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Day 1
เวลา
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 10.00 น.

10.00 – 10.30 น
10.30 – 11.10 น.
(40 นาที)

11.10 – 11.40 น.
11.40 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
(40 นาที)

13.40 – 14.10 น.
14.10 – 14.50 น.
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September 28, 2020
ห้องสัมมนาใหญ่
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
พิธีเปิดโครงการ Education ICT Forum 2020 อย่างเป็นทางการ
กล่าวรายงาน
โดย นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลั ไทย (DUGA)
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ : Reconceptualizing Higher Education to Cope With The
Disruptive Economy
เราต้องรื้อและทบทวน กระบวนทัศน์ทั้งหมดสำหรับการศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย
และความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 นี้ ต้องสามารถรับมือกับนิยามความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพใน
โลกใหม่ให้ได้
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 1 : The Future of MHESI to Transform The Nation
กระทรวงใหม่ที่สถาปนาขึ้นท่ามกลางความคาดหวัง และความท้าทาย สัญญาประชาคม 7 ประการ รวมถึง
ยุทธศาสตร์ใหม่ บทบาทและพันธกิจสำคัญที่กระทรวงจะทำในอนาคตอันใกล้นี้อย่างเป็นรูปธรรมคืออะไร ? เพราะ
โลกเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เราคิด MHESI จะสามารถปลดแอกและพันธนาการด้านการสร้างทุนมนุษย์ที่สำคัญของ
ประเทศได้หรือไม่ และทันเวลาหรือไม่ ?
โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
วุฒิสภา
กรณีศึกษา 1 :บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (Reserve)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปาฐกถา 2 : The Collaborative Campus Program
มหาวิทยาลัยต้องไม่โดดเดี่ยวตนเอง ต้องมีห้วงความคิดในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือแบบเข้มข้นกันอยู่
ตลอดเวลาในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในด้านใด การแลกเปลี่ยน ร่วมมือ ร่วมพัฒนาวิจัย จัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ จะทำให้มหาวิทยาลัยไทย เข้มแข็งขึ้นในทุก ๆ ด้าน ไปพร้อม ๆ กัน
โดย คุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการส่วนธุรกิจภาคการศึกษา บริษทั ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรณีศึกษา 2 : SAP Thailand Ltd. (Reserve)
ปาฐกถา 3 : University of The Future, Harbour Space
รูปแบบการศึกษาที่ออกแบบเพื่อโลกอนาคต และคนเจนเนอเรชั่นใหม่ สำคัญอย่างยิ่ง มาร่วมถอดรหัส การปฏิวัติ
การศึกษาขั้นสูงระดับโลก Harbour.Space ซึ่งเป็นการควบรวมความรู้ด้านสตาร์ทอัพ เทคโนโลยี และการดีไซน์เข้า
ไว้ด้วยกัน ด้วยการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ตอบโจทย์นักศึกษาทั่วโลก
โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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14.50 – 15.20 น.
15.20 - 15.50 น.
15.50 – 17.00 น.
(70 นาที)

Day 2
เวลา
09.00 – 09.40 น.
(40 นาที)

09.40 – 10.10 น.
10.10 – 10.40 น.
10.40 – 11.50 น.
(70 นาที)

กรณีศึกษา 3 : SAP Thailand Ltd. (Reserve)
พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
เสวนา1 : Understanding The Future Workforce Through The Lens of Employers
ผลิตบัณฑิตไม่ตอบโจทย์ และ/หรือ ไม่ตรงปก คือฉากทัศน์ที่ไม่สอดคล้องกันระหว่าง ผู้เรียน ผู้สอน ผู้กำหนด
หลักสูตร และผู้ประกอบการ โลกธุรกิจและอุตสาหกรรมที่รุดหน้าไปเร็วเกินกว่าที่การเรียนการสอนจะตามทัน มา
มองผ่านเลนส์ผู้ประกอบการกันว่า งานหรือทักษะของทุนมนุษย์ที่จะตอบโจทย์วันพรุ่งนี้คืออะไร อย่างไร
ร่วมเสวนา โดย
❖ รศ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
❖ รองกรรมการผู้จดั การ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ***
❖ กรรมการผู้จดั การ ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ***
❖ กรรมการผู้จดั การ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ***
❖ คุณวิเชียร ชนาเทพาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปกัน จำกัด ***
ดำเนินรายการ โดย
❖ คุณพงศา แสนใจงาม กรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
September 29, 2020
ห้องสัมมนาใหญ่
ปาฐกถา 4 : Curricular Design 2025 and Beyond
โลกตอนนี้ไม่ใช่คนจบปริญญาสาขาอะไรแล้วต้องทำงานสิ่งนั้น เป็นปรากฏการณ์ I don’t care จบสาขาหนึ่งทำอีก
อาชีพได้ ปัจจุบันมีหลายอาชีพเกิดใหม่ หลายอาชีพหายไป คุณค่าของปริญญาบัตรกำลังถูกตั้งคำถาม ว่ายังสำคัญ
หรือไม่ นี่คือความท้าทายอย่างเอกอุของการออกแบบหลักสูตรในอนาคต ว่าเราทันแนวโน้มโลกนี้หรือไม่
โดย ศาสตราจารย์ กิตติคณ
ุ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ผู้อำนวยการ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กรณีศึกษา 4 :
พักรับประทานอาหารว่าง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
เสวนา2 : The Future of Human Capital Development and The Role of University
อุดมศึกษาต้องตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมประเทศ และโลก มิฉะนั้นแล้ว เราไม่สามารถหลุดจากหล่มเศรษฐกิจ และ
กับดักรายได้ปานกลาง แนวโน้มใหญ่ของโลก กำลังปรับตัวเข้าสู่ Data Driven Economy และเป็นสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งโลกมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน นี่คือฉาก
ทัศน์ของทุนมนุษย์อนาคต
ร่วมเสวนา โดย
❖ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ***
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11.50 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
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14.20 - 14.50 น.
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❖ ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ***
❖ ผศ.ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***
❖ กรรมการผู้จดั การ บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด ***
ดำเนินรายการ โดย
❖ คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ อุปนายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปาฐกถา 5 : University of The Future, Internationalization
ยุทธศาสตร์และแนวทางของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่มุ่งหน้าสู่ “ทางรอดมหาวิทยาลัย ศตวรรษที่ 21” ล้วน
หาแนวทางเฉพาะตน ซึ่งครอบคลุมทั้งประเด็นใหม่ๆ ที่เป็นความท้าทายระดับโลกทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่ตอบโจทย์ใน
ประเทศ ต้องตอบโจทย์นักศึกษาทั้งโลกได้ มหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนทัศน์ในการผลิตทุนมนุษย์เพื่อก้าวเข้าสู่โลก
แห่งเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อน บูรณาการ และเชื่อมโยงกันมากขึ้น
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปาฐกถา 6 : Work Integrated Learning: Case Studies
80% ของนักศึกษาไทย ต้อง reskill ใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่การมุ่งเน้น Technology Driven แต่เป็น Data Driven ที่
ต้องใช้ Technology แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้ได้ ต้องสร้าง Digital People ให้อยู่ในกระบวนการศึกษาตลอดเวลา
และต้องสร้างทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานในทุกระยะของการเรียนรู้ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทั้งใน
เชิง Digital Technology และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน
โดย คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
Debate Panel: “Education Practices” vs “University”, Which One Has to Be Transformed and
Why?
หัวใจสำคัญของทุกปัญหา คือ เราตั้งคำถามของโจทย์นั้น ๆ ถูกต้องหรือไม่ ? ปัญหาใหญ่ในวันนี้คือ เรามีปัญหาและ
ต้องแก้ที่ระบบการศึกษาไทย หรือที่มหาวิทยาลัยไทย?????
ร่วมเสวนา โดย
❖ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
❖ ผศ.ดร.สุระสิทธิ์ ทรงม้า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
❖ อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
❖ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ***
ดำเนินรายการ โดย
❖ ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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