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Agenda

 Introduction: One in Tech
 Evolving Risks in the New Normal 
 Next-Gen Enterprise Risk Management 
 How to Upskill/ Reskill Yourself to Manage the New Reality
 Work-Life Balance in the Risk Transformation Era

One in Tech

https://oneintech.org/
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One in Tech

One in Tech is an ISACA foundation that seeks to create a healthy digital world 
that is safe, secure and accessible for all.
Let’s Create a Better Digital World as We:
 Build Understanding: Let’s engage in a conversation about the social and 

ethical implications of technology as well as the impacts on public and private 
sectors.

 Grow and Diversify the Workforce: Let’s find ways to help under-represented 
groups to enter and succeed in the profession, building professions that 
reflects the world it serves.

 Increase Access and Affordability of Resources: Let’s support professionals and 
organizations that develop and donate solutions and skills to the most 
vulnerable, at-risk groups.

In delivering on this mission, One in Tech, an ISACA Foundation, is looking for 
individuals and organizations who want to make a difference by creating a 
digital world we all can be proud of.

SheLeadsTech
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SheLeadsTech

SheLeadsTech
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SheLeadsTech

SheLeadsTech
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Part I: Evolving Risks in the New Normal 

Evolving Risks in the New Normal 
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Emerging Risks in Digital Era

Source : https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/fg/T-FG-DPM-2019-4.1-PDF-E.pdf

COVID-19 Risks Outlook A Preliminary Mapping and Its Implications

Source http://www3.weforum.org/docs/WEF_COVID_19_Risks_Outlook_Special_Edition_Pages.pdf
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Questions
การตรวจสอบ Emerging Market ในยคุปัจจบุนั ทมีีการซือของออนไลนข์องผูซื้อทีมากขึน ความเสยีงจดุไหนที high risk ทสีดุ 
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https://www.floship.com/10-inevitable-
ecommerce-risks/

Emerging Technologies

Emerging Risks

Auditor’s Focus Area

Q: การเปลียนแปลงของเทคโนโลยีส่งผลใหเ้กิดความเสียงทีสาํคญัตอ่องคก์รอย่างไรบา้ง

Q: การปรบัตวัของผูต้รวจสอบภายในตอ่การเปลียนแปลงของเทคโนโลยี

Q: ความเสียงดา้นเทคโนโลยีกบัการใช ้data analytics
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Example of key technology risks to watch for

• Reliance on systems or programs 

that are inaccurately proessing 

data, processing inaccurate data

• Unauthorized access to data > 

destroy data, improper change, 

inaccurate recording of 

transactions

• IT personnel gaining access 

privileges beyond necessary > 

Segregation of data

• Unauthorized or erroneous 

changes to data in master files

• Unauthorized changes to systems 

or programs

• Inappropriate manual intervention

• Potential loss of data or inability 

to access data as required

• Risks introduced when third-party

service providers

• Cybersecurity risks 

Source: Center for Audit Quality

Key Technology Development and Auditor Implications

IOT 

And peripheral system

connecting any device 

(cell phones, coffee 

makers, washing 

machines, etc.) to the 

internet, each other, and 

other devices

• Manual controls are not sufficient; need to train 

auditors to evaluate the design and operating 

effectiveness of automated controls.

• The flow of transactions and introduce new risks

• Orders and payments  executed via an internet 

connection. The volume of the transactions and the 

processes and controls related to whether those 

transactions flow similarly to other e-commerce at 

an organization

Auditor Implications

Source: Center for Audit Quality
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Key Technology Development and Auditor Implications

AI in monitoring 

business operation

Use advanced algorithm 

and machine learning to 

predict activity and 

manage business 

processes, such as 

projecting inventory levels, 

fraud detection

• Confirm their understanding of how the use of AI 

affects the entity’s flows of transactions, including 

the generation of reports or analytics used by 

management.

• Consider whether the AI is making decisions—or 

being utilized by management as part of the 

decision-making process.

• Understand where that reliance exists and whether 

other controls over those activities exist

Auditor Implications

Source: Center for Audit Quality

Risks in New Normal Related to security and PDPA

‘Remote Work’, ‘Work from 
Home’ as a new normal 

Increased risk if remote 
employees handle, store, or 
transfer data that identifies 
individual customers or 
employees.

Data Access

• Identify and Access Management 
(IAM) policies

the right users have 
the right access to 
the right resources at 
the right time for 
the right reason.

• Not just Role-based Access Control 
(RBAC), we need Attribute-Based 
Access Control (ABAC)

Data Security & Data Transfer

• Losing control of where data is 
being transferred and where it gets 
stored.

• Sensitive data may exist on 
employee home computer now.

• Using best practices to 
securely transfer and store 
data with strong encrytion?

• Enterprise-grade anti-
malware?

• Home wifi?
• Think of BYOD policies

Privacy of 
Employee

• To protect devices from misuse, employers probably 
implement software to track and monitor devices and 
communication.
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Part II: Next-Gen Enterprise Risk Management 

Questions
แนวทางการประเมินความเสยีงดา้นเทคโนโลยีและความถีทีเหมาะสมในการปรบัปรุงการประเมินความเสยีง 

เนืองจากการเปลียนแปลงทรีวดเรว็ของเทคโนโลยี
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The core of dynamic risk management

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/meeting-the-future-dynamic-risk-management-for-uncertain-times?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=1ddbae4c-1ff2-4a6b-9206-
c296c9a5ba33&hctky=1452253&hlkid=e88cec00172444ae9d6709b1b5604dc3#

Dynamic and Integrated Risk Management

https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/meeting-the-future-dynamic-risk-management-for-uncertain-times?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=1ddbae4c-1ff2-4a6b-9206-
c296c9a5ba33&hctky=1452253&hlkid=e88cec00172444ae9d6709b1b5604dc3#
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Emerging Technologies &

COSO Risk Management Framework

Q: จะประยกุตใ์ชก้รอบบรหิารความเสียง COSO ERM  กบั Risks in the New Normal 

ไดอ้ย่างไรถึงจะทนักาล

 COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance

Enterprise Risk Management Framework
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• What are the objectives associated with the use of the emerging technology? Wil the 

technology contribute to a business growth target or reduce costs?

• Does the use of emerging technology indicate a change in business model or strategic 

direction such that crate new financial reporting risks?

• How does the emerging technology project integrate with existing digital and analytics plan?

• What has the company done to train and maintain its internal resources and technological 

competencies related to emerging technologies
Source: Center for Audit Quality

• How has management identified and addressed fraud risks associated with emerging 

technology environments?

• Were any new compliance or regulatory risks introduced by using the emerging technology?

• Is the current risk assessment process relative to the emerging risks adequate?

• Are existing policies and procedures to protect assets sufficient?

• Are current third-party risks management practices sufficient to adequately address the 

emerging technology
Source: Center for Audit Quality
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• How has management assessed the current control environment to determine whether new 

controls are needed?

• Are controls in place to address the risk that the technology is not operating as intended 

(reliability of the outputs from the technology, any bias from AI project)?

• What controls are in place to help ensure when a cybersecurity breach occurred?

• How have contingency plans been assessed or updated to ensure business continuity?

Source: Center for Audit Quality

• What monitoring activities have management put in place to validate the operational 

consistency of the emerging technology?

• Is the frequency of existing monitoring and reporting sufficient?

• In the event of failure or deficiency, what processes and controls are in place to help 

ensure proper levels of management and audit committee are involved in the review of the 

related disclosures?

Source: Center for Audit Quality
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• How will key financial reporting needs be considered to minimize potential disruptions when 

implementing the emerging technology?

• Has has management evaluated existing IT practices to ensure data management and 

governance?

• Do existing communication lines (internal and external) need to be evaluated to ensure 

continued compliance?

Source: Center for Audit Quality

Reference:

Strategic Risks: IT and Business not Aligned
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Risk Governance – Risk Appetite - example 

Business 

Objectives
Risk Appetite Statement Risk KPI Target Tolerance

To continue to 

develop new, 

innovative products 

that interest and 

excite consumers

Risk Appetite: we will focus on being innovative 

and finding new tastes.  Such focus has a 

moderate risk profile. We will manage the risk of 

failing to develop new tastes our our customers 

desire with the opportunity to enhance our 

product offerings.

Risk Appetite: We will not make decisions that 

compromise our brand by using products that are 

not certified organic.  We accept that this may 

increase our cost.

The possibility that 

the company fails 

to develop new 

products that 

exceed customer 

expectations

8 products in 

R&D at all 

times

No. of new 

products in 

development 

to be btw 6 

and 12 at all 

times

COSO 2017

Strategic Risk Identification

Strategic Objective / 

Strategic Focus Area

# 1

XXX

Projects or Activities to achive objectives |

• Xxx

• Xxx

• Xxx

Risks | 

• Xxx

• Xxx

• Xxx

Strategic Objective / 

Strategic Focus Area

# 2

XXX

Projects or Activities to achive objectives |

• Xxx

• Xxx

• Xxx

Risks | 

• Xxx

• Xxx

• Xxx
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Part III: How to Upskill/ Reskill Yourself to Manage 
the New Reality

ประเทศไทยพรอ้มแค่ไหนกบัการขบัเคลอืนในยคุดจิติอล  

Question
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Source : https://www.businessinsider.com.au/this-chart-showing-the-chaos-of-life-in-the-digital-age-will-make-you-want-to-live-in-the-1950s-2015-4

Illustration of China’s Online Ecosystem These changes have been driven by China’s Internet giants—known 

collectively as BATJ: Baidu, Alibaba, Tencent, and JD—which have established online ecosystems that provide a 

wide range of consumer services and have significantly changed customers’ daily behavior.

Source : https://www.brinknews.com/wealth-tech-china-is-a-force-to-reckon-with/?utm_source=BRINK+Asia

43

44



11/23/2020

23

45

46



11/23/2020

24

เกณฑใ์นการประเมินใช้ 4 Criteria

• Enabling Environment สิงแวดลอ้มในการทาํธรุกิจ เอืออาํนวยตอ่การทาํ

ธรุกิจไหม ครอบคลมุไปถึงสถาบนัตา่ง ๆ  เช่น กฎหมาย ราชการ ระบบตา่ง ๆ 

ระเบียบในการดาํเนินงาน การกาํกบัดแูล เรืองเหลา่นีสนบัสนนุใหภ้าคธรุกิจ

สามารถแขง่ขนัไดด้ีไหม ใชว้ิธีวดัโดยดวูา่ ถา้จะเปิดธรุกิจใชเ้วลากีวนั ตอ้งไป

ติดตอ่กบักีหน่วยงาน ตอ้งเซ็นเอกสารกีฉบบั ตอ้งใชใ้บอนญุาตกีฉบบั ซงึ

ประเทศไทยตอ้งทาํหลายอย่าง การทาํธรุกิจตอ้งมีใบอนญุาตคอ่นขา้งเยอะ 

ตอ้งติดตอ่หลายหน่วยงาน

• Human Capital ทกัษะความสามารถของคน คนเก่งอย่างเดียวไมพ่อ ตอ้งมี

การสนบัสนนุใหค้นสามารถทาํงานไดด้ีดว้ย นนัก็คือ โครงสรา้งทางดา้น

สาธารณสขุ สวสัดิภาพทางสงัคม เช่น ประกนัสงัคม

• Markets ความหลากหลายของสินคา้ มีสินคา้ใหเ้ลือกกียีหอ้ นอกจากนียงั

ครอบคลมุไปถึงตลาดการเงิน เพราะเงินเป็นสิงสาํคญัทีใชใ้นการลงทนุ วดัวา่

ถา้ไมม่ีเงินทนุ จะสามารถเขา้ถึงแหลง่เงินทนุไดม้ากนอ้ยแคไ่หน

• Innovation Ecosystem การมีสภาวะทีเอืออาํนวยตอ่การสรา้งนวตักรรม มี

การสนบัสนนุโดยภาครฐัเพือใหเ้งินทนุกบัการทาํวิจยัเพือใชใ้นการสรา้ง

นวตักรรม นวตักรรมถกูแปลงออกมาในเชิงพาณิชยไ์ดม้ากนอ้ยแคไ่หน

Thailand's Best Performance (ด้านทไีทยทาํได้ดี)

• Macro-economic Stability เสถียรภาพดา้นเศรษฐกิจ ซงึอยู่ภายใตห้วัขอ้ 

Enabling Environment ซงึวดัจากสนิคา้นาํเขา้ สนิคา้สง่ออก การเกดิดลุทาง

การคา้ อตัราเงินเฟ้อ ความเขม้เเข็งของธนาคาร

• Health สวสัดิการดา้นสขุภาพของเราดีกว่าหลาย ๆ ประเทศ Outcome ของ

โครงการดา้นสขุภาพต่าง ๆ ค่อนขา้งดี เขา้ถงึประชาชนอย่างทวัถงึ

• Financial System มีระบบการเงินทีดีมาก ธนาคารปลอ่ยกูใ้หก้บัเอกชนอย่าง

ทวัถงึ โอกาสทธีุรกิจต่าง ๆ จะเขา้ถงึแหลง่เงินทนุมีสงู และตลาดทนุของไทย

ค่อนขา้งดี มี Financial Asset ทหีลากหลาย รวมถงึมีผูก้าํกบัดแูลทเีขม้เเข็ง 

ไม่ว่าจะเป็น ธปท. หรือ กลต. ก็ตาม แต่ทงันีทงันนั ในขอ้นีก็มีจดุทไีทยมี

คะแนนนอ้ย คือ การสนบัสนนุ Startup ไทยยงัทาํไดไ้ม่ดี แต่ไม่ไดแ้ย่ เรามี 

Venture Capital มากขนึ แต่ยงัเขา้ถงึ Startup ไดไ้ม่เพียงพอ ถา้เทียบกบั 

International Benchmark

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย โดย World Economic Forum

Challenge ของไทย (สิงทปีรับปรุงได้)

• Institutions สถาบนัหรือองคก์รต่าง ๆ สามารถสนบัสนนุธุรกิจใน

ประเทศใหด้าํเนินไปไดด้ีแค่ไหน เช่น ระบบกฎหมาย ทีมีขอ้หา้ม

ต่าง ๆ การแกข้อ้พิพาท หรือระบบการเงิน ถา้หากธุรกิจไมป่ระสบ

ความสาํเร็จ จะตอ้งเจรจา ฟ้องรอ้ง พิทกัษท์รพัย ์ฟ้องลม้ละลาย 

อย่างไร หรือขนัตอนในการติดต่อราชการ ความซบัซอ้นในการ

ติดต่อ และประเด็นสาํคญัในขอ้น ีคือ คอรร์ปัชนั

• Skills ทกัษะความรูข้องเด็กจบใหม่ว่ามีทกัษะสอดรบักบัการ

ทาํงานในระดบัใด โลกธุรกิจทีมีการเปลยีนแปลงในขณะน ีมีการ

พฒันาทกัษะไปในทิศทางใด รวมไปถงึการ Train พนกังาน

บริษัทเอกชน การใหค้วามสาํคญักบั Lifelong Learning มีการ 

upskill reskill อยู่เสมอ

•  Product Market ตลาดทมีีสนิคา้ทีหลากหลาย และมาจากหลาย

บริษัท หลายอย่างใหเ้ลอืก และหลายผูข้าย ไม่มีการแข่งขนัตลาด

ทดีีพอ มีลกัษณะตลาดผกูขาด

ด้านอืน ๆ ทไีทยทไีด้คะแนนน้อย

• Innovation Capability หรือความสามารถในการพฒันานวตักรรม

• Labor Market ตลาดแรงงาน ซงึพดูเรืองของนโยบายแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน 

สหภาพแรงงาน ค่าแรงขนัตาํ สิทธิประโยชน ์ซงึไทยอาจยงัมีปัญหาอยู ่แต่สิทธิใน

บางเรืองก็ดี เช่น การลาคลอด ซงึในบางประเทศ ไมส่ามารถลาคลอดได้

• Infrastructure โครงสรา้งพืนฐาน เช่น ถนน รถยนต ์รถประจาํทาง รถไฟ ซงึถา้วดั

ในระดบัประเทศ ไทยยงัตอ้งปรบัปรุงอยู่

• ICT Adoption ไมไ่ดว้ดัจากปริมาณผูใ้ชส้มารต์โฟน แต่พดูถึงความรูด้า้นดิจิทลั 

ความตระหนกัรบัรูด้า้นความมนัคงปลอดภยัไซเบอร ์(Cybersecurity) ไมไ่ดด้เูพียง

วา่ 'ใช'้ อยา่งเดียว แต่ดวูา่ 'ใชเ้ป็น รูถ้ึงประโยชนแ์ละโทษ' นอกจากนียงัรวมถึงการ

รบัเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใชใ้นการทาํงาน หลาย ๆ งานในประเทศไทยยงัเป็นแบบ

ตอ้งทาํดว้ยมือหรือ Manual อยู ่รวมทงัยงัใชก้ระดาษกนัอยู่

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทย โดย World Economic Forum
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“ถึงแมจ้ะชนูโยบายไรก้ระดาษ (Paperless) แต่ยงัมีการเซ็น

เอกสาร สแกนเอกสารเก็บเขา้ระบบอยู่ โดย WEF ชีว่า เรายงั

มีพืนทีทีจะตอ้งเรง่พฒันาอยู่มากในเรอืงของ Technology 

Adoption”

ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งปรบัตวัอยา่งไร เพอืใหอ้งคก์รสามารถ enhance value ได ้ 

Question
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แมเ้ศรษฐกิจชะลอตวั แตค่วามตอ้งการสนิคา้บางอยา่งยงั

มีอยู ่Priceza Insight ไดเ้ผยถึงสนิคา้ทยีอดโตชว่งวิกฤตนี

คือ

• สนิคา้อปุโภคบรโิภคในครวัเรอืน 139%

• หนงัสอื 105%

• สว่นลดและแพ็กเกจทอ่งเทยีว 102% (นา่สนใจ เพราะ

เป็นไปไดว้า่คนซือตนุดีลสว่นลดไวเ้ทียวหลงัวกิฤต)

• สนิคา้แมแ่ละเด็ก 96%

• อปุกรณส์าํนกังานและเครอืงเขียน 95%

#COVID19 เศรษฐกิจ และเทรนดอ์อนไลนที์เปลียนไป

Zanroo บอกวา่ สงิทีคนพดูถึงวา่ จะทาํหลงัจบวิกฤต Covid-19 

คือ

• อยากกิน “หมกูระทะ”  “ผกั”

• อยากชอ้ปปิงในหา้ง

• อยากเทยีวพกัผอ่น มีการวางแผนเทียวภายใน 3-6 เดือน หลงั

จบวิกฤต

• อยากใชบ้รกิารเสริมความงาม

คนทเีป็นผูค้า้ออนไลนห์รอือยากเป็นผูค้า้ออนไลน ์จึงสามารถหาขอ้มูลสนิคา้

และบรกิารทตีอบสนองความตอ้งการช่วงวกิฤต COVID-19 ไดท้นัท ีโดยไม่

ตอ้งรอใหจ้บวกิฤต

#COVID19 เศรษฐกิจ และเทรนดอ์อนไลนท์เีปลียนไป
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• รูว้า่ลกูคา้กลุม่เปา้หมายเรากระจกุตวัอยูท่ไีหน และเพิมการ

สอืสารกบัลกูคา้

• ขยายช่องทางการขาย เช่น ขายในแฟลตฟอรม์ชอปปิง

ออนไลน ์สามารถสงัออนไลน ์มีบริการจดัสง่ถึงบา้น

• สรา้ง Brand Awareness ใหค้นจดจาํ เพิมโอกาสการเขา้ไป

อยูใ่นใจลกูคา้ และเป็นลกูคา้เราในระยะยาว เช่น

• สรา้ง Content ทีเกียวขอ้งกบัสถานการณ ์ใหค้วามรู/้สรา้งแรงบนัดาลใจ 

เปลียนแปลงชีวิตใหดี้ขนึในช่วงวิกฤต

• สอืใหเ้ห็นวา่เราอยูเ่คียงขา้งผูบ้ริโภคในช่วงวิกฤต

• ทาํการตลาดออนไลน ์เช่น อนัดบัการคน้หา ให ้Influencer ช่วยโปรโมตสินคา้

#COVID19 เศรษฐกิจ และเทรนดอ์อนไลนท์เีปลียนไป

• ธุรกิจทีเป็นไปไดย้าก แตมี่ความตอ้งการ แปลวา่ มีคูแ่ข่งนอ้ย เป็นโอกาสในการทาํ

ธุรกิจ รา้นทีปกติเป็นออฟไลน ์คนยงัมีความตอ้งการซืออยู ่หากพฒันาสินคา้/บรกิาร

ใหต้อบสนองความตอ้งการ เพิมชอ่งทางการขายออนไลน ์ก็สามารถสรา้งรายไดช้ว่ง

วิกฤตได ้เชน่

• รา้นชาบ ูปกติตอ้งทานทีรา้น ก็พฒันามาจดัสง่ถึงบา้น มีแถมหมอสกีุให้

• รา้นชานมไขม่กุเป็นแกว้ ถา้สงัเป็นแกว้ใหม้าสง่ทีละครงัจะเสียค่าจดัสง่มาก จงึเปลียนมาขายเป็น

ถงัแกลลอน จดัสง่ถึงบา้น

• อยา่ลืมนึกถึงสิงนี เมือปรบัตวัมาทาํออนไลน์

• จะติดต่อยงัไง มีหนา้รา้นออนไลน ์ใหค้นเขา้ถึงง่าย หลายช่องทาง เช่น Facebook Fanpage, 

Line Official Account, Website

• มีคนคอยตอบคาํถามลกูคา้ไหม ตอบแชทเร็ว คอยใหข้อ้มลูลกูคา้

• จ่ายเงินยงัไง เพิมช่องทางการชาํระเงินออนไลน์

• รา้นนีเชือถือไดห้รือเปลา่ รกัษามาตรฐาน จดัสง่เร็ว ตรงต่อเวลา สินคา้ตรงปก

#COVID19 เศรษฐกิจ และเทรนดอ์อนไลนที์เปลียนไป
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Internal Audit Competency Framework

Q: Competency ทีสาํคญัของ IA สาํหรบัเตรียมรบัมือ Emerging Risks
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Internal Audit Competency Framework

Information Technology – Data Analytics – Security& Privacy – IT Control Framework

General Awareness

• Describe the basic concepts of IT 
and data analytics

• Describe the various risk related 
to IT, Information Security, and 
Data Privacy

• Recognize the purpose and 
applications  of IT Control 
frameworks and Basic IT Controls

Applied Knowledge

• Apply data analytics and IT in 
auditing 

• Identify and assess various risks 
related to IT, Information 
Security, and Data Privacy 

• Apply IT Control Frameworks

Expert

• Evaluate the use of data 
analytics and IT in auditing

• Recommend actions to address 
IT Risks, Information Security, and 
Data Privacy

• Evaluate the use of IT Control 
Frameworks 

Ref:  https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/Internal-Audit-Competency-Framework.pdf

Part IV: Work-Life Balance in the Risk Transformation 
Era
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วธิกีารปรบัตวัในยุคทเีทคโนโลยเีขา้มามบีทบาทในการใชช้วีติและการทาํงานมากขนึ  

Question

• Cell Phone Usage Peaks

90% increase in telecom traffic

• Video Conferencing is Booming

Zoom is the #1 app in app stores

• eSignatures and Mobile Forms

100% week on week growth of the 
eSignatures search term

Coronavirus stats: Top coronavirus-driven habits
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ความฉลาดของคนยคุดิจิทลั ไม่ไดห้ยดุอยูท่ ีการมี IQ หรือ EQ ทีดี แต่ตอ้งมี  “ความฉลาดทางดิจิทลั หรือ DQ” 

อีกดว้ย เพราะจะทาํใหค้นคนนงึสามารถเผชิญกบัความทา้ทายและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัชีวิตดิจิทลัได ้ครอบคลมุทงั

ความรู ้ทกัษะ ทศันคติ และค่านยิม ทีจาํเป็นต่อการใชช้ีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน ์

DQ สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ

1. พลเมืองดิจิทลั (Digital Citizenship) ใชเ้ทคโนโลยีและสือดิจิทลัไดอ้ยา่งปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และมีความ

รบัผิดชอบ

2. กลุม่นกัคิดนกัสรา้งสรรค ์(Digital Creativity) สามารถเป็นสว่นหนงึในระบบนิเวศของยคุดิจิทลัไดด้ว้ยการมี

สว่นรว่มหรือ co-create คอนเทนตใ์หม่ๆ  และเปลยีนไอเดียใหเ้ป็นจริง ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัต่างๆ

3. ผูป้ระกอบการดิจิทลั (Digital Entrepreneurship) ปัจจบุนัภาคธุรกิจทีใหบ้ริการดา้นดิจิทลั จะมีสว่นรว่มในการ

แกปั้ญหาทีสง่ผลกระทบระดบัโลก หรือสรา้งสรรคโ์อกาสใหม่ๆ  ใหก้บัสงัคมดว้ย

 

พลเมืองดิจิทัลทีดี ต้องเข้าใจบรรทัดฐาน จริยธรรม และการวางตัวให้เหมาะสมในการเป็นสมาชิกสังคม

ออนไลน์ ซึงมีทักษะง่าย ๆ 8 ข้อ 

พลเมืองดิจิทัล
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THANK YOU

Line Official @ISACABangkok
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