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โครงการนักส+งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ+นใหม+ (The Smart City Ambassadors)
..............................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีหน>าที่ในการสBงเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อให>เกิด
การกระจายความเจริญอยBางเทBาเทียมกันในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเปNนไปตามแนวทางการพัฒนา
ประเทศและโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให>สอดคล>อง
กับบริบทของพื้นที่ซึ่งต>องพัฒนาให>เมืองมีความนBาอยูB มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการบูรณาการ
ข>อมูล เพื่อเปลี่ยนผBานสูBความเปNนเมืองอัจฉริยะ ซึ่งการจะทำให>การขับเคลื่อนนั้นเกิดขึ้นอยBางเปNนรูปธรรม
และบรรลุ ต ามเป[ า หมายที ่ ก ำหนดนั ้ น การเตรี ย มความพร> อ มด> า นบุ ค ลากรจึ ง เปN น อี ก มิ ต ิ ห นึ ่ ง ที ่ ต > อ งให>
ความสำคัญ
ทั้งนี้ สำนักงานสBงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร>อม
ด>านกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูBสังคมยุคดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉิรยะ จึงได>ริเริ่มโครงการที่จะ
ยกระดับและพัฒนากำลังคนด>านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีเป[าหมายในการสร>างนักสBงเสริมดิจิทัลพัฒนา
เมืองรุBนใหมB (Smart City Ambassadors) นำไปสูBการสร>างงานสร>างโอกาส เกิดสายอาชีพใหมB และสBงเสริมการ
พัฒนาทักษะแกBเด็กจบใหมBหรือที่กำลังจะจบการศึกษาที่สนใจงานพัฒนาเมืองระดับไมBต่ำกวBาปริญญาตรีทุกสาขา
ได>เพิ่มพูนทักษะใหมBและเสริมทักษะที่มี (Upskill Reskill) ในการประยุกตsใช>เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่หรือภูมิลำเนาท>องถิ่นของตนเอง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนBวยงานที่ได>รับการ
ประกาศเปNนเขตสBงเสริมเมืองอัจฉริยะ เพื่อเปNนผู>นำการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City
Captains) ให>เรียนรู>เทคนิคและแนวทางใหมB ๆ ในการประยุกตsใช>เทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการข>อมูล
เพื่อนำมาใช>วางแผนการพัฒนาและแก>ปvญหาตามบริบทของพื้นที่ และได>ประสบการณsปฏิบัติงานในบริบทจริงบน
พื้นที่จริง เพื่อสBงเสริมการพัฒนาเมืองให>เปNนเมืองนBาอยูBและมีความทันสมัยอยBางมีทิศทางและยั่งยืน เสริมสร>าง
ความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม พร>อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไปพร>อมกัน
2. วัตถุประสงค7
2.1 เพื่อสร>างองคsความรู>และแนวคิดจากประสบการณsจริงในการบริหารจัดการเมืองด>วยการวิเคราะหs
ตามบริบทของพื้นที่ และการประยุกตsใช>ดิจิทัลเทคโนโลยี ทำให>เกิดเปNนกลไกการขับเคลื่อนการสBงเสริมและ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะอยBางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2.2 เพื่อยกระดับความสามารถกลุBมบุคคลที่เกี่ยวข>องกับการพัฒนาเมืองให>มีความพร>อมด>านการ
บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
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2.3 เพื่อสร>างทักษะที่จำเปNนตBอการประยุกตsใช>ดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเมือง
ทำให>เกิดตำแหนBงงาน “นักสBงเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุBนใหมB (Smart city Ambassadors)” ที่สอดคล>องกับ
ความต>องการในการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เปNนผู>ชBวยผู>นำการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
นBาอยูB
2.4 เพื่อสร>างผู>นำการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Captains) เพื่อขยายโอกาส
การตBอยอดการพัฒนาเมืองในด>านตBาง ๆ ด>วยเทคโนโลยีดิจิทัล และทำงานสอดประสานกับนักสBงเสริมดิจิทัล
พัฒนาเมืองรุBนใหมB
2.5 เพื่อให>เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับสูงด>านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่มีความรู>ความ
เข>าใจในกระบวนการพัฒนาเมืองและการจัดทำแผนบริหารจัดการเมืองที่ยั่งยืน โดยใช>แนวคิดสมัยใหมBอยBาง
สร>างสรรคs
3. ประโยชน7ที่คาดวAาจะไดDรับ
3.1 เกิดกลไกการที่ทำให>การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเกิดขึ้นได>จริง โดยเปNนกลไกที่สะท>อนจากความ
ต>องการของคนในพื้นที่ ตอบโจทยsบริบทปvญหาในพื้นที่ ให>เกิดการยอมรับและสานตBอไปสูBการปฏิบัติจริงอยBาง
ยั่งยืน
3.2 กลุBมบุคคลที่เกี่ยวข>องกับการพัฒนาเมืองมีความพร>อมด>านการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มี
ทิศทางและแนวทางในที่ชัดเจนในขับเคลื่อนให>เกิดการพัฒนาให>เกิดขึ้นจริงได>
3.3 ทำให>เกิดการสร>างงานสร>างโอกาส ทำให>เกิดตำแหนBง “นักสBงเสริมดิจิทัลพัฒนาเมือง” ที่จะเปNน
ตัวแปรสำคัญในการผลักดันให>เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอยBางมีทิศทางและยั่งยืนที่สอดคล>องกับความ
ต>องการของพื้นที่
3.4 ผู>นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได>เรียนรู>เทคนิคและแนวทางใหมB ๆ ในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะที่สามารถนำมาปรับประยุกตsใช>กับบริบทความต>องการและปvญหาของเมือง
3.5 มีแหลBงความรู>ให>ผู>สนใจด>านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได>เรียนรู>และศึกษาเพิ่มเติม และเพื่อให>เกิด
การพัฒนาแนวคิดและองคsความรู>ด>านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยให>มีความเข>มแข็งจนสามารถที่
จะกำหนดแนวทางและสร>างมาตรฐานอันเปNนที่ยอมรับในระดับสากล
4. คุณสมบัติผูDสมัคร
4.1 มีสัญชาติไทย ไมBจำกัดเพศ อายุไมBเกิน ๓๐
30 ปบริบูรณs (ในวันที่สมัคร)
4.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
4.3 มีความสนใจงานด>านการพัฒนาเมือง และการประยุกตsใช>นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
พัฒนาเมือง
4.4 บุคลิกภาพดี และมีมนุษยsสัมพันธsดี กล>าแสดงออก และยอมรับฟvงความคิดเห็นของผู>อื่น
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4.5 ไมBเปNนผู>มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรBองในศีลธรรมอันดีจนเปNนที่รังเกียจของสังคม รวมถึง
ไมBเปNนผู>มปี ระวัติการทุจริตการสอบเข>าสBวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนBวยงานของรัฐอื่น
4.6 ไมBเปNนคนไร>ความสามารถหรือจิตฟvÉนเฟÑอนไมBสมประกอบ หรือมีสภาพรBางกายหรือจิตใจไมB
เหมาะสมที่จะปฏิบัตงิ าน
4.7 ไมBเปNนผู>อยูBระหวBางถูกสั่งให>พักงาน หรือสั่งให>หยุดงานเปNนการชั่วคราวในลักษณะเดียวกันกับการ
พักงาน หรือถูกสั่งให>ออกจากงาน ไว>กBอนตามกฎหมาย
4.8 ไมBเปNนผู>ได>รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให>จำคุก เว>นแตBเปNนโทษสำหรับความผิดที่ได>
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.9 ไมBเปNนผู>เคยถูกลงโทษ ไลBออก ปลดออก หรือให>ออกจากงานเพราะความผิดวินัย
4.10 ไมBมีลักษณะต>องห>ามตามกฎหมายที่กำหนดให>ไมBสามารถปฏิบัติงานได>
4.11 เปNนผู>ที่มีภูมิลำเนา หรือสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เป[าหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบท>าย
ประกาศ
4.12 ผู>ที่ได>รับคัดเลือกเข>ารBวมโครงการ สามารถเข>ารBวมโครงการได>ตามกำหนด ตามระยะเวลา
โครงการฯ โดยต>องเข>ารBวมอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้นครบถ>วนตามที่กำหนด และจะสามารถไปปฏิบัติหน>าที่
ในฐานะนักสBงเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุBนใหมB หรือ Smart City Ambassadors ในหนBวยงานที่ได>ระบุไว>ตั้งแตB
วันประกาศรายชื่อผู>ได>รับคัดเลือกเปNนนักสBงเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุBนใหมB (Smart City Ambassador)
4.13 เปNนผู>ผBานการอบรมหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ของสำนักงานสBงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (สามารถเรียนโดยไมBมีคBาใช>จBายได>ที่เว็บไซตs
https://www.coursesquare.co/course/courseInfo/The-Fundamentals-of-Smart-City หรือ Scan
QR code ตามเอกสารแนบท>ายประกาศ)
5. สถานที่ปฏิบัติงาน
หนAวยงานในโควตา
ลำดับ
หนAวยงาน
1. สำนักงานจังหวัดกระบี่
2. สำนักงานจังหวัดพังงา
3. สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
4. สำนักงานจังหวัดชลบุรี
5. สำนักงานจังหวัดปvตตานี
6. สำนักงานจังหวัดตรัง
7. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
8. สำนักงานจังหวัดสตูล
9. สำนักงานจังหวัดหนองคาย

จังหวัด
จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดปvตตานี
จังหวัดตรัง
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสตูล
จังหวัดหนองคาย

จำนวนอัตรา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ลำดับ
หนAวยงาน
10. คณะวิทยาศาสตรs
มหาวิทยาลัยขอนแกBน
11. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
12. สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
13 สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
14 สำนักสถิติจังหวัดนครราชสีมา
15 เทศบาลนครเชียงใหมB
16. เทศบาลเมืองชุมพร
17. เทศบาลนครนครสวรรคs
18. เทศบาลนครยะลา
19. เทศบาลเมืองแสนสุข
20. เทศบาลนครเชียงราย
21. เทศบาลเมืองนBาน
22. เทศบาลนครหาดใหญB
23. เทศบาลนครเกาะสมุย
24. เทศบาลตำบลบ>านฉาง
25. องคsการบริหารสBวนจังหวัดพิษณุโลก
26 บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด
27 บริษัทสหพัฒนาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
28 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
29 มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 สำนักงานจัดการทรัพยsสิน
จุฬาลงกรณsมหาวิทยาลัย

จังหวัด
จังหวัดขอนแกBน

จำนวนอัตรา
1

จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดเชียงใหมB
จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครสวรรคs
จังหวัดยะลา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดนBาน
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎรsธานี
จังหวัดระยอง
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดระยอง
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดพิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*หมายเหตุ: สถานที่ปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หนAวยงานสำรอง*
31 มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 การไฟฟ[าฝóายผลิตแหBงประเทศไทย
33 สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

กรุงเทพมหานคร
อำเภอแมBเมาะ จังหวัดลำปาง
จังหวัดปทุมธานี

1
1
1

* หมายเหตุ: ผูBสมัครที่เลือกทำงานในหนFวยงานสำรองจะไดBสิทธิ์เขBารFวมโครงการ หากหนFวยงานในโควตาไมFมีผูBสมัคร หรือ
ผูBสมัครมีคุณสมบัติไมFตรงตามเกณฑOการคัดเลือกของคณะกรรมการ
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5. ปฏิทินการดำเนินการ
ชAวงเวลา
วันที่ 19 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2564
ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
11 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
เปôดรับสมัคร Ambassadors
พิจารณาและประกาศผลผู>มีสิทธิ์เข>า Audition
กิจกรรมออดิชันคัดเลือก Ambassadors
ประกาศรายชื่อ Ambassador Trainees
ที่ www.depa.or.th และ www.smartcitythailand.or.th

*หมายเหตุ: วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

6. วิธีการคัดเลือก
6.1 ผู>ที่มีคุณสมบัติถูกต>องครบถ>วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถสBงเอกสารการสมัคร เพื่อเข>า
รBวมโครงการฯ ได>ที่ http://bit.ly/สมัคร_SmartCityAmbassador

6.2 สำนักงานสBงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จะพิจารณาคุณสมบัติและ Clip VDO แนะนำตัวเอง โดย
สำนักงานฯ จะเชิญผู>ที่ผBานการพิจารณาเบื้องต>นสอบสัมภาษณs หรือ Audition อีกครั้ง โดยจะแจ>งกำหนดการ
และสถานที่ให>ทราบในภายหลัง ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปNนที่สิ้นสุด
7. หลักฐานประกอบการสมัคร
7.1 สำเนาทะเบียนบ>าน
7.2 สำเนาบัตรประชาชน
7.3 รูปถBายหน>าตรงเห็นหน>าชัดเจน ถBายไว>ไมBเกิน ๖ เดือน
7.4 สำเนาวุฒิการศึกษา
7.5 สำเนาทางการทหาร (ถ>ามี)
7.6 ใบรับรองแพทยs
7.7 ประวัติสBวนตัว (Resume)

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ รูป
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
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7.8 สำเนาใบประกาศการผBานการอบรม
หลักสูตร The Fundamentals of Smart City
จำนวน ๑ ฉบับ
7.9 Clip VDO แนะนำตัวเอง และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาบ>านเกิด หรือภูมิลำเนา
8.ระยะเวลาโครงการ และสิ่งที่ผูDเขDารAวมโครงการจะไดDรับ
ระยะเวลาโครงการ ทั้งสิ้น ๑๒ เดือน ประกอบด>วยการเข>ารBวมกิจกรรมเสริมสร>างประสบการณs
ยกระดับและพัฒนาทักษะด>านการพัฒนาเมือง และการปฏิบัติงานในพื้นที่
สิ่งที่ผู>เข>ารBวมโครงการจะได>รับ คือ
ก) คBาใช>จBายรายเดือน จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห>าพันบาท) ทั้งสิ้น ๑๒ เดือน
ข) ได>เข>ารBวมกิจกรรมยกระดับและพัฒนาทักษะด>านการพัฒนาเมืองโดยไมBเสียคBาใช>จBาย (ไมBรวมคBา
เดินทาง)
ค) ได>เข>าศึกษาดูงานในพื้นที่จริงที่มีการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ ในหนBวยงานชั้นนำ
ของประเทศ
ง) ได>รับคำปรึกษาจากตัวจริงด>านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระหวBางการเข>ารBวมโครงการ
จ) ได>เรียนรู>นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแก>ปvญหาและพัฒนาเมืองจากหนBวยงานหรือบริษัท
ชั้นนำของโลก
ฉ) Smart City Ambassador Trainees ที่เข>าเรียนครบและผBานหลักสูตรเสริมสร>างประสบการณs
ยกระดับและพัฒนาทักษะด>านการพัฒนาเมือง จะได>รับประกาศนียบัตร และ เครื่องหมายการ
เปNน Smart City Ambassador สำหรับติด Jacket
ช) Smart City Ambassadors ทีป่ ฏิบัติหน>าที่จนครบระยะเวลาโครงการและผBานการประเมิน จะ
ได>รับประกาศนียบัตร และเหรียญตราสัญลักษณs Smart City Ambassador
ซ) ได>เข>ารBวมประชันไอเดียเสนอโครงการพัฒนาเมือง เพื่อชิงรางวัล และมีโอกาสได>พัฒนาไอเดียให>
สามารถใช>ได>จริงในพื้นที่
9. หลักสูตรเสริมสรDางประสบการณ7ยกระดับและพัฒนาทักษะดDานการพัฒนาเมือง
กิจกรรมยกระดับและพัฒนาทักษะด>านการพัฒนาเมือง ประกอบด>วยกิจกรรมทั้งออนไลนs และ
ออฟไลนs ดังนี้
9.1 การบรรยายจากวิทยากรผู>เชี่ยวชาญ
9.2 การทำเวิรsคชอปและภารกิจกลุBมรBวมกับตัวแทนหนBวยงานผู>นำการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะใน
พื้นที่เป[าหมาย
9.3 ศึกษาดูงานในพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ
9.4 ฝ¶กกระบวนการแก>ปvญหาและทำกิจกรรมโดยใช>โจทยsจากบริบทจริงของพื้นที่เป[าหมาย
9.5 ได>เรียนรู>นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการประยุกตsใช>เพื่อการแก>ปvญหาและพัฒนาเมือง จาก
ผู>ผลิตและเจ>าของเทคโนโลยีตัวจริง
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หัวข>อการเรียนรูใ> นหลักสูตร (โดยสังเขป) ประกอบด>วย
Smart City เพื่อประชาชน
- พื้นฐานความรู>เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ
- Smart City เพื่อประชาชน
- การออกแบบ Smart City บนฐานความต>องการของประชาชน
- หลักการวิเคราะหsโครงการ
การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
- การเงิน การทำ feasibility เพื่อการลงทุนพัฒนาเมือง
- กฎ ระเบียบ ข>อบังคับ ของภาครัฐ ที่มีผลกระทบกับการพัฒนา
เมือง
- การบริหารจัดการ Smart City
- นโยบาย ที่เกี่ยวข>องกับการพัฒนาเมือง
- การทำแผนพัฒนาเมืองฯ
- ประโยชนsของข>อมูลในมิติของการพัฒนาเมือง
- บริหารจัดการ Smart City ด>วย
- การเก็บและวิเคราะหsข>อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรข>อมูลเมือง
- City Data Platform เพื่อการบริหารจัดการ Smart City
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมือง
- เทคโนโลยีด>านการพัฒนาเมือง ทั้ง 7 ด>าน
- เทคโนโลยีเพื่อสังคมและชีวิตที่ยั่งยืน
- กรณีตัวอยBาง และ แหลBงเรียนรู> ด>านการพัฒนาเมือง
เครื่องมือและการดำเนินการ
- กฎเกณฑs กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ>างของภาครัฐ
- การจัดซื้อจัดจ>างของภาครัฐและ
- การเขียน TOR จัดซื้อจัดจ>าง
แหลBงทุนเพื่อการพัฒนาเมือง
- การหาแหลBงทุน และขอทุน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
- ความท>าทายของการเปลี่ยนแปลงกับ - สถานการณsปvจจุบัน และความจำเปNนในการพัฒนาเมือง
โจทยsที่พร>อมจะปรับเปลี่ยนเพื่อเมือง
- การวางแผนพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของทุกคน
- การทำประชาพิจารณs
- Soft Skill เพื่อการพัฒนาเมือง
- การลงพื้นที่ เข>าถึงความต>องการของประชาชน
- หนBวยงานที่เกี่ยวข>องในพื้นที่ และการสร>างกลไก การขับเคลื่อน
*หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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10. ลักษณะงาน
10.1 เข>ารBวมกิจกรรมเสริมสร>างประสบการณsยกระดับและพัฒนาทักษะด>านการพัฒนาเมือง เพื่อให>
สามารถนำกลับไปใช>ในการปฏิบัติหน>าที่ได>อยBางเต็มประสิทธิภาพ
10.2 รวบรวมข>อมูล และวิเคราะหsข>อมูลเบื้องต>น เกี่ยวกับปvญหาและความท>าทายในการพัฒนาพื้นที่
หรือเมืองนBาอยูBอัจฉริยะ
10.3 ศึกษา รวบรวมข>อมูลด>านเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคsความรู>เพื่อการประยุกตsใช>ในการบริหาร
จัดการเมืองหรือพื้นที่
10.4 ติดตBอประสานงานเครือขBายผู>มีสBวนได>สBวนเสีย อาทิ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน
ในพื้นที่
10.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่ได>รับมอบหมายที่เกี่ยวข>องกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองนBาอยูBอัจฉริยะ
12. รายละเอียดการติดตAอ
สำนักงานสBงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร>าวฮิลลs
เลขที่ ๘๐ ซอยลาดพร>าว ๔ ถนนลาดพร>าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
ติดตBอสอบถามเพิ่มเติมได>ทาง โทรศัพทs ๐๘-๙๗๑๑-๗๐๕๗ (ทมะ), ๐๖-๒๙๖๒-๙๖๒๙ (บุษยมาส)
หรือ ไปรษณียsอิเล็กทรอนิกสs scp@depa.or.th
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The Fundamentals of Smart City

by Smart City Thailand
คอรsสออนไลนsที่เปNนพื้นฐานองคsความรู>การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับคนทั่วไปที่ต>องการเข>าใจความรู>
พื้นฐาน ซึ่งเปNนหนึ่งในองคsประกอบหลักสูตรผู>นำเมืองอัจฉริยะนBาอยูB Chief Smart City Officers: CSCO
เรียนฟรีได>ที่ https://www.coursesquare.co/course/courseInfo/The-Fundamentals-of-Smart-City
หรือ Scan QR Code นี้
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