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ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิซาการ Education ICT Forum 2020

เรียน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย

บัณฑิตวิทยาลัย

เวลา.............ไ!-?^
ผู้รีบ

1. รายละเอียดโครงการฯ 2.กิ,าหนดการสัมมนาฯ 3.แบบลงทะเบียน

ด้วยกระทรวงดีจิท ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใข้ดีจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน
Education ICT Forum 2020 ซึ่งเป็น งานสัม มนาทางวิช าการทางด้านการศึก ษา ในระดับ อุด มศึก ษา ภายใต้แนวคิดหลัก
Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้อง'วายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเดอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
การจัดงาน Education ICT Forum 2020 จะเป็น เวทีส ำคัญ ในการยกระดับ การพัฒ นาศัก ยภาพและสร้า งเสริม
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่ม
คุณ ภาพหลัก สูต รและการเรีย นการสอนให้เทีย บเท่า ระดับ นานาชาติ ซึ่งสอดรับ กับ ทิศ ทางชองโลก และยัง เป็น เวทีแ สดง
นวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับ
การเดินหน้าประเทศไทยสู่บรีบทใหม่ในเวทีโลก
ด้ว ยวัต ถุป ระสงค์แ ละรูป แบบการจัด งานดัง กล่า วทางสมาคมผู้ใ ซ้ด ีจ ิพ ัล ไทย (DUGA) จึง ขอเรีย นเชิญ ท่า นและ
อุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว สำหรับหน่วยงานราชาการสามารถ
เบิก ค่า ใช้จ่ายในการอบรมสัม มนาจากต้น สังกัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช่จ่ายในการฟิกลใเรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ค. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้กรุณาล่งแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมสัมมนาตาม
สิ่งที่ล ่งมาด้ว ย3 รายละเอียดเพิ่ม เติม สามารถสอบถามข้อมูล ได้ท ี่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสูต โทร02-661-7750 ต่อ 221, 222
และ 223 อีเ มล pimphatsara@absolutealliances.com :info-absolute@absolutealliances.com ห รือ ลงทะเบีย น
ออนไลน้ได้ที่ wvvw.aprilseries.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ Education ICT Forum 2020 และ
โปรดแจ้งเวียนประซาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในหน่วยงานชองท่านด้วย จักชอบคุณอย่างยิ่ง
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นางสาวกัลยา แสวงหาบุญ)
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดีจึทัล'ไทย (DUGA)
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หลักการและเหตุผล
บทบาทและความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยี ได้เพิ่มทวิขึ้นและแทรกซ็มสู่ทุกระบบงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำ
ประโยชน์มาใช้ในแวดวงการศึกษายุคป็จจุบัน ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในฐานะที,เป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกด้าน ภายใต้
บริบทแห่งความท้าทายใหม่ กฎระเบียบใหม่ของโลก ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่สามารถคาดการณ์ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาแห่งอนาคต digital technology จะทวีพลังและบทบาทอย่างไร
ทั้งบี้มหาวีทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในอุตสาหกรรมการศึกษาที่ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขับทางวิชาการ
ท่ามกลางสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งใบและนอกประเทศ นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น การดำรงคุณภาพความเป็นเลิศ
ท่ามกลางกระแส'โลกาภิวัฒน' และพลวัตโลกที่เปลี่ยนแปลงในระดับวินาทีบั้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งในยุคป็จจุบันและอนาคต ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศบั้นจำเป็นและ
ต้องถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับ
ป็จเจกบุคคล ระดับองค์กร และกับสถาบันเกี่ยวช้องอื่นในยุคที่โลกไร้พรมแดนอีกต่อไป
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่

2.

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้
เทียบเท่าระดับนานาชาติ/นาบาชาติ สอครับกับทิศทางชองโลก

3.

เป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และ มหาวิทยาลัยที่
ยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู, บริบทใหม่ในเวทีโลก

4.

เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ร่วมทรัพยากร digital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์
ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และ โจทย์หลักของประเทศ

ขอบเขต
■

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางต้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อาจส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการค้าที่ใช้
เทคโนโลยีเช้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

■

แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ให้มีคุณภาพ “ เท่า เทีย มและทั่ว ถึง” ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเช้าไปมี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนา

■

มหาวิทยาลัยควรเป็นแหล่งนวัตกรรมชั้นนำที'มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนผลิตบัณฑิตที่
เป็นนวัตกรในทางที่จะปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าจากทรัพยากรที'มีอยู่ เพื่อนำประเทศออก
จากกับดักรายได้ปานกลางและเป็นกำลังหลักในการร่วมสร้างสังคมที่มีการกระจายโอกาสที่เท่าเทียม เกื้อกูล และเคารพ
ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมความเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอย่างเต็มภาคภูมิ

ระยะเวลาในการจัดงาน
วัน ที่ 28-29 กัน ยายน พ.ศ. 2563

สถานที่การจัดงาน
ห้องวายุภ ักษ์2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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งบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียนจากผู้เช้ารับการอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ถ้าหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 4
กันยายน 2563 ท่านจะได้รับโปรโมซั่นพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่าน ราคา 7,900 บาท และค่าใช้จ่ายดังกล่าว เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารใบการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวม
ค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยผู้เช้ารับการอบรมสามารถเบีกค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการบกอบรมและการเช้ารับการปีกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒(ร;(ร;๗ ข้อ ๒๘
(๑) และช้าราฃการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปีกอบรมการจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒£๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีชำระค่าลงหะเบียน
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ 02661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล PimphatsaraiSabsolutealliances.conn :Tanva<§)absolutealliances.com
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวับประชุมสัมมนาฯ เช้าซื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัล
ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

•

ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8

•

ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตริ เลขที่บัญชี 925-0-07304-7

•

ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปี) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามิ) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน
หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไมได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธี้
หี่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอใJการสัมมนา)
รูปแบบการจัดงาน

■

การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟ้งปาฐกถาพิเศษ

■

การขมนิทรรศการในส่วนแสดงเทคโนโลยี ICT

■

กิจกรรม Dean Forum Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่สำคัญในการ
ยกระดับการบริหารจัดการการศึกษา

■

กิจกรรม Tech Start Up! start Here! Session การบรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ
รูปแบบใหม่ให้กลุ่มนักศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.

สร้างคน Pluman Capital

2.

สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม Knowledge & Innovation
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3.

สร้างเสริมสังคมไทย Local Transformation

4.

ก้าวไกลในสังคมโลก Global Benchmarking

D J G A

กลุ่มเป้าหมาย
■

มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 สถาบัน

■

มหาวิทยาลัยเอกขน 75 สถาบัน

■

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคล 9 สถาบัน

■

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 10 สถาบัน

■

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 23 สถาบัน

■

มหาวิทยาลัยราซภัฏ 38 สถาบัน

■

โรงเรียนบายทหารและนายตำรวจ 4 สถาบัน

โครงสร้างการจัดงาน
เจ้าภาพร่วม โดย
■

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

■

สมาคมผู้ใข้ดิจิทัลไทย (DUGA)

■

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ***

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)
สนับสนุนการจัดงานโดย

■

กระทรวงศึกษาธิการ ***

■

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ***

■

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ***

■

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ***

■

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ***

■

มหาวิทยาลัยมหิดล ***

■

มหาวิทยาลัยอัสลัมชัญ ***

■

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ***

(***อยู่ระหว่างเรียบเชิญ***)
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
■

คุณภุขพงค์ โนดไธสง
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธานที่ปรึกษา)

■

นาวาอากาศเอก สมศักดี้ ขาวสุวรรณ์
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา (รองประธานที่ปรึกษา)

■

ด%มนู อรดีดลเขษฐ์
ที'ปรึกษาปลัดกระทรวงดีจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและลังคม (กรรมการ)

■

นาวาอากาศเอก ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรรมการ)

■

อธิการบดี จุฬาลงกรณีมหาวิทยาลัย (กรรมการ)

■

ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล (กรรมการ)

3

Co-Hosted By.

Education^
I
■

'DUGA

\ forum

อาจารย์คุภวัฒนื เจริญวิกรม
ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัลสัมซัญ (กรรมการ)

■

รองศาสตราจารย์ เกศินี วิทูรชาติ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรรมการ)

■

อ.ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (กรรมการ)

■

คุณกสิบท์ สารสิน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กรรมการ)

■

คุณสุพันธ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)

■

คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
กรรมการที่ปรึกษา (กรรมการ)

■

คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการที่ปรึกษา (กรรมการ)

■

คุณกัลยา แสวงหาบุญ
เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดีจิทัลไทย

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
สมาคมผู้ใช้ดีจิทัลไทย (อบGA) 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์
ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: pimphat.sara®abso(utei3)ab-So(utealliances.com ; Info-ab.soluteisabsoluteaUianc.es.com
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Theme: Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy
วัน ที่ 28 - 29 กันยายน 2563 ณ ห้อ งวายุภ ัก ษ์ 2 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒ นะ
As of 13.04.2020

.

.

า :'

. ‘บ - . , . . -

เวลา

ห้องสัมมนาใหญ่

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

09.00 - 10.00 น.

พิธีเปิด'โครงการ Education ICT Forum 2020 อย่างเป็นทางการ
กล่าวรายงาน

โดย นายกสมาคมผู้ใ ช้ด ิจ ทัล ไทย (DUGA)
กล่าวเป็ดงานพร้อมปารกถาพิเศษ ะ Reconceptualizing Higher Education to Cope With The
Disruptive Economy
เราต้องรื้อและทบทวน กระบวนทัศน์ทั้งหมดสำหรับการศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทาย
และความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที' 21 นี้ ต้องสามารถรับมือกับนิยามความสามารถในการแข่งขันและผลิตภาพใน
โลกใหม่ให้ไต้

โดย รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม ***
10.00 - 10.30 น

พักรับประทานอาหารว่าง และ ซมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 - 11.10 บ.

ปารกถา 1 ะ The Future o f MHESI to Transform The Nation

(40 นาที)

กระทรวงใหม่ที'สถาปนาขึ้นท่ามกลางความคาดหวัง และความท้าทาย สัญญาประซาคม 7 ประการ รวมถึง
ยุทธศาสตร์ใหม่ บทบาทและพับธกิจสำคัญที่กระทรวงจะทำในอนาคตอันใกล้นี้อย่างเป็นรูปธรรมคืออะไร ? เพราะ
โลกเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เราคิด MHESI จะสามารถปลดแอกและพันธนาการต้านการสร้างทุนมนุษย์ที่สำคัญซอง
ประเทศไต้หรือไม่ และทันเวลาหรือไม่ ?

โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่น ตอง ประรานคณ ะกรรมาธิก าร การอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัต กรรม
วุฒ ิส ภา
11.10-11.40น.

กรณ ีศ ึก ษา 1 :บ ริษ ัท ไทยซัม ชุง คิเ ลคโทรนิค ส์ จำกัด (Reserve)

11.40- 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.40 น.

ปารกถา 2 ะ The Collaborative Campus Program

(40 นาที)

มหาวิทยาลัยต้องไม่โดดเดี่ยวตนเอง ต้องมีห้วงความคิดใบการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือแบบเข้มข้นกันอยู่
ตลอดเวลาในทุกมิติ ไม,ว่าจะเป็นทรัพยากรในด้านใด การแลกเปลี่ยน ร่วมมือ ร่วมพัฒนาวิจัย จัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ จะทำให้มหาวิทยาลัยไทย เข้มแข็งขึ้นในทุก ๆ ต้าน ไปพร้อม ๆ กับ

โดย คุณ ค ริ ิน ุช ค รา รัช ต ์ผ ้อู ำนวยการส่ว นรุร กิจ ภาคการศึก ษา บริษ ัท ไมโครชอฟ ท์ (ประเทศไทย) จำกัด
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กำหนดการ Education ICT Forum 2020
Theme: Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 ณ ห้อ งวายุภ ัก ษ์ 2 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒ นะ
As o f 13.04.2020

13.40-14.10น.

กรณีศึกษา 2 : SAP Thailand Ltd. (Reserve)

14.10-14.50น.

ปารกลา 3 ะ University o f The Future. Harbour Space

(40 นาที)

รูปแบบการศึกษาที’ออกแบบเพื่อโลกอนาคต และคนเจนเนอเรซั่นใหม่ สำคัญอย่างยิ่ง มาร่วมถอดรหัส การปฏิวัติ
การศึกษาขั้นสูงระดับโลก Harbour.Space ซึ่งเป็นการควบรวมความรู้ด้านสตาร์ทอัพ เทคโนโลยี และการดีไซน์เข้า
ไว้ด้วยกัน ด้วยการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวซาญระดับโลก ตอบโจทย์นักศึกษาทั่วโลก

โดย ผ ศ .ด ร.รน วรรรน ์ •หลวิชยั อริท ารบดี มหาวิท ยาลัย หอทารค้า ไทย
14.50 - 15.20 น.

กรณีศึกษา 3 : SAP Thailand Ltd. (Reserve)

15.20 - 15.50 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ซมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

15.50 - 17.00 น.

เสวนา1 ะ Understanding The Future Workforce Through The Lens o f Employers

(70 นาที)

ผลิตบัณฑิตไม,ตอบโจทย์ และ/หรือ ไม,ตรงปก คือฉากทัศน์ที'ไม,สอดคล้องกันระหว่าง ผู้เรียน ผู้สอน ผู้กำหนด
หลักสูตร และผู้ประกอบการ โลกธุรกิจและอุตสาหกรรมที'รุดหน้าไปเร็วเกินกว่าที่การเรียนการสอนจะตามทัน มา
มองผ่านเลนส์ผู้ประกอบการกันว่า งานหรือทักษะซองทุนมนุษย์ที่จะตอบโจทย์วันพรุ่งนี้คืออะไร อย่างไร
ร่วมเสวนา โดย
♦♦♦ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฌนบริหารศาสตร์ (NIDA)
♦♦♦ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัท นํ้าดาลมิตรผล จำกัด ***
♦♦♦ กรรมการผู้จัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาซน) ***
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาซน) ***
♦♦♦ คุณวิเชียร ซนาเทพาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปกัน จำกัด ***
ดำฒิบรายการ โดย
คุณพงศา แสนใจงาม กรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

D ,y 2

เวลา
09.00 - 09.40 น.

ttMMHMMNHIlittl

September 29,2020 .
ห้องสัมมนาใหญ่

ปารกถา 4 ะ Curricular Desien 2025 and Bevond

(40 นาที)
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กำหนดการ Education ICT Forum 2020
Theme: Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 ณ ห้อ งวายุภ ัก ษ์ 2 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒ นะ
As o f 13.04.2020

โลกตอนนี๋ไมใช่คนจบปริญญาสาขาอะไรแล้วต้องทำงานสิ่งนั้น เป็นปรากฏการณ์ 1don’t care จบสาขาหนึ่งทำอีก
อาชีพได้ ปัจจุบันมีหลายอาชีพเกิดใหม่ หลายอาชีพหายไป คุณค่าของปริญญาบัตรกำลังถูกตั้งคำถาม ว่ายังสำคัญ
หรือไม่ นึ่คือความท้าทายอย่างเอกอุของการออกแบบหลักสูตรในอนาคต ว่าเราทันแนวโน้มโลกนี้หรีอไม่
โดย ศ า ส ต ร า จ า ร ย ์ ท ต
ิ ตค
ิ ณ
ุ
ดร. วV รัก ติ' ก น ก น ก
ุ ล
ุ ชย
ั ผอ
ู้ ำ น ว ย ก า ร ส ล าป น
ั น วต
ั ก รรม •บ ร
ู ณ าก ารแ ห ง่ จ ฬ
ุ าล งก รณ ์
ม ห าวท
ิ ยาลย
ั

09.40 - 10.10 น.

กรณีศึกษา 4 :

10.10-10.40น.

พักรับประทานฮาหารว่าง และซมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.40 - 11.50 น.

เสวนา2 ะ The Future o f Human Capital Development and The Role o f University

(70 นาที)

อุดมศึกษาต้องตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมประเทศ และโลก มิฉะนั้นแล้ว เราไม่สามารถหลุดจากหล่มเศรษฐกิจ และ
กับดักรายได้ปานกลาง แนวโน้มใหญ่ของโลก กำลังปรับตัวเข้าสู่ Data Driven Economy และเป็นสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน้ ทั้งโลกมุ่งสู'การสร้างนวัตกรรมมูลค่าเพิ่ม ยกระดับความสามารถในการแช่งขัน นี่คือฉาก
ทัศน์ของทุนมนุษย์อนาคต
ร่วมเสวนา โดย
♦♦♦ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ***
ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันทํ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ***
♦♦♦ ผศ.ดร.จิรพล สังข์'เพธ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***
♦♦♦ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกิลเลน เอลูเคซั่น จำกัด ***
ดำเนินรายการ โดย
♦♦♦ คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ อุปนายกสมาคมผู้ใข้ดีจิทัลไทย (DUGA)

11.50 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.40 น.

ปาฮกถา 5 ะ University o f The Future. Internationalization

(40 นาที)

ยุทธศาสตร์และแนวทางของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ที่มุ่งหน้าสู่ “ ทางรอดมหาวิทยาลัย ศตวรรษที่ 21” ล้วน
หาแนวทางเฉพาะตน ซึ่งครอบคลุมทั้งประเด็นใหม่ๆ ที่เป็นความท้าทายระดับโลกทั้งหมด ไม่ใช่เพียงแค่ตอบโจทย์ใน
ประเทศ ต้องตอบโจทย์นักศึกษาทั้งโลกได้ มหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนทัศน์ในการผลิตทุนมนุษย์เพื่อก้าวเข้าสู่โลก
แห่งเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อน บูรฌาการ และเชื่อมโยงกันมากขึ้น
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กำหนดการ Education ICT Forum 2020

Theme: Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 ณ ห้อง'วายุภักษ์ 2 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒ นะ
As o f 13.04.2020

โดย ศ.ดร.สุช ัช วีร ์ สุว รรณ สวัส ดี' รัก ษาการแทนอริท ารบดี สลาบัน เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้า เจ้า คุณ ทหารลาดกระบัง
13.40 - 14.20 น.

ปารกถา 6 ะ Work Integrated Learning: Case Studies

(40 นาที)

80% ของนักศึกษาไทย ต้อง reskill ใหม่ทั้งหมด ไม่ใซ่การมุ่งเน้น Technology Driven แต่เป็น Data Driven ที่
ต้องใช้ Technology แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้ไต้ ต้องสร้าง Digital People ให้อยู่ในกระบวนการศึกษาตลอดเวลา
และต้องสร้างทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานในทุกระยะของการเรียนรู้ เพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทั้งใน
เซิง Digital Technology และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

โดย คุณ สุพ ัน รุ มงคลสุธ ี ประธานสภาอุต สาหกรรมแห่ง ประเทศไทย
14.20 - 14.50 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ซมส่วนแสดงบวัตกรรมเทคโนโลยี

14.50 - 16.00 น.

Debate Panel: “ Education Practices” vs “ บทiversitv” . Which One Has to Be Transformed and

(70 นาที)

Why?
หัวใจสำคัญของทุกป้ญหา คือ เราตั้งคำถามของโจทย์นั้น ๆ ถูกต้องหรือไม่ ? ป็ญหาใหญ่ในวันนี้คือ เรามีปิญหาและ
ต้องแก้ที่ระบบการศึกษาไทย หรือที่มหาวิทยาลัยไทย?????
ร่วมเสวนา โดย

♦♦♦ ผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
♦♦♦ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
♦♦♦ ผศ.ดร.สุระสิทธิ, ทรงม้า ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

♦♦♦ อ.ดร.ซยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
♦♦♦ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ***
ดำเนินรายการ โดย

♦♦♦ ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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เ3ฒร;

แบ น ลงท ะเบ ย
ี น

E d u c a t i o n -!

Education ICT Forum 2020
Theme ะ Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy
วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ 2 ขั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุกักษ์
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โปรโบช น
๋ั 'พ เิ ศษ!!
ลงทะเบียน 2 ห่าน เพียง 7,900 บาท
จากปกติ 1 ท่าน 5,900 บาท ตังแต่วันนี - 4 กันยายน 2563

อัพราคำรงทะเบียน

^ การชำระเงิน
สามารถชำระเป็นเช็ค หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร
(Pay เท) เข้าบัญชี สงจ่ายโนนาม
ที่อยู่บริษัท แรบโซรูทที่ สัลลายแอนข์ (ประ๓ ศไทย) รำกัด
เลขท 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ฟ้อง1401
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหปึอเซตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
เลขปร!;จำตัวผู้ใ,?เยภาษี 0105545083803
ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารเสริม มิต ร

H
^

บัญ ชีอ อมทรัพ ย์

0 8 5 -0 -1 2 1 2 4 -8

ธนาคารกรุง เทพ

สาขาถนนอโศกมนตรี

บัญ ชีอ อมทรัพ ย์

9 2 5 -0 -0 7 3 0 4 -7

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุข ุม วิท 33(บางกะปี)
บัญ ชีอ อมทรัพ ย์

0 0 3 -2 -4 2 4 0 8 -4

นบบฟอ?นทงทะเบียน

รายระเรทล

รำนวนเงิน

ยอ*ก่อน Vat

/ททีมุรล่าเติม

ทา8 ทัก ณ รพ่าย

ยอดรุทที

ราธการ
เรพัแอทขน พร่อ"งพแเทีร๒
่

5,900
5,900

5,514.02
5,514.02

385.99
385.99

55.14
165.42

5,344.86
5,734.58

ราย!เะเรซล

รำนวนเงิน

ยอทก่อน Vat

กาทีมล
ุ ล่าเทีม

ทาที ทีก น ทีรา่ ย

ยรดอุทร

ราชการ

7,900

7,363.17

516.82

73.83

7,326.17

บรืฒ'ั แฉกซน ฬรือยุคครฑัว
๋ โป

7,900

7,383.17

516.B2

221.50

7,678.50

ทมายเทตุ: อัสราข้างตันราท■ฌัสม
ั มนาตลอดทัง้ 2วัน รวมภาป็มรค่าเฟ้น อาทารวาง/ขา กาแฟ อาทารกลางวัน และเอกสารประ:กอบการสัมมนา

วิธ ึก ารลงทะเบีย น
1. กรอกรายละเอยดลามแบบฟอริมการลงหะเปียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay เท slip)
ส่งกลับมาที (นฟกที) 02-6617757 ทริอ (อเมล) plmphatsara©absolutealllances.com,
tanyaSabsolutealllances.com และ parlchart©absolutealllances.com ภายในวันที 11 ก้นยายน 2563
2. เมอไล้รบ
ั รายละเอียลการลงทะเปียน บริษท
ั าอะยืนข้นการลงทะเปียนให้ทราบภายใน 3 วัน
หากไม่ไล้รบ
ั การยินข้นกรุณาติดล่อบริษท
ั ไล้ที ทมายเลข 02-6617750 ล่อ 221, 222 และ 223
3. ลัาหรับข้าราขการ สามารทเบิกล่าลงทะเปียนลามระเปียบกระทรวงการลลังว่าล้วยค่าใข้รา่ ยในการ?)กอบรม
การจัดงานและการประขุมระหว่างประเทศ ท.ศ. 2549 และสามารถทักภาปี ณ. ทีรา่ ย 1 %
4. ลัาทรับบริษท
ั เอกขน (ทรอกทีอ-ทีอผูท
่ ถ
ี ก
ู ล้องให้ลรงกับเอกสาร ภ.พ.20 ของบริษท
ั )
และสามารถ ทักภาร ณ.ทีรา่ ย 3 % (กรณ!ม่มหนังสิอรับรองการทัก ภาปี ณ.ทีรา่ ย 3 % ระล้องชำระ
ล่าลงทะเปียนเแมรำนวน)
5. รับใบเสริรร
ํ บ
ั เงินทีหน้างาน กรุณานำในทักภาปี ณ.ทีรา่ ย(ถาม)มายืน ณ.รุดลงทะเปียนหน้างาบ
(โปรดกรอกข้อมุลทีอยูล
่ าั หรับออกใบเสริ?ให้ศรบถ้วน)
6. การยกเลิกการลงทะเบยน รํะสมบูรถรล้องนจังเรนลายลักษฟ้อก
ั ษรเท่านัน
้ และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ
ก่อนวันลัมมนา (สุร
้ ว
่ มลัมมนารํะไมไล้รบ
ั ล่าลงทะเบียนดินแล่ศงลิทรทีระไล้รบ
ั เอกสารลัมมนา)
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Jข้าทเข้าข้นยอมทีระํ เอดเผยข้อมุลส่วนบุดดลนละรเมลเทกการลงทะเปียน'!!แก่

..........ผ้ประสานงาน........................................
บริษท
ั นรบโขลูทห้ อัลรายนอนที (ประเทดไทย) รำกัด และพท่ยงานร่วมลน่บสนุน เทีอวัตถุประสงล้โนการแข้งปีนข้นสลการรงทะเปียน

ส่านทางรเมล รวมไปลิงจัดเข้บนละนำโปริเดราะทัลา้ นการลลาด
ท่านสะดวกในการรับข้อบูลข่าวสาร เทีมเติมในอนาดล ทางข่องหางใด
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