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Day 1
เวลำ
08.00-09.00 น.

09.00-10.00 น.

10.00 – 10.30 น

April 25, 2019
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
พิธีเปิดโครงการ Education ICT Forum 2018 อย่างเป็นทางการ
กล่ำวรำยงำน
โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Redesign Education System In A Disruptive World
วิกฤติมหาวิทยาลัยลามทั่วโลก! กลายเป็นมหากาพย์แห่งพายุทาลายล้างจากอิทธิพลของเทคโนโลยี ผนวกกับ
ประชากรเกิดลดลง อุดมศึกษาต้องปรับโมเดลอย่างไร ปริญญาตรี 4 ปี คงไม่ใช่คาตอบอีกต่อไป ทาอย่างไรให้เป็น
“มหาวิทยาลัยตลอดชีวิต และ สาหรับทุกช่วงวัยของชีวิต” หรือนี่อาจเป็นเพียงทางออกสุดท้าย
โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 – 11.10 น. ปำฐกถำ 1 : How To Cope With Challenges Of Disruptive Change in Education System
“อุดมศึกษาไทย” กับความท้าทายบนความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม ทางเลือก ทางรอด ทางออก คืออย่างไร
(40 นาที)
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอือ้ อาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***
11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษา 1 :
11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 2 : Universities : From Local Institutions to Global Systems
เหลียวหลัง แลหน้า มหาวิทยาลัยไทยในวันนี้ เพื่อร่วมหาทางออกว่า แล้ววันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร การจัดอันดับ
(40 นาที)
คุณภาพมหาวิทยาลัยระดับโลก กับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทย คือ กระจกวัดคุณภาพประเทศ ที่สะท้อนให้เราต้อง
เร่งปฏิรูปและปรับตัวให้เร็วกว่านี้ ทั้งองคาพยพแห่งระบบการบริหารจัดการ เป้าหมายที่ต้องชัดเจน และ อิสรภาพ
ในการปรับหลักสูตร ให้ได้ตามมาตรฐานสากล
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
13.40 – 14.10 น. กรณีศึกษา 2 :
14.10 – 14.50 น. ปำฐกถำ 3 : The Workforce of The Future
เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ความต้องการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต้อง
(40 นาที)
ปรับตัวอย่างมาก เพื่อให้ธุรกิจและองค์กรสามารถทะยานเติบโตในบริบทใหม่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
บทบาทมหาวิทยาลัยไทย ในการสร้างและผลิตทุนมนุษย์ที่ใช่ คือความท้าทายแห่งยุคสมัย Digital (Capability)
(Mindset) (Culture) คือ สามประสานแห่ง Workforce Of The Future
โดย คุณศิริทิพย์ ศิรโิ ภคาภิรมย์ Director บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด ***
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14.50 – 15.20 น. กรณีศึกษา 3 :
15.20 - 15.50 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
15.50 – 17.00 น. เสวนำ1 : Pedagogical Innovations
“หลักสูตรต้องตอบโจทย์” การผลิตบัณฑิตยุคนี้ต้องสร้างให้เป็นผู้นายุคใหม่มีทัศนคติแบบผู้ประกอบการ มีความรู้
(70 นาที)
ทางการเงินและมีสมรรถนะดิจิทัล มหาวิทยาลัยต้องปรับลดหลักสูตรที่มีความซ้าซ้อน ต้องปรับระบบการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมทางความคิด สติปัญญา ต้องให้เป็น Active Learning เลิกติดยึดกับ Formal Education แต่
ต้องปรับให้เป็น Informal Education มากขึ้น
ร่วมเสวนำ โดย
❖ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ***
❖ คุณเฑวิณฑร์ สมงาม ผู้อานวยการสานักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ***
❖ คุณทัสพร จันทรี กรรมการผู้จัดการ TAS Consulting Partner (TAS) ***
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Day 2
April 26, 2019
เวลำ
ห้องสัมมนำใหญ่
09.00 – 09.40 น. ปำฐกถำ 4 : The Power of Networks : The Essential of Collaborative Learning
มหาวิทยาลัยไทยจะแข่งขันในเวทีนานาชาติได้ไหม อย่างไร? เราต้องรุดหน้าให้มหาวิทยาลัยไทย “ต้องจับมือกัน”
(40 นาที)
เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งและคุณภาพซึ่งกันและกัน ต้องมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือนี้ขยายไปถึงมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศภาคเอกชน เพื่อความเป็นเลิศอย่างแท้จริง เป็น strategic partnership เพื่อทาให้การศึกษาเป็นอาวุธ
หลักในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ Disruptive change
โดย ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกาพุ ผู้อานวยการสานักบริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย
เพื่อการวิจัย ***
09.40 – 10.10 น. กรณีศึกษา 4 :
10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
10.40 – 11.50 น. เสวนำ2 : Building a Digital Transformation Culture in Campus
(70 นาที)
โลกภายนอกนั้นเปลีย่ นแปลงเร็วกว่าใครจะคาดคิด พวกเราในรั้วมหาวิทยาลัยจะพิจารณาความเปลีย่ นแปลงแค่
กรอบในประเทศไทยไม่ได้ วันนี้ต้องยอมรับว่าอิทธิพลความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราเร่ง และ เร็วกว่าที่เคยเป็น
ปรากฏการณ์ในอดีต ดิจิทัลเทคโนโลยีบังคับให้พวกเราต้องปรับตัวอย่างรอช้าไม่ได้ กระทบทุกระบบ ทุกตารางนิ้ว
ทุกนาที และทุกคน มหาวิทยาลัยต้องสร้างบรรยากาศการเรียนที่ไม่ใช่แค่เรียนจากตารา แต่ต้องทาในสิ่งที่สังคมได้
ประโยชน์และเล่าเรื่องราว สื่อสารในสิ่งที่ทาอยู่ได้
ร่วมเสวนำ โดย
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❖ ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

11.50 – 12.20 น.
12.20 – 13.20 น.
13.20 – 14.00 น.
(40 นาที)

14.00 – 14.40 น.
(40 นาที)

14.40 - 15.10 น.
15.10 – 16.20 น.
(70 นาที)

ลาดกระบัง
❖ คุณอริญญา เถลิงศรี chief capability officer & Managing Director SEAC
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ อ.ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อานวยการสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ***
กรณีศึกษา 5 :
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ปำฐกถำ 5 : Beyond The Buzz: How AI and Machine Learning is Changing Education
ถอดรหัส แห่งวลีสะท้านโลก AI และ Machine Learning คือเมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก ที่จะพลิกโฉมหน้ามนุษยชาติ
ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ภาคการศึกษาต้องวางแผนรับมือ ผลกระทบจากเมกะเทรนด์นี้ ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีใครรู้
แน่ชัดว่าผลกระทบจะรุนแรงต่อตลาดแรงงานขนาดไหน เราจึงต้องวางแผนรับมือล่วงหน้า ต้องสร้างระบบการศึกษา
ที่เอื้อจุดร่วมระหว่างมนุษย์กับเครือ่ งจักร ให้ทางานร่วมกันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ***
ปำฐกถำ 6 : Case Study: How To Choose The Best Approach To Online Education
มหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกทั้งในสิงคโปร์ และ ญี่ปุ่น ต่างขยับปรับตัวรับเทรนด์ใหม่แห่งการศึกษาแบบ OnLine กัน
ทั้งสิ้น และแม้ว่าที่ผ่านมาคอร์สออนไลน์ในประเทศไทยจะยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเท่ากับเมริกา เนือ่ งจากยังไม่
แพร่หลายมากนัก แต่นักการศึกษาชั้นนาทั่วโลก ต่างยอมรับว่า Online Education จะทาให้เกิด Disruption ใน
ระบบการศึกษาของไทยแน่นอน ช้าหรือเร็ว
โดย รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อานวยการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ***
พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
Debate Panel: The Impact of 5G to Informal and Formal Education Platform
เทคโนโลยี 5G จะสามารถตอบสนองการปรับยุทธศาสตร์ด้านวิชากร และระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ทั้งในรูปแบบ Informal และ Formal ได้อย่างน่าตื่นตะลึงหรือไม่? 5G จะนามาซึ่ง Infrastructure ทีเ่ อื้ออานวยกับ
นวัตกรรมใหม่ ในการเรียนรูต้ ลอดชีวิตได้อย่างไร ทะลายข้อจากัดในการเข้าถึงองค์ความรู้ตา่ งๆ ได้ขนาดไหน และ
อย่างไร? และที่สาคัญ มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมรับมือหรือยัง?
ร่วมเสวนำ โดย
❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล ***
❖ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
❖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุชาติ บุณยเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ***
ดำเนินรำยกำร โดย
3

***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***

Co-Hosted By:

กำหนดกำร Education ICT Forum 2019
Theme: Redesign Education System In A Disruptive World
วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
As of 20.02.2019

❖ คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี Chief Project Executive, Innovation and Creative Entrepreneurship
Development Bangkok University
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