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โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร 

การนำใชบลอ็กเชนเพ่ือมุงสูการพัฒนาองคกรอัจฉริยะ 

(Using Blockchain as a Driver for Smart Organization Development) 

 
1. ที่มาและความสำคัญ 

 บล็อกเชนคือ เทคโนโลยี ท่ีเขามาปฏิว ัติการทำงานในทุกวงการทุกอุตสาหกรรมและปฏิวัติ 

การดำเนินธุรกรรม จากการประมวลผลแบบมีศูนยกลางไปสูการประมวลผลแบบไมมีศูนยกลาง การนำใช

บล็อกเชนจะเปนการนำขอมูลทั้งหมดเขารหัส และจัดเก็บแบบกระจายในระบบเครือขายของผูใชงานรวมกัน 

มีความถูกตองและโปรงใส จึงเปนเทคโนโลยีที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปจจุบันและในยุคตอไป โดย

สามารถประยุกตใชในงานตาง ๆ เชน 

- การออกเงินสกุลดิจิทัล เชน เงินสกุลบิทคอยน (Bitcoin) หรือ คริปโทเคอรเรนซี (Crypto Currency) 

- การทำสัญญาตาง ๆ ใหมคีวามปลอดภยัสูง สามารถตรวจสอบยอนกลับได 

- การออกใบประกาศนียบัตร (Certificate) ท้ังดานการศึกษา และดานประกาศนยีบัตรของสินคาหรือบรกิาร 

- การใชสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract หรือ Blockchain 2.0) เพื่อการดำเนินงาน แบบอัตโนมัติ

เมื่อขอมูลตรงตามเงื่อนไข ชวยเรงความเร็วในกระบวนการจัดการตาง ๆ โดยมีความปลอดภัยของ

คูสัญญา 

- งานดานการแพทย นำใช Blockchain เพื ่อทำใหสามารถเขาถึงขอมูลขามหนวยงานและแพลตฟอรม 

ท่ีตางกันไดอยางปลอดภัย เพิ่มความถูกตองแมนยำในการนำขอมูลมาวินิจฉัยและรักษาโรค แทนการเช็ค

แฟมประวัติคนไขหรือโทรศัพทไปขอขอมูลผูปวย 

- งานสำรองขอมูลที่มีความสำคัญสูง โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะทำใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลจะไมถูก

ทำลายหรือไมถูกเปล่ียนแปลง เชน บริการการจัดเก็บเอกสารสัญญาที่มีความสำคัญตาง ๆ  

- องคกรยุคใหมจะตองเขามาเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมในการนำใชเทคโนโลยีบล็อกเชนเขาไปใน

องคกรเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของการทำธุรกรรมและการเพ่ิมความเชื่อใจไดอยางแทจริง  

 

 

 

 



 
 

2 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพี ่อเสริมสรางความรู ความเขาใจความหมายและความสำคัญของบล็อกเชนกับการระบบ 

                แลกเปลี่ยนขอมูลยุคใหม 

 2.2 เพ่ือเรียนรูการประมวลผลแบบกระจายศูนย ขอดีและขอจำกัด 

 2.3 เพ่ือเขาใจหลักการและขั้นตอนการทำงานของบล็อกเชน 

 2.4 เพ่ือเรียนรูตัวอยางของบล็อกเชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ ท้ังภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ รวมถงึภาคเอกชน

 2.5 เพ่ือเขาใจประโยชนของบล็อกเชนและสิ่งที่ตองคำนึงถึง รวมถึงขอที่ตองระวัง 

 2.6 เพ่ือเรียนรูการทำงานของ Cryptocurrency และ DeFi (De - centralized Finance) 

 2.7 เพื ่อเรียนรู ห ัวใจการทำงานของ Bitcoin วามีการทำงานและขั ้นตอนอยางไร มีประโยชน 

      และขอสังเกตอะไรบาง 

 2.8 เพื่อเรียนรูการทำงานของกระเปาเงินดิจิทัล (Digital Wallet) และการสรางกระเปาเงินดิจิทัล 

 2.9 เพ ื ่อเร ียนรู บล็อกเชน 2.0 การทำงานของอีเธอเร ียม (Ethereum) และ Smart Contract  

      วามีขั้นตอนอยางไร มีประโยชนและขอสังเกตอะไรบาง 

 2.10 เพื ่อเรียนรูการทำงานของ Token และความแตกตางของ Coin (เหรียญ) กับ Token ในลักษณะ 

       การใชงานตาง ๆ 

 2.11 เพื ่อเรียนรูความหมายของ Non - Fungible Token (NFT) รวมถึงประโยชนและขอสังเกต  

                  อะไรบาง  

 2.12 เพ่ือนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการมุงสูองคกรดิจิทัลตอไป  

 2.13 เพื่อเขาใจหลักการจัดการบล็อกเชนสูการบริหารจัดการและแนวทางธรรมาภิบาลที่ดีพรอมท้ัง

        หลักกฎหมายที่เก่ียวของ 

3. กลุมเปาหมาย 

 บุคคลทั่วไป หรอืผูที่มีความสนใจดานการนำใชเทคโนโลยีบล็อกเชน 

4. คุณสมบัติผูเขาอบรม 

 ประสบการณทำงานมากกวา 1 ป 
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5. ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน  

 วนัที่ 26 พฤกษภาคม 2566 เปนการศึกษาอบรมผานระบบอนไลน (Online) โดย อาจารยดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี 

ที่ปรึกษาดานสถาปตยกรรมองคกร โดยมีกำหนดการของหลักสูตร ดังนี้ 

ลำดับ เวลา เนื้อหา 

1 09.00 – 9. 30 น.  ความหมาย ท่ีมาและความสำคัญของบล็อกเชน  

 ทำไมบล็อกเชนจึงมีอิทธิพลในการพัฒนาเทคโนโลยีในปจจุบัน 

 2 09.30 – 10.30 น.  การประมวลผลแบบกระจายศูนยคืออะไร มีขอดีและขอจำกัดอยางไร 

 หลักการและขั้นตอนการทำงานของบล็อกเชน 

3 10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาที 

4 10.45 – 12.00 น.  ตัวอยาง การนำใชบล็อกเชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ ทั ้งภาครัฐ 

รัฐวิสาหกจิ รวมถึงภาคเอกชน 

- อตุสาหกรรมดานสุขภาพ 

- อตุสาหกรรมดานการศึกษา 

- อตุสาหกรรมดานอสังหาริมทรัพย 

- อตุสาหกรรมดานการเงิน 

- อตุสาหกรรมดานการประกันภัย 

- อตุสาหกรรมดานเกษตร 

- ดานอตุสาหกรรมอื่น ๆ 

 เรียนรูเทคโนโลยีที่เก่ียวของในบล็อกเชน 

- เทคโนโลยี Peer to Peer  

- เทคโนโลยี Public Key Infrastructure และ Digital Identity  

- เทคโนโลยี Cryptocurrency  

- เทคโนโลยี Fintech และ DeFi  

- เทคโนโลยี Bitcoin และ Digital Wallet 

5 12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 

6 13.00 – 14.30 น.  การวิเคราะหความพรอมขององคกรสูการใชเทคโนโลยีบล็อกเชน 

 การตั้งเปาหมายและการกำหนดกลยุทธสำหรับองคกรที่ตองการใช

เทคโนโลยีบล็อกเชน 

 กจิกรรมกลุม การวิเคราะหความพรอมของสภาพแวดลอมองคกรและ

การตั้งเปาหมายรวมถึงการกำหนดกลยุทธ สำหรับการใชเทคโนโลยี

บล็อกเชน 
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ลำดับ เวลา เนื้อหา 

 การวิเคราะหและบล็อกเชนในแผนกตาง ๆ ขององคกร  

- งานด านการพ ัฒนากระบวนการทำงานใหม ีความปลอดภ ัยสูง  

และตรวจสอบยอนกลับได 

- งานดานการตลาด และการประสานงานกับพันธมิตรตาง ๆ 

- งานดานการเงิน และสัญญาตาง ๆ 

- งานดานการตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ และการจัดการความเส่ียง 

- งานดานการติดตามผลการดำเนินการ 

- งานดานการวิจยัและนวัตกรรม 

- งานดานบุคลากร 

กิจกรรมกลุม การวิเคราะหและบล็อกเชนในแผนกตาง ๆ  ขององคกร โดยเครื่องมือ

พิมพเขียวองคกร 

7 14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที 

8 14.45 – 15.50 น. Blockchain และการจัดทำสัญญาอัจฉริยะ 

- แนะนำเขาสูบล็อกเชน 2.0 การทำงานของอีเธอเรียม (Ethereum) 

และ Smart Contract  

- Token คืออะไร มีประโยชนอะไรบาง 

- การทำงานของ Token และความแตกต างของ Coin (เหร ียญ)  

กบั Token มีอะไรบาง 

- Non - Fungible Token (NFT) คืออะไร มีประโยชนและขอสังเกต

อะไรบาง 

- Distributed App (DApp) คืออะไร มีประโยชนและขอสังเกต

อะไรบาง 

9 15.50 – 16.00 น. สรปุและตอบขอซักถาม 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ทำใหเขาใจความหมายและความสำคัญของบล็อกเชนกับการปฏิวัติระบบคนกลาง  

 ทำใหเขาใจการประมวลผลแบบกระจายศูนยคืออะไร มีขอดีและขอจำกัดอยางไร 

 ทำใหเขาใจหลักการและข้ันตอนการทำงานของบล็อกเชน  

 ทำใหเห็นตัวอยางของบล็อกเชนในอุตสาหกรรมตาง ๆ ทั้งภาครัฐ รฐัวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน 

 ทำใหเกิดการประยุกตประโยชนของบลอ็กเชนและส่ิงที่ตองคำนึงถึง รวมถึงขอที่ตองระวัง 

 ทำใหเรียนรูการทำงานของ Cryptocurrency และ DeFi (De - centralized Finance)  

 ทำใหเขาใจการทำงานของ Bitcoin วามีการทำงานและขั้นตอนอยางไร มีประโยชนและขอสังเกตอะไรบาง 

 ทำใหเขาใจการทำงานของกระเปาเงินดิจิทัล (Digital Wallet) และการสรางกระเปาเงินดิจิทัล 

 ทำใหเขาใจบล็อกเชน 2.0 การทำงานของอีเธอเรียม (Ethereum) และ Smart Contract มีขั้นตอน

อยางไร มีประโยชนและขอสังเกตอะไรบาง 

 ทำใหเขาใจการทำงานของ Token และความแตกตางของ Coin (เหรียญ) กับ Token ในลักษณะ 

การใชงานตาง ๆ 

 ทำใหเขาใจ Non - Fungible Token (NFT) วาคืออะไรมีประโยชนและขอสงัเกตอะไรบาง 

 ทำใหเขาใจการทำงานของ Distributed App (DApp) และประโยชนที่ไดรับ 

 ทำใหเขาใจในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการมุงสูองคกรดิจิทัลตอไป 

7. อัตราคาธรรมเนียมหลักสูตร 

 ทานละ 1,890.- บาท 

8. การลงทะเบียน 

ผูที่สนใจสามารถสมัครเขารับการศึกษาอบรม 

ลงทะเบียนผาน Google Form โดยสามารถ Scan QR Code นี้ 

หากทานตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอคุณเจนรินทร  สขุสุทธิ์  

โทร 02 141 8998 หรือ 088 689 1481 

 

9. วิธีการชำระคาลงทะเบียน 

ชำระโดยวธิีโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย  

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ (อาคาร บี) 

ชื่อบัญชี : สถาบนัสงเสริมการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี 

เลขที่บัญช ี: 955-0-09554-1 

     ***โดยผูสมัครจะตองชำระคาธรรมเนียมท่ีทางธนาคารเรียกเก็บเอง*** 

....................................... 


