับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว (2) Robotic Subsea IRM คือ การใช้หุ่นยนต์ที่ผลิตขึ้นเองเข้าไป
ซ่อมท่อ บริเวณใต้แม่น้ำที่ช่วยลดค่าใช้จ่าย และ (3) Oil Field EIA ด้าน Social & Community เช่น Pipeline 
Integrity Management คือ การใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน สำหรับการตรวจจับและสำรวจท่อ เพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงแนวโน้มปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ล่วงหน้าก่อนที่จะมี
ปัญหาเกิดขึ้น เป็นต้น และด้าน Governance เช่น การสร้าง GRC One Platform เพื่อให้ผู ้บริหารสามารถ
ตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ผ่าน platform เดียวกันทั่วทั้งองค์กร เป็นต้น ตามภาพที่ 32 
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ภาพที่ 32 PTTEP Digital Solution Thriving ESG Value for Thailand Energy Sustainability 

 

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) สามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามภาพท่ี 33  

 

  

 

 

 

 
ภาพที่ 33 ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

 
เมื ่อพิจารณาเกี ่ยวกับความสำคัญของ Digital Transformation ต่อองค์กร สามารถอธิบายได้ตาม

แผนภาพ Energy New Normal ตามภาพที ่ 34 โดยแบ่งออกเป็น (1) Energy คือการดำเนินงานเกี ่ยวกับ 
Cleaner Gas, Carbon Reduction และ Future Energy (2) New คือ การดำเนินงานเกี ่ยวกับ New Thing 
New Way โดยการก่อสร้างธุรกิจใหม่ และ Digital Transformation ที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน และ               
(3) Normal คือเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นทรัพยากรหลักของธุรกิจ  
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ภาพที่ 34 Energy New Normal 

 สุดท้ายนี้หัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับ Digital Transformation ประกอบด้วย                
3 ประการ คือ (1) Leadership ที่มีความสำคัญมากที่สุด (2) Purpose การมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานที่
ชัดเจน และ (3) Mindset ทัศนคติของทุกคนในองค์กรต้องสอดคล้องและเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน และหลัก
คิดสำคัญอีกประการหนึ่งคือ Transformation คือการเดินทางที่จะต้องเริ่มต้นทันที ไม่ควรดำเนินการเมื่อพร้อม
ครบทุกด้าน  แต่ควรเป็นการดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อจะพบเจอความสำเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่าง
แท้จริง ตามภาพที่ 35 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 35 Key Success & Key Takeaway
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สรปุผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย 

กลุ่มที่ 1 กลยุทธ์ในการพัฒนางานสนับสนนุและ

โครงสร้างระบบสารสนเทศพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Digital back-office operations and  IT infrastructures) 
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กลุ่มที่ 1 กลยุทธ์ในการพัฒนางานสนับสนุนและโครงสร้างระบบสารสนเทศพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital back-office operations and  IT infrastructures) 

ประธาน 
1. ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  เตชะพันธุ์   รองอธิการบดี 

ผู้นำเสนอแนวคิด (Initiatives) 
1. รองศาสตราจารย์โรม  จิรานุกรม    รองอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต   ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมาชิกกลุ่ม 
1. อาจารย์ไพสิฐ  พาณิชย์กุล    ผู้ช่วยอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  วิสุทธิศักดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์  คูตระกูล   ประธานสภาพนักงาน 
4. นางนฤมล  พูลเพียร     นายกสมาคมนักศึกษาเก่า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5. นายธรรมนูญ  น่วมอนงค์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

พนักงานมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์
ประจำ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.นฤมนัส  คอวนิช  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์         
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี  แก้วธรรมานุกูล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์          
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
9. ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ  โอฬารรัตน์มณี  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ  อานันทนะ  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
12. นางวิวรรณ  ศรีทองคำ       ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  
13. นางเยาวลักษณ์  วิริยะพงศ์      ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ 
14. นายชัชพล  กุลโพธิสุวรรณ      ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
Facilitators 

1. อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์  นภารัตน์     รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์  นาทวิชัย      รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ 
แผนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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ข้อมูลเบื้องต้น 
ในการประชุมหารือฯ ส่วนต้นได้มีการทบทวนระบบสารสนเทศ ที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ITSC) ได้มีการดำเนินการพัฒนามาตลอด แสดงดังภาพที่ 1 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม Dashboard, นักศึกษา, 
Risk & Compliance, ยุทธศาสตร์และแผน, คุณภาพองค์กร, ระบบสำนักงาน, การเงิน, พัสดุ,  บริหารงาน
บุคคล, งานวิจัย, วิเทศสัมพันธ์, กฎหมาย, เว็บไซต์กลาง, โครงสร้างพื้นฐานในด้านซอฟต์แวร์, ระบบภายใน
ของสำนัก, และอ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงระบบสารสนเทศที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา 

ซึ ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนระบบทั้งหมด 90 ระบบนั้น เป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูง เนื ่องจากระบบ
สารสนเทศนั้น นอกจากกระบวนการออกแบบ พัฒนา นำไปใช้งานนั้น ระบบสารสนเทศต้องมีการดูแล 
(Maintenance) และการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบโจทย์ และมีความม่ันคงปลอดภัยตามมาตรฐานการใช้งาน 

นอกจากนั้น ในการประชุมหารือฯ ยังมีการทบทวนระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่ส่วนงานหลักภายใน
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาขึ้น ซึ่งในที่นี้ครอบคลุมสำนักทะเบียนและประมวลผลและศูนย์บริหารจัด
การเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นส่วนงานหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการเรียนการสอน และการ
จัดการสิ่งสนับสนุนทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การสัญจร ความปลอดภัยฯ ให้กับมหาวิทยาลัย                     
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โดยภาพที่ 2 แสดงถึงจำนวนระบบสารสนเทศที่ส่วนงานเหล่านี้ดูแล จำนวนนักพัฒนา (Developer) และ
รูปแบบการทำงานของนักพัฒนา (Development Model) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจำนวนนักพัฒนารวมทั้งสามส่วนงาน
ไม่มากนัก เมื ่อเปรียบเทียบกับจำนวนระบบ อีกทั ้งย ังมีความแตกต่างกันในรูปแบบการทำงานฯ                    
ทั้งนักพัฒนาที่เป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย หรือการใช้นักพัฒนาแกนนำ (Lead Developer) ที่ควบคุม
การทำงานของนักพัฒนาเอาท์ซอร์ส (Outsource Developer) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการทำงานในองค์กร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ 

 

ภาพที่ 2 ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาโดยส่วนงานหลัก 

 

ในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งแสดงในภาพที่ 3 นั้น ของสามส่วนงานก็มี
ความแตกต่างกันตามช่วงอายุของระบบฯ เช่น ระบบที่พัฒนาด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่มี
การแยกชั้นการบริหารข้อมูล (Data Management Layer) ออกจากส่วนอื่นเมื่อเทียบกับศูนย์บริหารจัด
การเมืองอัจฉริยะซึ่งมีการพัฒนาขึ้นใหม่ หรือการใช้โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคำนวณหรือเครือข่าย 
(Computing and Network Infrastructure) ซึ ่งก็มีทั ้งการใช้โครงสร้างพื ้นฐานภายในส่วนงาน การใช้
คลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) หรือการใช้คลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) ซึ่งส่งผลถึงความหลากหลาย
ของความรวดเร็วในการพัฒนาระบบ ความสามารถในการขยายระบบ รวมถึงการดูแลระบบ รวมถึงการ
จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยส่วนงานหลัก 

การสำรวจข้อมูลความคิดเห็น 
จากนั้นในการประชุมหารือ ได้มีการขอความคิดเห็นผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในการจัดอันดับระบบ

สารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการดำเนินการของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงระบบสารสนเทศที่ควรมีการพัฒนา/
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วนในช่วงปีแรกของแผนฯ 13 ซึ่งข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมในสองประเด็นแสดง        
ดังภาพที่ 4 และ 5 ตามลำดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ผลการจัดอันดับระบบสารสนเทศท่ีมีความสำคัญ 
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ภาพที่ 5 ผลการจัดอับดับระบบสารสนเทศท่ีควรมีการพัฒนา/ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
ในช่วงปีแรกของแผนฯ 13 

 
และมีการนำเสนอประเด็นที่สำคัญในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ได้แก่  

1. การพัฒนาระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยต้องมีกระบวนการการพัฒนาที่เป็นระบบ              
มีข้ันตอนที่สามารถปิด Gap ต่างๆ ได้ วัดคุมการส่งมอบให้เกิดคุณค่าได้ 

2. คุณภาพของระบบเมื่อมีการใช้งาน โดยต้องมีกระบวนการทาง QA (สอบทาน ทดสอบ) ที่เป็นระบบ 
3. ความทันสมัยของระบบ/เทคโนโลยี โดยต้องมีการพัฒนานักพัฒนาฯ ให้ใช้เทคโนโลยีที่เท่าทัน 

เหมาะสมกับเนื้องาน และมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
4. การทำงานที่เชื ่อมโยงได้ระหว่างระบบ ซึ่งต้องมีกรอบการทำงาน (Framework) ที่ถูกออกแบบ 

ปรับปรุง ให้สามารถควบคุมการไหลของข้อมูล/การทำงานได้อย่างเหมาะสม 
5. การบริหารทรัพยากรและเวลาให้สามารถส่งมอบได้ตามกำหนด ต้องมีการสร้างทรัพยากรบุคคลที่ มี

องค์ความรู้ด้าน การบริหารโครงการทางด้านซอฟต์แวร์ (Software Project Management) อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

6. ความปลอดภัยของระบบ ซึ่งต้องมีกระบวนการออกแบบ ส่งมอบ ที่ออกแบบให้ปลอดภัยตั้งแต่ต้น 
รวมถึงการให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของระบบ 
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จากนั้นคณะทำงานได้มีการนำเสนอประเด็นความท้าทายที่ต้องมีการดำเนินการจัดการเพ่ือให้ระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ สามารถตอบความต้องการในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยมีประเด็นดังนี้ 

• คณะ/ส่วนงาน สำนัก กอง มีความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อปรับกระบวนการตนเองให้มี ความ
เป็นดิจิทัล โดยอาจไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบอื่นๆ เท่าที่ควร (Fragmented)  แต่มหาวิทยาลัยอาจมี
กำลังคนในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

• บุคลากรทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศรวมถึงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บางส่วนอาจขาดทักษะ
ในการพัฒนาระบบสมัยใหม่ ให้ เร็ว ดี ปลอดภัย ในเวลาที่จำกัด  

• การเอาท์ซอร์สอาจถูกพิจารณาว่าใช้งบประมาณสูง และการดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศใน
ระยะยาวมีความซับซ้อน เนื่องจากการวางแบบแผนในการพัฒนาในภาพรวมอาจยังไม่ชัดเจน 

• เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศยังมีความแตกต่างกัน 
• ไม่มีความชัดเจนว่าระบบสารสนเทศที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ควรพัฒนาระบบฯ ใด ส่วนงานที่

เป็นคณะ/สถาบัน/หรือส่วนงานอื่นๆ ควรพัฒนาระบบใด และจะเชื่อมต่อระบบสารสนเทศกัน
อย่างไรให้เกิดความร่วมมือ (Synergy)  ทำให้ระบบฯ ที่พัฒนาขึ้นมีความซ้ำซ้อน การลงทุนในการ
พัฒนาฯ อาจมีความซ้ำซ้อนและส่งผลให้มีการใช้งบประมาณที่สูงกว่าที่จำเป็น 

• มหาวิทยาลัยยังไม่มีนโยบายการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมไปถึงการจัดการคุณภาพข้อมูล (Data 
Quality) ที่ชัดเจน 
 

ในขณะที่ประเด็นความท้าทายในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ
เครือข่าย หรือระบบการคำนวณ ดังนี้ 

• การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนในลักษณะรายครั้ง (Ad-hoc) รวมถึงยังอาจขาด
การวางแผน งบประมาณเพื ่อดูแลระบบตามอายุการใช้งาน และการสรรหาพนักงานในการ
ปฏิบัติการ (Operate) ที่เป็นระบบ 

• ขอบเขตในการดูแลโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงความมั่นคงปลอดภัย บางส่วนยังขาดความชัดเจนใน
ด้านความการเป็นเจ้าของ (Ownership) ซึ่งต้องดูแลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• ในการขยายตัวทางด้านกายภาพ เช่น การสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ยังไม่ได้มีการคำนึงถึง
การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้อาจไม่มีการบูรณาการกันตั้งแต่แรก รวมถึงไม่สามารถ
เชื่อมโยงกับระบบอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

• ส่วนงานบางส่วนยังมีการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานเอง ซึ่งการขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
อาจทำให้ไม่สามารถดูแลระบบได้เต็มที ่ และอาจทำให้เกิดความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงาน 
(Operating Risk) โดยไม่รู้ตัว 
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ข้อสรุปเบื้องต้น 
จากนั้นคณะทำงานได้มีการนำเสนอรูปแบบในการทำงาน (Operating Model) ทางด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อน Digital Transformation ซึ่งในที่ประชุมได้มีการให้
ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำในการปรับปรุงรูปแบบในการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมี
รูปแบบแสดงดังภาพที่ 6 โดยเป็นรูปแบบที่มีความผสมผสานระหว่างการมีพนักงานประจำในการพัฒนา
ระบบของมหาวิทยาลัยเองร่วมกันกับการใช้เอาท์ซอร์ส เพื่อให้การสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร
ได้ เนื่องจากบุคลากรในสายงานนี้มักมีค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในระดับสูง  

โดยมีการตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจประกอบไปด้วย 
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ สำนักทะเบียนและประมวลผล ห รือ
ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ เพื่อพิจารณาและผลักดัน (Delivery) ประเด็นหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
อัตรากำลังพนักงานและขีดความสามารถของพนักงานในสายนี้ การจัดอันดับความสำคัญของระบบที่ต้องมี
การพัฒนาหรือปรับปรุง งบประมาณ การดูแลสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ และประเด็นอื่น ๆ                   
ที่เก่ียวข้อง  

อีกทั้ง ยังต้องมีการปรับปรุงระบบการทำงานให้สามารถดึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยเฉพาะจากกลุ่มส่วนงานที่มีการเรียนการสอนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถพัฒนาการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 
(Entrepreneurship) จากนักศึกษาและคณาจารย์ภายในและรับดำเนินงานในลักษณะเอาท์ซอร์ส และยังมี
การจัดการดูแล (Mentor) ให้กับผู้ประกอบการใหม่โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศขนาดใหญ่ได้ โดยในรูปแบบของการบริหารนิติบุคคลของผู้ประกอบการใหม่ อาจมีบริษัท อ่าง
แก้ว โฮลดิ้ง จำกัด เป็นนิติบุคคลที่ถือหุ้นส่วนส่วนใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไปได้ อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 รูปแบบในการทำงานที่เสนอในการประชุมหารือซึ่งเป็นรูปแบบผสมระหว่างการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเองและการเอาท์ซอร์สซึ่งมุ่งเน้นการใช้ผู้ประกอบการจากนักศึกษาและคณาจารย์                            

ผ่านกลไกของบริษัท อ่างแก้ว โฮลดิ้ง จำกัด 
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สรปุผลการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย 

กลุ่มที่ 2 กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรยีน การสอน 

การเรยีนรู้ ของผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Creating Digital Learning Ecosystems and Platform) 
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กลุ่มที่ 2 กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียน การสอน การเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Creating Digital Learning Ecosystems and Platform) 

ประธาน 
1. รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ  อยู่สุข   รองอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์อุษณีย์  คำประกอบ   รองอธิการบดี 

ผู้นำเสนอแนวคิด (Initiatives) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  วรยศ    รองอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  ใจผ่อง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอด 

ชีวิต 
3. อาจารย์ ดร.อานันท์  สีห์พิทักษ์เกียรติ   ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและ 

การเรียนรู ้
สมาชิกกลุ่ม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  ผู้ช่วยอธิการบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา    ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์  ผู้ช่วยอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน  คงเจริญ   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี  จันทร์ส่อง   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน  ภู่จีนาพันธุ์   คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ 

รัฐประศาสนศาสตร์ 
7. ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์  ไชยเรืองศรี   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                      
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา  ศรีสุข   คณบดีคณะศึกษาศาสตร์            
9. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา  อุ่นเจริญ   รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 

นวัตกรรมดิจิทัล 
11. รองศาสตราจารย์เหรียญ  หล่อวิมงคล   ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ         
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  ศรีภูษณาพรรณ  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา    
13. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์   ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

Facilitators 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู  นิมานันท์   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ           
2. รองศาสตราจารย์ นพ.อนวัช  วิเศษบริสุทธิ์   รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
3. อาจารย์ ดร.ชานนท์  ชิงชยานุรักษ์    คณะบริหารธุรกิจ  
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ภาพรวมกระบวนการอภิปรายกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กลไกการอภิปรายกลุ่ม 

กระบวนการสัมมนาแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนสำคัญ เพื่อพัฒนาแผนฯ Digital Transformation ด้าน
การศึกษา ได้แก่ 

1. การสร้างภาพเป้าหมายว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ มช. คืออะไร  มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะ
เกิดข้ึนที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. กำหนด Guiding Principles ในการกำหนดเป้าหมายด้านการศึกษาในอนาคต กรอบแนวคิดในการ
ทำแผนฯ เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จในอนาคต 

3. สร้างแผนกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา 
4. วิเคราะห์ Digital Transformation เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา 

 

ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญด้านการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เผชิญ และกำลังเผชิญ 

1. สถานการณ์ท่ีเป็นไปได้ Future Scenario 
•  การเรียนการสอนจะลดลง - ผู้เรียนตามระบบปกติจะลดลง 
•  การทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ จะมากข้ึน - สาขาดิจิทัลขาดแคลน 
•  ตลาดแรงงานจะมีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว - หลักสูตรต้องไว 
•  รูปแบบ ธุรกิจด้านการศึกษาจะเปลี่ยนไป – Education Disruption 
•  การแข่งขันจะรุนแรงมากข้ึน – ทั้ง Direct / Indirect competitors 
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2. ผู้เรียน 

 แนวโน้มจะมีการปรับตัว จากการเข้ามาศึกษาเพ่ือเอาใบปริญญา หรือใบอนุมัติการประกอบวิชาชีพ 
ขยับเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณค่าเฉพาะตัว คุ้มค่าที่จะเรียน ตลาดในอนาคต จะเป็นตลาดแรงงาน 
คนทำงาน บริษัท ผู้ประกอบการในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ผู้เรียนในอนาคต 

3.   การตอบสนองต่อผู้เรียนในอนาคต 

3.1 ขยับจากแนวคิด Supply Driven เป็น Demand Driven 
3.2 สร้างผลิตภัณฑ์ หลักสูตร และการเรียนการสอนที่มีความจำเพาะ มีคุณค่า และดึงดูด 
3.3 เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน Multidiscipline,  Competency 

Based, มุ่งเน้น Partners ภาคเอกชน และต่างชาติ 
3.4  ม ุ ่ ง เน ้นประสบการณ์การเร ียนร ู ้ของผ ู ้ เร ียน Learning Experiences, Online-onsite  

integration, Technology Enablers 
4.   Learning outcomes  

ใช้ทฤษฎีของ Kolb’s Experiential Learning Cycle โดยมุ่งเน้น Competency ของผู้เรียน ไม่ให้
หยุดแค่ Technical Learning แต่ไปให้ถึง Higher order Thinking คือ Conceptualization โดยใช้กลไก 
Life-long learning โดย ใช้การพัฒนา Competency แบบก้าวกระโดด – CMU 10X Competency 
 

 

 

 

 



 
 

75 

อุปสรรคและโอกาสที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนำเสนอคุณค่าใหม่ที่มีความจำเพาะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Unique Value Proposition 

 

 

 

 คุณค่าใหม่ที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะส่งมอบ คือ หลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการ โดยใช้
ความร่วมมือของพันธมิตรภาคเอกชนและต่างชาติที่ร่วมกันสร้างหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
และตลาดแรงงาน ก่อให้เกิด Unique Value ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอเพื่อพัฒนา Initiatives: Digital Transformation ด้านการศึกษา 

1. พัฒนา Multidisciplinary Database 
การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญในทุกมิติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบบูรณาการทั้งในแง่

บุคลากร หลักสูตร กระบวนวิชา ทรัพยากร พันธมิตร คู่ความร่วมมือ โดยก่อให้เกิด 

- การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytic เพ่ือระบุความเชี่ยวชาญของบุคลากรและส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาโอกาสในการบูรณาการของศาสตร์ต่าง ๆ ภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือสร้าง Unique Value 

- การออกแบบการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ Data Architecture เพื่อพัฒนา
หลักสูตร Pilot ที่ High Impact 

- ระบุโอกาสในการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อ Digital Transformation 
 

2. Creating Digital Learning Ecosystem and Platform 
สร้างกระบวนการเรียนรู ้ ของผู ้เรียนโดยมุ ่งเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานภายใน และ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วยให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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กลุ่มที่ 3 กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพฒันา

สังคมที่ยั่งยืนในด้านสุขภาพ อาหาร พลงังานและ

สิ่งแวดลอ้ม (Digital transformation for Society #1) 
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กลุ่มที่ 3 กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 
ในด้านสุขภาพ อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
(Digital transformation for Society #1) 

ประธาน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์  รองอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร   รองอธิการบดี 

ผู้นำเสนอแนวคิด (Initiatives) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์  ขวัญเงิน   รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์แก้ไข 

ความพิการบนใบหน้าและกะโหลก
ศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริฯ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย  รังสิยากูล   ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช. 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์  ชัยชนะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สมาชิกกลุ่ม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล   รองอธิการบดี   

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
2. รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ  เอ้ือพันธเศรษฐ  ผู้ช่วยอธิการบดี 
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

       คณาจารย์ประจำ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนินนิตย์  ลีรพันธ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

คณาจารย์ประจำ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์           
6. ศาสตราจารย์ ดร.สาคร  พรประเสริฐ   คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ 
7. ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์            
8. รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สุพัฒน์  จิรานุสรณ์กุล  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์            
9. ศาสตราจารย์ ดร. นสพ.กรกฎ  งานวงศ์พาณิชย์  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์       
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา  ศรีวัฒนะ   คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร    
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธ ี วงัเตือย   คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการ 

จัดการทางทะเล 
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ   
13. ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย  จตุรสิทธา  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์  อักกะรังสี   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พลังงานนครพิงค ์
15. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ธีรอำพน   ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรม 

ชีวการแพทย์ 
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16. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล   ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและ 
บรรจุภัณฑ ์

17. รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศรัก  ศรีกิจการ   ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว 
Facilitators 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  กิมภากรณ์   คณะบริหารธุรกิจ 
2. อาจารย์ ดร.ไพรัช  พิบูลย์รุ่งโรจน์    รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

------------------------------------------------------  

กลุ ่มที ่ 3 ได้มีการหารือในประเด็นการดำเนินการ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัย 
เช ียงใหม่เพื ่อสร้างประโยชน์แก่ส ังคมใน 4 ด้านที ่สำคัญ ได้แก่ ด ้านการดูแลสุขภาพการแพทย์                          
ด้านอตุสาหกรรมอาหาร ด้านพลังงาน และด้านสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กลุ่ม 3 Digital transformation for Society #1 

สมาชิกของกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์
เกรียงไกร และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวรพันธ์ และผู้บริหารส่วนงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 
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 จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัลทั้ง 5 ด้านนั้น ในกลุ่มที่ 3 ได้มุ่งเน้นการหารือในยุทธศาสตร์ที่ 4                
คือ  Digital Platform Collaboration and Wisdom เพื่อรับฟังความเห็นในการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางให้
บุคลากรของ มช. มาบูรณาการทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาให้กับสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 Strategy Objectives of Digital University 
 

การสัมมนาเริ่มด้วยการนำเสนอแนวคิดตั้งต้น (Initiative) ในด้านที่ มช. ได้มีการดำเนินการมาแล้ว 
และที ่ม ีแผนในการดำเน ินการ 3 เร ื ่อง  ได ้แก่ Smart City, Digital Health Tele Med และ Smart 
Agriculture เพื่อจุดประเด็นในการหารือรับฟังความเห็นตามกลยุทธ์ Digital Transformation แต่ก็เปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถเสนอ initiative อ่ืน ๆ ได้เช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4 Group 3 Initiative 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล นำเสนอ Initiative ด้าน Smart City ซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนา Smart Campus ตามแผน Smart City ของ มช. มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานออกมาให้
ส่วนกลางแยกจากระบบเดิม แต่สามารถให้การใช้งานอื่น ๆ มาต่อยอดได้ เช่น ระบบ Smart Gate และ
นำเอาข้อมูลที่ผ่านระบบนี้มาบริหารจัดการ Campus และพัฒนาบุคลากรมารองรับการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 Digital Transformation Mapping โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน นำเสนอการดำเนินการ Digital Transformation ในด้าน
การให้บริการทางการแพทย์และให้บริการสุขภาพให้ประชาชนที่มี paint points ต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยที่อยู่
ห่างไกลผ่านนวัตกรรม Telemedicine รวมทั้งการ Digital Transformation ด้านข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อให้
บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมผ่านการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 6   Digital Transformation Mapping โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์ ขวัญเงิน 
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ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ นำเสนอแนวคิดการขับเคลื่อน Digital Transformation 
ในการแก้ปัญหา (pain points) ของเกษตรกรในด้านต่าง ๆ อาทิ ไม่สามารถควบคุมปัจจัยแวดล้อมทาง
ธรรมชาติได้ หรือไม่สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ โดยพบว่ายังขาดองค์ความรู้อีกหลายด้านที ่จะ
สามารถพัฒนานวัตกรรมจากความร่วมมือของบุคลากรใน มช. จากหลากหลายส่วนงานมาร่วมกันพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือสร้างระบบ Smart Agriculture ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 Digital Transformation Mapping Call for Collaboration  
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชชัวาลย์ ชัยชนะ 

 

การระดมสมองในกลุ่มที่ 3 มีการเสนอแนวคิดในหลาย ๆ ประเด็น โดยการแลกเปลี่ยนสรุปได้ว่า 
มช.  มีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา การสร้างนวัตกรรมจากการบูรณาการข้ามส่วนงานจะสามารถทำให้ 
มช. สร ้างประโยชน ์แก ่ส ั งคมได ้มาก และ Digital Transformation ก ็ม ีส ่วนสำค ัญในการสร ้ าง 
collaborations อย่างไรก็ตาม Physical space ก็ยังมีความจำเป็นอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 8 การระดมความเห็นกลุ่มท่ี 3 

แ 
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เพื่อรวบรวมข้อมูลเข้ามาในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัลทั้ง 5 เรื่องแล้ว พบว่า แม้ว่าในกลุ่มที่ 3 
จะได้รับมอบหมายให้ focus ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ในการสร้าง Platform for collaborations แต่ในประเด็น
ที่มีความสำคัญคือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่อาจจะเป็นระบบกลางของ มช. ที่เปิดโอกาสให้ส่วนงานต่าง ๆ 
มาทำงานร่วมกันได ้ทั้งเรื่องของข้อมูลกลางเพ่ือการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ข้อเสนอในการระดมความเห็น 

ในกลุ่มได้มีการสรุปถึงความเชื่อมโยงของส่วนงานต่าง ๆ ที่มีความชำนาญที่แตกต่างกัน แต่สามารถ
เชื่อมโยงกันได้ หากมี platform ที่เปิดโอกาสให้ผู ้เชี่ยวชาญใน มช. ได้ “คุยกันมาก ๆ และคุยกันบ่อย”               
ก็น่าจะทำให้เปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันมากขึ้นได้เช่นกัน โดยดิจิทัลเทคโนโลยีนี้จะมีบทบาทสำคัญให้
คนใน มช.ทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและสร้างผลงานร่วมกันได้มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 10 ข้อเสนอในการ Transform มช. สู่การสร้างประโยชน์แก่สังคม 

แ 
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หลังจากจบการหารือในห้องย่อย ประธานได้แจ้งให้สมาชิกสามารถแสดงความเห็นเพ่ิมเติมได้ใน Google 
Sheet ที ่บ ันท ึกความเห ็นรายบ ุคคลน ี ้  https://cmu.to/G3ideaCMURetreat2022 และสามารถเข้า
ตรวจสอบเนื้อหาการสรุปเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ ได้ที่ https://cmu.to/G3CMURetreat2022 

----------- ------- ------- -  

 

 



 
 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มที่ 4 กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อพฒันา

สังคมที่ยั่งยืนในการพัฒนามนุษย์ สังคม ศิลปะ และ

วัฒนธรรม (Digital transformation for Society #2) 
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กลุ่มที่ 4 กลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน 

ในการพัฒนามนุษย์ สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม 
(Digital transformation for Society #2) 

ประธาน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  มหาเอก   รองอธิการบดี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  รองอธิการบดี 

ผู้นำเสนอแนวคิด (Initiatives) 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล   ผู้ช่วยอธิการบดี 

สมาชิกกลุ่ม 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์  พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
2. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร  วรรณฤมล   คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน 
3. รองศาสตราจารย์อัศวิณีย์  หวานจริง   คณบดีคณะวิจิตรศิลป์                       
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์  จันทร์ฉาย   คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ 

เทคโนโลยี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์  เศวตเศรนี   ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม    
7. นางสาววรารักษ์  พัฒนเกียรติพงศ์    ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด                        
8. รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม               
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร  ภู่เจริญ   ผู้อำนวยการสถาบันนโยบาย 

สาธารณะ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์  เทโบลต์  พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา 

Facilitators 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา  เอี่ยมคณิตชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
2. ดร.กรวรรณ  สังขกร     นักวิจัย โครงการจัดตั้งศูนย์ล้านนา 

สร้างสรรค ์
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Creative Lanna in Digital Era & CMU Metaverse: Saladharma 

 ในการระดมสมอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ได้นำเสนอการดำเนินงานที่ผ่านมา             
ของยุทธศาสตร์ด ้านล้านนา สร้างสรรค์ ซ ึ ่งได้ดำเนินการต่อเนื ่องมา ตั ้งแต่แผนพัฒนาการศึกษา
มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม่  ระยะที ่  12 และแนวทางการดำเน ินงานต่อเนื ่องสู ่แผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 โดยนำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นหลักในการดำเนินงาน และนำเสนอ
การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ ่งมีผลงานหลากหลายจากการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา โดยรับความร่วมมือจากคณะและส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างดี 
ต่อจากนั้น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล           
ได้นำเสนอโครงการ CMU Metaverse โดยนำเสนอผลการดำเนินงานต้นแบบศาลาธรรม 

 

หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมระดมสมองเพื่อเสนอแนวคิด และ Initiative project ที่สามารถนำ
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน ซี่งมีตัวอย่างกรณีศึกษาที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนงาน แนวคิด และ Initiative project 
ว ิทยาล ัยศิลปะ สื่อ 
และเทคโนโลยี 

สร้างที่ดินเสมือนให้ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ใน มช. ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 
โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีเอง 

สถาบันนโยบายสาธารณะ  การใช้ประโยชน์ด้านดิจิทัล ควรมีการศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ จะได้กำกับ
ติดตาม การใช้ประโยชน์ให้เหมาะสม 

คณะวิจิตรศิลป์  สถานการณ์ COVID อาจารย์และนักศึกษาได้นำผลงานศิลปะขายออนไลน์ สนใจทำ 
Meta Art หอศิลป์ มีพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ หรือเสมือน 

คณะสังคมศาสตร์ 
 

นำเทคโนโลยีดิจิทัล ผนวกการเรียน การสอน การวิจัย กับชุมชนและพ้ืนที่ เรียนรู้การ
เก็บข้อมูลในชุมชน ให้เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ต่างประเทศ 

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา นำเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้กับ Smart Farming เน้นประโยชน์ต่อเกษตรกรใช้ง ่าย             
ลดค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ ่มขึ ้นหรือทำ “พิพิธภัณฑ์ข้าวแบบ Virtual” ให้เรียนรู้ 
Supply Chain ตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเก่ียว  

สำนักหอสมุด สร้าง Digital Librarian/ Librarian Online เชื ่อมกับทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
สามารถสืบค้นจากท่ีเดียวได้ ให้เข้าถึงได้ง่าย  

สำนักส่งเสริมศิลป- 
วัฒนธรรม 

สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Metaverse โดยนำบ้านที่ต้องการอนุรักษ์ซึ่งตั้งใน
ชุมชนที่ห่างไกลเข้ามาใน Metaverse ทำให้สามารถอนุรักษ์เฮือนของชุมชนในพ้ืนที่ที่
เป็นเครือข่ายของเราในชุมชนต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์บ้านเฮือนโบราณและสร้างความ
ร่วมมือกับชุมชนอย่างยั่งยืน 

คณะการสื่อสารมวลชน ในอนาคตอันใกล้ การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้าถึงง่ายและมีราคาถูกลง  
อาจมีการเข้าใช้ Platform ที่ใช้เทคโนโลยี VR, AR มากขึ้น 

สถาบันวิจัยสังคม สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ด้านการอนุรักษ์และส่งมอบความรู้ให้
ชุมชน เช่น จารึกโบราณ 3D  คัมภีร์โบราณ  หรือสร้างสารคดี  

คณะเศรษฐศาสตร์ มูลค่าของข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถแปลงเป็นทุนได้  ซึ ่งมีมูลค่าสูง ถ้ามี 
Open platform จะทำให้เกิดเร็วและทำให้เกิดความโปร่งใส อาจทำ Platform 
กลาง เลือกสิ่งที่เป็นไปได้ทำก่อนและขยายเพ่ิมไปเรื่อย ๆ 
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โดยก่อนจบการระดมสมองที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสร้าง  
Collaborative Platform ที่สามารถผนวกความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ชุมชน รวมถึง
เครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
ได้โดยสะดวก  เป็นหนึ่งเดียว สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกส่วนงานได้  

ทั้งนี้ ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในหลายประเด็น
ได้แก่ 

• Protection & Security: ต้องมีแนวนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้
ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมีหน่วยงานกลางในการเฝ้าระวังและ
การป้องกันภัยคุกคามด้าน Cyber security 

• IT Infrastructure: มีการสนับสนุนเพื ่อให้เกิดความพร้อมใช้งานทั้ง ด้าน Hardware, 
Software รวมถึงมีสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาระบบที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการดำเนินงานตามพันธกิจ 

• IT skill & IT expert: การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน Digital literacy รวมถึงการสรรหา
บุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน 

 

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา Platform ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูง              
ในขั้นต้น จึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเลือกโครงการที่มีผลกระทบสูงมาดำเนินการก่อน แล้ว          
จึงขยายครอบคลุมโครงการอื่นในอนาคต เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำ            
ที่รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม” 
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สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) 

โดย  ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล   

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ศาสตราจารย์ ดร. นพ.พงษ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้

สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ไว้ดังนี้ การวางแผนการดำเนินงานทั้งหมดที่
ทีมงานได้ทำมาแล้วนั้นเป็นการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คือ   “การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนวัตกรรม”   

ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรามีการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยบางช่วงเป็นการ Transform บางช่วงเป็นการ Improvement  ดังนั้น สิ่งที่เราจะวางแผน
ดำเนินงานในอนาคตต่อไป คือ การนำ Digital Transformation เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อให้การ
ทำงานบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  โดยเกิดกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้น  มีประสิทธิภาพ และ
เกิดผลกระทบมากขึ้น สิ่งเหล่านี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากการนำดิจิทัลเข้ามาใช้ในองค์กร และการสัมมนาร่วมกัน
ในครั้งนี้  มีความมุ่งหวังให้ทีมผู้ทำงานทุกคนร่วมกันหาแนวทางที่จะช่วยผลักดันให้เราบรรลุความสำเร็จตาม
เป้าหมายที่เราตั้งไว้ โดยสิ่งที่สำคัญและมีความชัดเจนที่สุด คือ เราไม่ได้มองแค่เรื่องดิจิทัลเพียงเท่านั้น แต่เรา
ยังมองถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรของเราให้เป็นดิจิทัลด้วย    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นที่มาของสัมมนาครั้งนี ้
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สรุปคำกล่าวเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เรื่อง “Digital Transformation”  
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงปัจจัย
สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ Digital Transformation ของ มช. ต่อไปในอนาคต ไว้ดังนี้ 

1. ปัจจัยหลักที่สร้างลักษณะเฉพาะให้แก่ชนชาติหรือประเทศชาติ  ได้แก่ (1) ประเทศนั้นมี
ประวัติศาสตร์มาอย่างไร (2) การพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศเป็นอย่างไร และ (3) วิถีชีวิตของผู้คนใน
ประเทศมีความเชื่ออะไรและมีการดำรงชีวิตอย่างไร โดยจะต้องมีความเข้าใจใน 3 ปัจจัยดังกล่าวนี้ จึงจะ
สามารถนำพาองค์กรของตนเองดำเนินการก้าวต่อไปได้ ขณะเดียวกัน มช. ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่ 
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์ล้านนา รับผิดชอบต่อประเทศไทย และอาจจะต้องมีพันธกิจอีก
อย่างคือ การนำเอาทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวมาถ่ายทอดให้นักศึกษาและผู้คนได้รับรู้ด้วย  

2. โครงสร้างสังคมในเชิงนามธรรมและคุณธรรมที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนได้ใน 3 ระดับ ได้แก่  
1) ระดับตระกูล/ครัวเรือน/ครอบครัว ที่ผู้เยาว์จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณและการตอบแทน

คุณต่อผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็จะมีพันธะในการดูแล เลี้ยงดู อบรม มีความรัก และความเมตตาต่อ
ผู้เยาว์   

2) ระดับชุมชน โดยชุมชนไทยนี ้มีหลักคุณธรรม 2 ข้อ คือ 1) ความมีน้ำใจต่อกัน และ               
2) มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  

3) ระดับเมืองหรืออาณาจักร ซึ่งในแต่ละเมืองหรืออาณาจักรจะต้องมีความจงรักภักดีและ           
มีความสามัคคีต่อบ้านเมือง  

3. หัวใจของการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริแก่องคมนตรีในช่วง พ.ศ. 2555 ให้สร้างโรงเรียนคุณธรรม โดยมี
เป้าหมาย คือ การสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองและได้พระราชทานความเป็นระยะ ซึ่งโดยสรุปจะตรงกับ
โครงสร้างสังคม 3 ระดับที่ได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้น คือ (1) ความรักความเมตตาต่อกันและกัน (2) ความมีน้ำใจ
เอ้ือเฟ้ือกัน และ (3) ความสามัคคีในหมู่คณะ  

    4. ประโยชน์ในปัจจุบันของ Digital เช่น Smart Hospital หรือ Event Digital หรือ Smart 
University ได้แก่ คือ (1) การบริหารและการบริการแม่นยำกว่า Manual Mode  (2) มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดีกว่า (3) แล้วแต่การออกแบบระบบโดยจะเน้นผู้รับบริการหรือผู้ให้บริการหรือเน้นทั้งสองประการก็
ได้ และ (4) ป้องกันการฉ้อราษฎร์บังหลวงได้ดีกว่า  

 5. ประโยชน์ในอนาคตของ Digital เช่น Smart Hospital หรือ Event Digital หรอื Smart 
University คือ (1) เตรียมระบบไว้รองรับคนรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานมาจาก Digital Tech หรือ Digital Native 
(2) เตรียมระบบไว้รองรับเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ Digital Tech เป็นพ้ืน และ (3) เตรียมระบบ
ไว้รองรับความรู้และเทคโนโลยีการแพทย์ดิจิทัล 

 6. นวัตกรรม (Innovation) ภาษิตโบราณของประเทศจีนได้กล่าวไว้ว่า “วันนี้ใหม่ พรุ่งนี้ใหม่ 
ใหม่เสมอ” โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาใน
อนาคตอย ู ่ เสมอ ซ ึ ่ งกล ุ ่มบร ิษ ัท 3M ได ้ให ้ความหมายที ่แตกต่างก ันของคำว ่า “Research” กับ 
“Innovation” ไว้ดังนี้ (1) เมื่อนำเงิน (Money) ใส่เข้าไปแล้วได้ความรู้ (Knowledge) ออกมา จะเรียก
วิธีการนี้ว่าการวิจัย (Research) (2) เมื่อนำความรู้ (Knowledge) ใส่เข้าไปแล้วได้เงิน (Money) ออกมา จะ
เรียกวิธีการนี้ว่านวัตกรรม (Innovation) และ (3) นวัตกรรมเพ่ิมคุณค่า และ/หรือ เพ่ิมราคา 

 โดยมีเป้าหมายของนวัตกรรม 4 ด้าน ได้แก่ (1) สินค้าใหม่ (2) บริการใหม่ (3) Production 
Process กระบวนการการผลิตใหม่ และ (4) Business Model ใหม่ และอาจจะมีการออกแบบชุมชนใหม่ 
(Social Innovation Design) ยกตัวอย่างเช่น จะทำอย่างไรให้ชุมชนมีความสุขเพิ่มขึ้น มีความทุกข์น้อยลง 
ความมีน้ำใจเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 
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การบรรยายพิเศษ “SCB10X : การปรับโครงสร้างกับบริบทใหม่ของโลก”  โดย ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ 
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ซึ่งจากการบรรยายพิเศษ เรื่อง “SCB10X : การปรับโครงสร้างกับบริบทใหม่ของโลก”  วิทยากร

ได้ยกตัวอย่างจากการบรรยายที่ชัดเจน ทำให้สามารถมองภาพรวมได้ว่าเราควรจะทำอะไรบ้าง จะเป็น
อะไรบ้าง และสุดท้ายได้ให้ความท้าทายแก่มหาวิทยาลัยไว้ว่า “การเป็น 10x นั้น มีระดับความง่ายมากกว่า
การลงมือปฏิบัติเพียงแค่  10%” ดังนั้น จึงเป็นการท้าทายที่น่าสนใจและควรนำไปลงมือปฏิบัติต่อ โดย
วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Disruption : การปรับโครงสร้างกับบริบทใหม่ของโลก ประกอบด้วย 7 
เรื่องด้วยกัน ได้แก่ (1) ทุกธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม กำลังถูก Disrupt หรือเสี่ยงสูง (2) Disruption ในวงการ
ศ ึ ก ษ า  ( 3 )  Digital transformation เ ป ็ น ม า ก ก ว ่ า  Digitization (4) SCB Journey of Digital 
Transformation : ความท้าทาย (5) SCB Transformation (6) Digital Transformation เป็นสิ่งที่มีความ
ท้าทายสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ และ (7) ถอดรหัสการพัฒนาองค์กรและภารกิจพิชิตดวงจันทร์ของ SCB 
10X 
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การเสวนา “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ : ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” 
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ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ  ได้ถ่ายทอดบทเรียนจากประสบการณ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการทำ Digital 

transformation ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการระดมความคิดเห็นของคณาจารย์และฝ่าย
บริหารในการกำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดภาพการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยให้มี
ความชัดเจน เช่น “อะไรคือการพลิกโฉมในมิติของมหาวิทยาลัย” โดยกำหนดแต่ละหัวข้อให้มีความ
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ภายหลังจากเสร็จสิ ้นกระบวนการในการกำหนดแนวทางที่
มหาวิทยาลัยจะมุ่งไปแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ “การทำการสื่อสารให้แก่ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยถึง
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการต่อไปให้มีความชัดเจน” โดยมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญในการ
สร้างคณะทำงานขึ ้นมา เพื ่อช่วยขับเคลื ่อน Digital transformation ภายในมหาวิทยาลัยได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดรูปแบบการ Digital transformation ไว้ใน 3 มิติด้วยกัน 
คือ (1) เปลี่ยนประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน  และ (3) เปลี่ยนโมเดล
ธุรกิจ    

ท ั ้ งน ี ้  ได ้ม ีข ้อแนะนำต ่อมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม ่ในการข ับเคล ื ่อนกระบวนการ Digital 
transformation ผ่านการตอบข้อคิดเห ็นของผ ู ้ร ่วมงานสัมมนาไว ้ว ่า การทำกระบวนการ Digital 
transformation ภายในมหาวิทยาลัยนั้น ประกอบด้วยหลายบทบาทด้วยกัน คือ (1) บทบาทของสภา
มหาวิทยาลัยในฐานะผู้กำกับดูแลธรรมมาภิบาลภายในมหาวิทยาลัย กำหนดทิศทางให้แก่มหาวิทยาลัย และ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (2) บทบาทของผู ้บริหารที ่ทำหน้าที ่บริหาร
มหาวิทยาลัยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง และ (3) บทบาทของเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยที่คอย
สนับสนุนและเป็นผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร โดยบทบาทของทั้ง 3 ส่วนนี้ จะต้องมีความสมดุล
และคอยสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ Digital transformation นั้น ไม่ได้คำตอบ
ที่ตายตัว จึงขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละองค์กร และทิศทางที่องค์กรนั้น เป็นผู้กำหนดขึ้น 
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ดร.วิรไท สันติประภพ ได้สรุปปัจจัยความสำเร็จในการ transformation ภายในองค์กรขนาดใหญ่ 

ไว้ดังนี้ (1) Digital Transformation ไม่ใช่การให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
เพียงอย่างเดียว (2) การทำความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงจะต้องเข้าใจถึง
ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการจากการทำ Digital transformation ว่าจะออกมาในรูปแบบใด (3) ควรมีการตั้งทีม
ปรับพฤติกรรมและกระบวนการทำงานของบุคลากรภายในองค์กร  (4) ผู้บริหารองค์กรจะต้องมีการระบุว่า
ใครเป็นผู ้ที ่มีหน้าที่กำกับดูแล จัดลำดับความสำคัญ และติดตามการดำเนินงาน โดยต้องกำหนดให้มี
มาตราฐานกลาง เพื่อให้เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนภายในองค์กร และ (5) การเรียนรู้จากหน่วยงาน
ภายนอก ก็เป็นวิธีการที่สามารถช่วยทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

โดยมีประเด็นที่ฝากปิดท้ายไว้ว่า  
1) หากมหาวิทยาลัยนิ่งเฉยไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ดังประโยคที่ว่า “การศึกษา
ชั้นสูงเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น”  

2) การเปลี่ยนแปลงหรือพลิกโฉมมหาวิทยาลัย โดยไม่ให้ความสำคัญกับ Digital transformation 
จะทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับกลไกการทำงานในโลกยุคใหม่ ดังนั ้น การ
เปลี่ยนแปลงในทุกเรื่องของมหาวิทยาลัย จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ การ
ใช้ Digital Solution  

3) การที่ผู้บริหารมองว่าการทำ Digital transformation เป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือเป็นเรื่องของผู้บริหารรุ่นต่อไป “ทุกนาทีที่มหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการทำ Digital transformation จะ
เท่ากับว่ามหาวิทยาลัยนั้นกำลังเดินก้าวถอยหลัง”  
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การบรรยายพิเศษ “ปตท.สผ. การเปลี่ยนแปลงเพื่อการแข่งขัน โอกาส และอนาคต” 

โดย คุณฉัตรชัย  คงเดชอุดมกุล 
 

 
 
 
 
 

 
คุณฉัตรชัย  คงเดชอุดมกุล  ได้สรุปการบรรยายไว้ว่า การพลิกโฉม (Transformation) คือการ

เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่ง  โดยทุก ๆ การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องยากและท้าทายอย่างมาก เพราะจะมีการ
ต่อต้านเกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งการต่อต้านดังกล่าวควรอยู่ในระดับปานกลาง โดยไม่มากและน้อยจนเกินไป และ
หากไม่มีการต่อต้านเกิดขึ้นเลยนั้น ก็อาจถือได้ว่าองค์กรไม่ได้เกิดการพลิกโฉมอย่างแท้จริง ดังนั้น หาก
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหัวหน้าส่วนงานที่ริเริ่มให้มีการพลิกโฉมภายในองค์กร และมีการต่อต้านเกิดขึ้น
จากบุคลากร ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ  ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญท่ีจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะทำให้การต่อต้าน 
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เหล่านั้นค่อย ๆ ลดลง อีกทั้งสิ่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคือ ต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้ง
องค์กร เพ่ือวางแนวทางและนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ต่อไป  

หลักสำคัญของ Digital Transformation สามารถอธิบายได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) Why : 
ทำไมต้องทำ Digital Transformation (2) What : Digital Transformation คืออะไร (3) How : จะทำ Digital 
Transformation อย่างไร และ (4) Result : ผลลัพธ์จาก Digital Transformation ที่แสดงให้ภายนอกได้
รับรู้รวมถึงได้กล่าวถึงเรื่อง Key Factors for Transformation,  Thread และ Enterprise Transformation  

ซึ่งหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินงานเกี่ยวกับ Digital Transformation ประกอบด้วย 3 
ประการ คือ (1) Leadership ที่มีความสำคัญมากที่สุด (2) Purpose การมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
ที่ชัดเจน และ (3) Mindset ทัศนคติของทุกคนในองค์กรต้องสอดคล้องและเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกัน 
และหลักคิดสำคัญอีกประการหนึ่งคือ Transformation คือ การเดินทางที ่จะต้องเริ ่มต้นทันที ไม่ควร
ดำเนินการเมื ่อพร้อมครบทุกด้าน   แต่ควรเป็นการดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป เพื ่อจะพบเจอ
ความสำเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างแท้จริง  
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ท้ายนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  วรยศ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ได้แบ่งแนว

ทางการสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ทำให้เห็นความเชื่อมโยงว่าสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปนั้นได้มี
ความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 
(พ.ศ. 2566-2570) ดังแผนภาพสรุปดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้เกิดภาพที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนฯ 13 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่จะถูกกำหนดขึ้น

หลังจากได้ข้อมูลจากการระดมสมองในการสัมมนากลุ่มย่อยนี้ จะถูกนำไปผนวกกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของแผนฯ 13 ด้วยการนำทรัพยากรบุคคลที่ตระหนักรู ้ค่าของเทคโนโลยีดิจิทัลไปเร่งผลสัมฤทธิ ์และ
ประสิทธิผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างรวดเร็วต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการสัมมนากลุ่มย่อย (Draft ตัง้ต้นจาก รองฯ 
ณัฐ) 
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ภาพรวมของการทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลักในแผนฯ 13 มีหลักการ

สำคัญ คือ การให้ Digital Transformation plan เป็นตัวช่วยที่สำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ในแผนฯ 13 รวมไปถึง Partnership ด้วย จากการระดมความคิดเห็นของกลุ่ม
ย่อยทั้ง 4 กลุ่มแล้ว ได้นำความคิดเห็นเหล่านั้นมาบรรจุไว้ใน Action Plan โดยจะระบุถึงรายละเอียดของ
กระบวนการดำเนินการที่จะลงมือปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ 

 
• กลุ่มท่ี 1 เสนอรูปแบบการทำงานในด้าน Back-office และ Infrastructure ที่เหมาะสม รองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 

• กลุ่มที่ 2 ผลลัพธ์ที่กลุ่มนี้ต้องการ คือ การเกิด Multi disciplinary Digital Learning Ecosystem 
and Platform หลังจากมีการนำเสนอความคิดเห็นในเรื่องนี้ไปแล้ว  และได้ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็นเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น โดยเฉพาะความคิดในการวาง
แผนการปฏิบัติงาน หากมีมุมมองที่กว้างออกไปอีก ไม่ได้เป็นเพียงแค่ Ecosystems แค่ภายใน
เท่านั้น  ควรคำนึงถึงคนรุ่นใหม่  ในอนาคตที่จะสามารถเข้ามาเรียนรู้และอยู่บน Ecosystems นี้ได้  
จึงทำให้เราต้องมีการวาง Flagship เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ SO ของดิจิทัล และแผนฯ 13  
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• กลุ่มท่ี 3 ผลลัพธ์ที่กลุ่มนี้ต้องการ คือ “Digital Platform for Multi Discipline Research  and 

Innovation Collaboration”   

 
• กลุ่มท่ี 4 ผลลัพธ์ที่กลุ่มนี้ต้องการเป็น Central Platform for Collaboration and Partnership  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

105 

 
จากการสรุปความคิดเห็นที่ได้จากกลุ ่มย่อยแต่ละกลุ ่มนั้น มหาวิทยาลัยจะนำไปกำหนดไว้ใน 

Strategic Objective ในแผนฯ 13 โดยการมองวิสัยทัศน์ที่เป็นวิสัยทัศน์เดียวกัน ในแต่ละตัวของ Strategic 
Objective ในแผนฯ 13 จะมี Theme ของ Digital Transformation Theme ที่วางไว้  เพื่อให้เห็นความ
เชื่อมโยงว่า Theme ของ Digital Transformation ที่จะลงมือปฏิบัตินั้น จะมีความเชื่อมโยง ผลักดัน หรือมี
ความเกี่ยวข้องกับ Strategic Objective อะไรบ้าง โดยทีมคณะทำงานก็จะนำมาวิเคราะห์ว่า ถ้าเราทำงาน
แบบที่เป็น Sprint ทีมแล้ว Outcomes ที่ต้องการให้เห็นในแต่ละช่วงของแต่ละเรื่อง แต่ละ SO มีอะไรบ้าง 
ซึ่งหลังจากนั้น ทีมคณะทำงานจะได้ร่วมกันวางแผนการทำงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ดร.วิรไท สันติประภพ : มีข้อสังเกตใน 3 ประเด็นที่จะเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1) ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยที่มีการพิจารณาถึงความต้องการของผู้เรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น (Demand 
side) อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จในการ
พลิกโฉมองค์กรแล้ว และมีความสอดคล้องกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องการที่ จะมุ่งเป้าไป เพ่ือ
นำมา “เป็นองค์กรต้นแบบ” ให้แก่มหาวิทยาลัยนั้น ซึ่งนับเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2) ในโลกยุคปัจจุบันที่มีสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่มีความเป็นดิจิทัลนั้น ทุกองค์ความรู้จะเชื่อมโยง
เข้าหากัน และเปิดกว้างเป็น Open ecosystem โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมี
ความผูกพันกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างมาก ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนสำหรับคนรุ่นใหม่ จะต้องมี
ความแตกต่างออกไปจากเดิม โดยเป็นการบูรณาการความรู้ร่วมกับการใช้ชีวิต (Learn Life integration) การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของมหาวิทยาลัย จะต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ด้วย 

3) การสร้างและออกแบบประสบการณ์ให้แก่ผู้ใช้งานในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ User 
Experience/User Interface (UX/UI) เป็นเรื ่องมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น เป็นโอกาสที่ดี หาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สามารถพัฒนาและผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นที่
ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  

ศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ : จากการนำเสนอแนวคิดของทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า ยังมีบางกลุ่มที่คงยึดติด
อยู่กับแนวคิดแบบ Supply side ดังนั้น จึงเสนอให้ทำการทบทวน โดยการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า 
หรือผู้เรียนมากยิ่งขึ้น โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยทำการศึกษาถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
บัณฑิตทุกสาขาวิชา ตลอดจนเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานบัณฑิต เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยให้มีความครอบคลุมในทักษะที่มีความจำเป็นในการทำงาน อาทิ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ จากสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถเดินทางไปฝึกสหกิจศึกษา  ณ สถานประกอบการต่าง ๆ 
ได้จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยปรับรูปแบบการทำสหกิจศึกษา โดยเปิดกว้างในการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีให้ 

ช่วงถาม-ตอบ  

และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
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สามารถเรียนทางไกลหรือแบบออนไลน์ได้ และใช้มหาวิทยาลัยเป็นสถานประกอบการในการทำสหกิจศึกษา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการ 

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม : การทำ Digital transformation เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและไม่
สามารถหลีกเล ี ่ยงได ้ ด ังน ั ้น มหาว ิทยาล ัยจะต้องเร ่งดำเน ินการขับเคล ื ่อนกระบวนการ Digital 
transformation โดยจะต้องเริ ่มต้นจากการวางภูมิทัศน์ ระบบนิเวศ และโครงสร้างพื ้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล จากการได้เข้าสังเกตการณ์ในที ่ประชุมระดมความเห็นกลุ ่มย่อยทั ้ง 4 กลุ ่ม พบว่า
มหาวิทยาลัยได้มีการวางแผนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี และแผนการปฏิบัติงาน 
(Action plan) ที่มีความชัดเจนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดลงไปสู่ระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนการพัฒนาทักษะและการเปิดรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรภายในองค์กรด้วยก็ยังคงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างมาก ซึ่งหากมหาวิทยาลัย
สามารถดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นได้เชื่อว่า มหาวิทยาลัยจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช : การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกและ
สนับสนุนการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 อย่างด้วยกัน คือ 1) Deep learning ของมนุษย์ หมายถึงการเรียนรู้ที่
ไม่มุ่งเน้นการทักษะเท่านั้น แต่ลึกซึ้งในระดับกรอบแนวคิดด้วย 2) Virtual team learning หมายถึงการ
เรียนรู้ที่จะทำงานเป็นทีมเพื่อเรียนรู้ความแตกต่างและความหลากหลายผ่านโลกเสมือน โดยมีเครื่องมือ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวช่วย และ 3) Transformative learning หรือการเรียนรู ้เพื ่อการเปลี ่ยนแปลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิด 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ : ภายหลังจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายในครั้ง
นี้แล้ว สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องดำเนินการต่อ คือ การสื่อสารกับบุคลากรภายในแต่ละส่วนงาน เพื่อถ่ายทอด
นโยบายและแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไป และเมื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ 
Digital transformation ภายในมหาวิทยาลัยแล้ว การคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ที่จะ
ดำเนินการ เป็นก็สิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง
ผลกระทบต่อสังคม ตลอดจนกำหนดให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนการทำ Digital 
transformation ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเป็นแรงจูงให้บุคลากรคน
อ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมทำงานต่อไปด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ : ถึงแม้ว่ากระบวนการขับเคลื ่อน Digital transformation 
ภายในมหาวิทยาลัย จะเปรียบเสมือนการเดินทางท่ียาวไกล อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องมี
การกำหนดระยะเวลาที่มีความชัดเจน ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานด้วย 
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ภาคผนวก 1 

ประมวลภาพการสัมมนาระดมความคิดเห็น

เชิงนโยบาย (Retreat) ประจำปี 2565 
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ภาคผนวก 2 

รายละเอียดโครงการสัมมนา 

เพื่อระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) 
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โครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat)  
ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 

เรื่อง “Digital Transformation” 

วันที่ 23 – 24 เมษายน  2565 
ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

---------------------------  

1.  ชื่อโครงการ 

โครงการสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 
 
2.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3.  หลักการและเหตุผล 

  ด้วยปัจจุบันทุกองค์กรต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเข้ามาของแหล่งข้อมูลมหาศาล           
ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายทั่วโลก ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไป
ในทุกด้านอย่างไม่อาจคาดเดาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การทำงาน รวมไปถึงการเรียนรู้และ
ระบบการศึกษา หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “Digital Disruption” ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายอย่างยิ่ง ต่อการปรับตัว
และความอยู่รอดในอนาคต ในหลายประเทศทั่วโลกเร่งปฏิรูปทุกภาคส่วนภายในประเทศให้มีความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สำหรับประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยขณะนี้        
อยู่ระหว่างการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -  2570) ภายใต้กรอบ
แนวคิด “พลิกโฉมประเทศไทยสู ่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั ่งยืน”(Transformation to            
Hi-Value and Sustainable Thailand) บนพื ้นฐานของย ุทธศาสตร ์ชาต ิ  20 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2579)                
ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วย “การพัฒนานวัตกรรม การบริการใหม่ ๆ  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
รูปแบบการดำเนินธุรกิจและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงและการ
พัฒนาต่อยอด” 

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์   
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง ทำให้มีการพัฒนา
เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และเนื้อหาต่าง ๆ เพื่อใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านี้จำนวนมาก ซึ่งอำนวยความสะดวกใน
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การสืบค้นข้อมูลและการเรียนรู้ต่าง ๆ ส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไป เป็นการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน                
ไม่มีข้อจำกัดด้านอายุ สถานที่และเวลา ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันในยุค Digital Disruption 

 แนวคิดเรื่อง Digital Transformation จึงถูกนำมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อที่จะสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่
ทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดังกล่าว ซึ่งคำว่า Digital Transformation หมายถึง การนำ Digital 
Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนขององค์กร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานขององค์กร
ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้ลูกค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ตามทันโลกยุคใหม่และไม่ถูก Digital Disruption ซึ่งก็คือสภาวะที่การ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรถูกทำให้หยุดชะงักในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเกิดจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ ่งเป็นองค์กรในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอุดมศึกษาในยุค Digital Disruption โดยมีการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
ชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” ซึ่งมีแนวคิดของ Digital Transformation 
ผสมผสานเป็นหนึ่งในแนวคิดของการจัดทำแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ประกอบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีนโยบาย
ในการพัฒนายุทธศาสตร์พลิกโฉมทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที ่ 13    โดยมีการออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้มี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อกำหนดกรอบและทิศทางการบริหารของมหาวิทยาลัยและการจัดทำ
บริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการบริหารงานและ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมทั้งเป็นการยกระดับการบริหารงานและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้อยู่ในระบบดิจิทัล อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอย่างมั่นคง ปลอดภัย         
มีประสิทธิภาพ  

 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้ดำริที่จะจัดงานสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย (Retreat) 
ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เรื ่อง “ Digital 
Transformation” เพื่อระดมความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป 
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4.  วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือระดมความคิดเห็นจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ  ใน
การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
ยุทธศาสตร์พลิกโฉมทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนการ
อุดมศึกษาของไทยและของโลก  

 2. เพ ื ่อให ้กรรมการสภามหาว ิทยาล ัย ผ ู ้บร ิหารมหาว ิทยาล ัย และห ัวหน ้าส ่วนงานของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพิ่มข้ึน             
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

5.  วัน เวลา และสถานที่ 

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช ตำบลสาคู อำเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต 
6.  ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วย 

 1.  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (ในจำนวนนี้มีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  เป็นวิทยากร จำนวน 1 คน) จำนวน  28 คน 
 2.  รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 16  คน 
 3.  หัวหน้าส่วนงานวิชาการ (คณบดี/ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย) จำนวน 27 คน 
 4. หัวหน้าส่วนงานอื่น (ผู้อำนวยการสำนัก) จำนวน  6 คน 
 5. ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการภายใน จำนวน 10 คน 
 7.  ที่ปรึกษาอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย  
  ผู้อำนวยการสำนักงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานมหาวิทยาลัย              จำนวน     5 คน 
 8.  หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
  และผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานสภามหาวิทยาลัย/ 
  ด้านการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย จำนวน   13 คน 
 9. วิทยากร  จำนวน     3 คน 
 10. คณะทำงานแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล จำนวน 12  คน 
           รวม  จำนวน 120 คน 

 

 

 



 
 

117 

7.  กำหนดการ  

 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 
 
เวลา 12.25 – 14.30 น. 
หรือ  13.00 – 14.55 น. 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา (เชียงใหม่) เดินทางจากเชียงใหม่ถึงสนามบินนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต 

เที่ยวบินที่ VZ414 (สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์) 
เที่ยวบินที่ FD3162 (สายการบินแอร์เอเชีย) 

 
 
เวลา 09.30 – 11.00 น. 
หรือ 10.20 – 11.50 น. 
 
เวลา 10.05 – 11.25 น. 
หรือ 12.45 – 14.05 น. 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา (กรุงเทพฯ) เดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงสนามบินนานาชาติ
จังหวัดภูเก็ต 

สนามบินสุวรรณภูมิ 
เที่ยวบินที่ WE285 (สายการบินไทยสมายล์) 
เที่ยวบินที่ VZ304 (สายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์) 
สนามบินดอนเมือง 
เที่ยวบินที่ FD3091 (สายการบินแอร์เอเชีย) 
เที่ยวบินที่ FD3005 (สายการบินแอร์เอเชีย) 

เดินทางจากสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีถึงโรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย 
ในทอน บีช 
เวลา 15.30 – 17.30 น. 
(โดยประมาณ) 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุม Arcadia 
Ballroom 

เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาเคเดีย ในทอน บีช 

 วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 

เวลา 07.00 – 08.15 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.15 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม Arcadia Ballroom 

เวลา 08.30 – 09.00 น. 
พิธีเปิดการสัมมนาและบรรยายพิเศษ 
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม  วัฒนชัย  
     นายกสภามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

เวลา 09.00 – 10.30 น. 

บรรยายพิเศษ “SCB10X : การปรับโครงสร้างกับบริบทใหม่ของโลก” 
โดย  ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ 
       ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด 
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด 

เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 – 12.15 น. 

การเสวนา “Digital Transformation องค์กรขนาดใหญ่ 
 : ขับเคลื่อนอย่างไรให้เกิดผล” 
โดย  1) ดร.วิรไท  สันติประภพ 
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2) ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ผู้ดำเนินรายการ  ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ  อานันทนะ 
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เวลา 12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.30 – 14.30 น. บรรยายพิเศษ “Conceptualizing CMU Digital Transformation V.2.0”  
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ  วรยศ  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เวลา 14.30 – 16.30 น. 

การประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย โดยการทำ work shop 
แบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 4 กลุ่ม โดยวิทยากร :   
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ  วรยศ  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  ยอดมงคล และคณะ  

เวลา 18.30 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน ปางแปซีฟู๊ด 
 วันอาทิตย์ท่ี 24 เมษายน 2565  

เวลา 07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม Arcadia Ballroom 

เวลา 09.00 – 10.00 น. 

บรรยายพิเศษ “ปตท.สผ. การเปลี่ยนแปลงเพื่อการแข่งขัน 
 โอกาส และอนาคต” 
โดย  คุณฉัตรชัย  คงเดชอุดมกุล 
       ผู้จัดการอาวุโส  ฝ่ายบรหิารการเปลี่ยนแปลงองค์กร   
      บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 

เวลา 10.00 – 11.15 น. ผู้แทนกลุ่มสัมมนาเสนอสรุปผลการสัมมนากลุ่มย่อย กลุ่มละ 15 นาที 
(รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น.) 

เวลา 11.15 – 12.00 น. ตอบข้อซักถามและระดมข้อคิดเห็นต่อการจัดทำแผน Digital Transformation                        
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เวลา 12.00 – 12.15 น. สรุปผล และปิดการสัมมนา โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เวลา 12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
เวลา 16.05 – 17.30 น. 
เวลา 18.00 – 19.30 น. 
 
เวลา 16.40 – 18.20 น. 
หรือ 18.25 – 19.50 น. 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา (กรุงเทพฯ) เดินทางจากสนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตถึง
กรุงเทพฯ 
สนามบินสุวรรณภูมิ 
เที่ยวบินที่ WE216 (สายการบินไทยสมายล์) 
เที่ยวบินที่ VZ310 (สายการบินไทยเวียตเจ็ท แอร์) 
สนามบินดอนเมือง 
เที่ยวบินที่ FD3006 (สายการบินแอร์เอเชีย) 
เที่ยวบินที่ FD3022 (สายการบินแอร์เอเชีย) 

 
เวลา 18.35 – 20.35 น. 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา (เชียงใหม่) เดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตถึงเชียงใหม่ 
เที่ยวบินที่ FD3159 (สายการบินแอร์เอเชีย)* 
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8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนงานต่าง  ๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันอย่าง
พร้อมเพรียง รวมทั้งได้มีปฏิสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างกันเพ่ิมมากข้ึน  

 2. ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อใช้ เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อย่างครบถ้วนและรอบด้าน รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์พลิกโฉมทางด้านดิจิทัล (Digital Transformation) เพื ่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 รวมทั้งสอดคล้อง
กับทิศทางการขับเคลื่อนการอุดมศึกษาของไทยและของโลก 

 



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 อาคารยุทธศาสตร ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 0 5394 2630, 0 5394 3015, 0 5394 3021

โทรสาร 0 5394 3028
Email: cmuco@cmu.ac.th

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
239 อาคารยุทธศาสตร ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
โทรศัพท 0 5394 2630, 0 5394 3015, 0 5394 3021

โทรสาร 0 5394 3028
Email: cmuco@cmu.ac.th


