Co-Hosted By:

กำหนดกำร Education ICT Forum 2017
Theme: How To Reform Education System to Accelerate Thailand 4.0
วันที่ 26-27 เมษำยน 2560 ณ ห้องวำยุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
Day 1
เวลำ
08.00-10.00 น.

April 26, 2017
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
พิธีเปิดโครงการ Education ICT Forum 2017 อย่างเป็นทางการ
กล่ำวรำยงำน
โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : How to Reform Education System to Accelerate Thailand 4.0
พลิกโฉมหน้าระบบการอุดมศึกษาไทย พลังขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถึงเวลา เลิกบ่น เวทีนี้ เพื่อหาคาตอบ และ
ลงมือแก้ไข
โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ***

10.00 – 10.40 น.

10.40 – 11.10 น.
11.10 – 11.50 น.

ปำฐกถำ 1 The “MUST” Preparation of Education for oncoming Digital Economy
อะไรต้องทา ทาอย่างไร ทาเมื่อไร อุดมศึกษาไทย มีโจทย์และคาตอบที่ต้องเตรียมพร้อมในวันนี้ ให้ชัดๆ เพื่อมุ่งหน้า
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล และพลวัตนีม้ าเร็วเป็นอย่างยิ่ง เราตื่น ตื่นตัว พร้อมวิ่งในระดับ
ความเร็วดิจิทัลหรือยัง
โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ***
พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

11.50 – 13.00 น.

ปำฐกถำ 2 : Do we need Digital Disruption? What and How? University can ensure the
sustainability
เมื่อคลื่นแห่งดิจิทัลมาถึง ทุกสิ่งอย่างจะเปลีย่ นโฉมหน้าอย่างถอนรากถอนโคน เราต้องการต้นทุนอะไร? และ
อย่างไร? ที่จะประมือกับความเปลี่ยนแปลงโลกระดับดิจิทัลนีไ้ ด้ และสามารถฝ่าฟันไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งยัง
ประยุกต์ใช้ดิจิทลั อย่างเปี่ยมประโยชน์ยิ่ง
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 13.20 น.

กรณีศึกษำ 1

13.20 – 13.40 น.

กรณีศึกษำ 2

13.40 – 14.00 น.

กรณีศึกษำ 3

14.00 - 14.30 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

14.30 – 15.10 น.

ปำฐกถำ 3 : How action step the Higher Education support Thailand 4.0?
รัฐบาลนี้เดินหน้านโยบาย และ โครงการต่างๆ อย่างรวดเร็วมาก และนาพาประเทศไทยไกลมากในเรื่องนโยบายการ
พัฒนาประเทศ ความสาเร็จของ Thailand 4.0 ต้องการพลังขับเคลือ่ นที่ชัดเจนอย่างมี quick win ของระบบ
อุดมศึกษาที่จะผลิต People 4.0 มารองรับ

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 23.01.17
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15.10 – 16.20 น.

โดย ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ***
เสวนำ 1 : There is an Abundance of Digital Content in this Universe, Can we maximize it?
เรามีแหล่งความรู้ท่วมจักรวาลนี้ ทุกสิ่งมีอยู่แล้ว อย่างมากมายเกินพอ คาถามคือ เรามีศักยภาพเข้าถึงไหม? เรามี
ความสามารถแยกแยะข้อมูลไหม? เราสามารถคิดวิเคราะห์ว่า content ใดใช่ หรือ ไม่ใช่? และสามารถใช้
ประโยชน์ได้เพียงใด? ภัยคุกคามของปัญหาเหล่านี้คืออะไร? มาฟังและใส่ใจแก้ภัยคุกคามนี้ ก่อนที่จะกลายเป็น
มหันตภัย
ร่วมเสวนำและดำเนินรำยกำร โดย
 ดร.วิรยิ ะ ฤาชัยพาณิชย์ ผู้ก่อตั้ง www.eduzones.com เว็บไซต์การศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ ***
ร่วมเสวนำ โดย

16.50 – 19.00 น.
Day 2
เวลำ
09.00 – 09.40 น.

09.40 – 10.20 น.

 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสภาวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ***
 รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
Networking Cocktail Reception
April 27, 2017
ห้องสัมมนำใหญ่
ปำฐกถำ 4 : What should be the Right Pedagogy of Higher Education in Digital Era?
สอนอย่างไรไม่ให้ตกยุค ? หลากหลายศาสตร์ และ หลักสูตร ในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา digital
technology ไม่ได้เข้ามาแทนที่ทกุ สิ่งทุกอย่าง ในทุกศาสตร์ ทุกหลักสูตร ดังนั้น ความเหมาะสมของ Pedagogy
ในยุคดิจิทัลนี้ คาตอบคืออะไร
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ***
ปำฐกถำ 5 : Next-Gen Student !! Output from the Outthink Education System
บัณฑิตทะลุกรอบ อีกต้นแบบของความสาเร็จของนักศึกษา ผลผลิตแห่งการเรียนแบบทะลุกรอบของระบบ
อุดมศึกษาไทย ศักยภาพไม่แพ้ใครในโลก มาฟังแนวทางการเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้ การหาวิธีทะลุกรอบ และ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต เขาไปได้ไกลกว่าที่คิดได้อย่างไร
โดย คุณไชย์สุพัชร์ มูลศรีแก้ว กัปตันสายการบินการบินไทย ***
(นักบินหนุ่มดังในโลกโซเชียล "เทินเจ็ทไรเดอร์" เจ้าของคอนเทนต์ที่ได้รับรางวัลที่ดีที่สุด มีคนอ่านและแชร์มากสุดในเว็บไซต์พันทิป)

10.20 – 10.50 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.50 – 12.00 น.

เสวนำ 2 : Thailand 4.0 is driven by STEM, How to integrate STEM is Education System?
Thailand 4.0 คือ ประเทศไทยจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นวัตกรรม หรือ innovation คือ ผลึกจาก STEM เรา
ต้องสร้างผลผลิตทางการศึกษาในยุคนี้ ด้วย STEM ประเทศชาติตอ้ งมี scientific people เพื่อ ไปสู่ scientific
leader
ร่วมเสวนำและดำเนินรำยกำร โดย

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 23.01.17
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 ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ***
ร่วมเสวนำ โดย

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.20 น.

 ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ***
 ดร.เสาวณี จันทะพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้ายแบบจาลองเศรษฐกิจมหภาค ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ***
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
กรณีศึกษำ 4

13.20 – 13.40 น.

กรณีศึกษำ 5

13.40 – 14.00 น.

กรณีศึกษำ 6

14.00 - 14.30 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

14.30 – 15.10 น.

ปำฐกถำ 6 : How to enable Digital Talent to contribute towards Thailand 4.0
คนไทยมีศักยภาพทางด้านดิจิทัลไม่แพ้ใครในโลก ทาอย่างไร ที่เราจะค้นหา ขยายศักยภาพ และติดปีกมนุษย์ดิจิทัล
ไทย ให้ผนึกสรรพสมองและความสามารถนี้ เดินหน้า Thailand 4.0 มาฟังต้นแบบมนุษย์ดิจิทัลไทย ระดับแถว
หน้า
โดย คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งตลาดดอทคอม

15.10 – 16.20 น.

Debate : Balancing the Hybrid of Thailand Education System. Traditional vs New Media
“เพราะเราคู่กัน ดิจิทลั vs วิชาการ” เพราะเราไม่อาจละเลยทั้งสองอย่างนี้ได้ ในระบบการเรียนการสอน จึงต้อง
Hybrid มาร่วมฟังการ Dabate กึ่งเสวนา ว่าการรักษาสมดุลระหว่างการเรียนการสอน traditional vs New
Media ให้ไปคู่กันนั้นทาอย่างไร ถึงได้ผลลัพธ์สูงสุด
ร่วมเสวนำ โดย
ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ***
 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ***
 ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ***


ดำเนินรำยกำร โดย
 ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ***

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 23.01.17
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April 26, 2017
ห้องสัมมนำย่อย
Focus Group : Empower students transformations with powerful campus innovations
“นักศึกษาล้าและรุดหน้าไปไกลกว่าสถาบันที่สอน” คาพูดคลาสสิคที่เรามักจะได้ยินเสมอ เราจะพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยอย่างไร ให้สร้างสรรค์ มีนวัตกรรม “ตามและล้าหน้า” นักศึกษาให้ได้ เพราะด้วย
ระบบการสอน และความเชื่องช้าในการปรับตัว เราจะไม่กา้ วข้ามกับดักทางการศึกษาได้
อภิปรำยร่วม โดย
 ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ***
April 27, 2017
ห้องสัมมนำย่อย
TECH Start up ,Start Here
พบคู่ดูโอ ระหว่าง Tech Start Up ชั้นนาในเมืองไทย ที่มีโครงการในการระดมทุน และทาตลาดเชิง
พาณิชย์ พร้อมกับ Technology Vendor ชั้นนา ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในทุกแง่มุม เพื่อให้นักศึกษารุ่น
ใหม่ได้ตระหนักว่า Tech Start Up ไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 23.01.17
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