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1. ชื่อโครงการ  โครงการเสวนา หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทลัใหป้ระสบความสําเร็จ” 
  
2. คณะกรรมการผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 

1. อาจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรตัน์ วงษ์ซิ้ม  ประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร ์ทองคํา   ประธานกรรมการ 
4. คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี    กรรมการ 
5. คณาจารย์ภาควิชาการตลาด    กรรมการ 
6. คณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   กรรมการ 
7. นางสาวตุ๊กตา บุรีรัม     กรรมการ 
8. นางนริศรา แดงเทโพธ์ิ    กรรมการ 
9. นางสาวภัทรภร วัฒนธรรม    กรรมการ 

  10. นางสาวจิราลักษณ์ ครฑุจันทร ์   กรรมการ 
  11. นางสาวอัณณ์ภิศา ราร่องคํา    กรรมการ 
  12. นางสาววัลภ์วดี มณีโชติ    กรรมการ 
  13. นายรักชาติ แดงเทโพธ์ิ    กรรมการ 
  14. นายวัฒนา รัตน์รองใต้    กรรมการ 
  15. นายปรญิญา จนัทรภา    กรรมการ 
  16. นายเฉลิมพล อกอุ่น     กรรมการ 
  17. นายธีระวุฒิ ก่องคํา     กรรมการ 
  18. นายพรพิชิต โพธ์ิศรี     กรรมการและเลขานุการ 
 

3. สถานภาพของโครงการ  :  [   ]  โครงการใหม่    [    ]  โครงการปกติ    
      [       ]  โครงการต่อเน่ือง  

 
4. การบูรณาการโครงการกับ 
 
  [ ]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ  
    [   ]  การปรับปรุงรายวิชา ............................................... หลักสูตร.......................... 
    [   ]  การเปิดรายวิชาใหม่ ................................................ หลักสูตร.......................... 
    [   ]  การต่อยอดสู่หนังสือตํารา ....................................... หลักสูตร.......................... 
    [] อ่ืน ๆ การพัฒนานิสิตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย.......................................................................................... 
  [   ]  การปฏิบัติงาน (กรณีที่ไม่ได้รับผิดชอบสอน/วิจัย) ...................................................... 
  [   ]  อ่ืน ๆ  ระบุ.................................................................................................................... 
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5. หลักการและเหตุผล 
  

ปัจจุบันคนไทยจํานวนมากใช้เทคโนโลยี Digital ทั้งการเล่น Facebook, Smartphone  และ Tablet 
แต่สิ่งที่พบมากที่สุดคือการใช้เพ่ือความบันเทิง และไม่ได้ถูกนําใช้ในด้านการทํางานมากนัก ดังน้ัน การเร่งพัฒนา
ความรู้ การสรา้งความตระหนักด้านการใช้เทคโนโลยี Digital ให้กับทุกภาคส่วนน้ันเป็นสิ่งสําคัญ ทั้งภาคธุรกิจ 
การศึกษา ราชการ เกษตรกรรม การท่องเทีย่ว การขนส่ง และการทําอุตสาหกรรม เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเข้า
สู่ Digital Economy โดยเน้นการปฎิรูปการศึกษาให้เยาวชนไทยมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากขึ้น มีพ้ืนฐานของงานวิจัยและพัฒนาทางด้านไอทีเพ่ือลดการนําเข้าอุปกรณ์ Hardware, 
Communication  และ  Software จากต่างประเทศ ทั้งยัง พัฒนาให้มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตภายในประเทศ 
ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยผลิตบุคลากรทีม่ีความสามารถทางด้านไอ
ทีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เมื่อสังคมไทยมีความตระหนักด้าน Digital มาก
ขึ้นการใช้ข้อมลูออนไลน์ต่างๆ ก็มากขึ้นด้วย สังคมและธุรกิจก็จะเข้าสู่การเป็น Digital Economy และเศรษฐกิจ
ของสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่ Real-Time Economy 
  ด้วยความสําคัญดังกล่าวข้างต้นของการเปล่ียนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเก่ียวข้อง
โดยตรงกับนิสิตเมื่อสําเร็จการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ จึงเห็นสมควรให้จัดโครงการเสวนา  
หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสําเร็จ” ขึ้น 
 
6. วัตถุประสงค ์
 
 6.1 เพ่ือให้นิสติและผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบและให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั 
 6.2 เพ่ือให้นิสติและผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะ 
ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจในอนาคต 
 6.3 เพ่ือให้นิสติและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กรยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 
ที่เปลี่ยนไปและสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 6.4 เพ่ือให้นิสติและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงเทคนิค กลวิธีต่างๆ การเรียนรู้ทกัษะในการปรบัตัว
ให้เข้าสู่องค์กรยุคเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประสบความสําเร็จจากวิทยากรที่ร่วมเสวนา 
 6.5 เพ่ือให้นิสติและผู้เข้าร่วมโครงการนําประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมไปใช้ต่อยอดและเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
  
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 
 7.1  เชิงปริมาณ   
  [  ]  จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของจํานวนกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด 
  [  ]  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       [  ]  การประเมินผลความสําเร็จของวัตถุประสงค์โครงการร้อยละ 80 
กรณีโครงการต่อเนื่อง 

      [   ]  นําผลการประเมนิครั้งก่อนมาปรับปรุงการจัดการกิจกรรมอย่างไร 
ได้นําผลจากการประเมินในครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเน้ือหาที่ใช้ในการอบรมในครั้งน้ี 
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 7.2  เชิงคุณภาพ (ถ้ามี) 
  [   ]  มีการเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น การต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ 
ตําราหรืองานวิจัย ขยายผลไปสู่การปรับปรุงรายวิชา หรือการนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 
  [ ]  มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคณะการบัญชีและการจัดการ 
  [   ]  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
  [   ]  สามารถนําส่งประกวดแข่งขันในระดับนานาชาติหรือนานาชาติ 
8. จํานวนผู้เขา้ร่วมโครงการ / กลุม่เป้าหมาย  
 

8.1 นิสิตภาควิชาการบัญชี     จํานวน      500  คน 
8.2 นิสิตภาควิชาการตลาด     จํานวน      250  คน  
8.3 นิสิตภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    จํานวน      250  คน 
8.4 บุคคลท่ัวไป         จํานวน        30  คน 
8.5 คณาจารย์และคณะทํางาน     จํานน         25   คน 
8.6 วิทยากร       จํานวน         3   คน 
   รวมจํานวนท้ังสิ้น   จํานวน   1,058  คน 
           

9. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิโครงการ  (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสดุโครงการ) 
 
 ระยะเวลาดําเนินโครงการ  วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์  2561      
 สถานทีดํ่าเนนิโครงการ   ณ ห้องประชุมใหญ ่ช้ัน 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพ้ืนที่ขามเรียง) 
 
10.  รายละเอียดโครงการ (วิธีการดําเนนิงาน) 

10.1  วางแผน 
10.2  ประชาสัมพันธ์นิสิตให้ส่งผลงาน 
10.3  คัดเลือกผลงาน 
10.4  เตรียมสื่อ/อุปกรณ์ 
10.5  ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ 
10.6  จัดสถานที ่
10.7  ประเมินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


