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               As of 29.04.64 
Day 1 August 25, 2021 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
09.30 - 10.00 น. 

 

พิธีเปิดโครงการ Education NEXT Forum 2021 อย่างเป็นทางการ 
กล่าวรายงาน   
โดย นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย (DUGA) 
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ : The Next Normal Education: Accelerating Research & Innovation for 
New Skills 
เมื่อทุกอย่างไม่เหมือนเดิม ภายใต้วิถีการศึกษาใหม่ การเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งของประเด็นวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจัดการกับ
ความทา้ทายใหม่ที่เกิดจากโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับฉับพลันขั้นสุดนี้ จึงเป็น
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดทักษะใหม่เพื่อทันรับมือ 
โดย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

10.00 – 10.20 น พักเบรค 

10.20 - 11.00 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 1: Upskilling for Research & Innovation Disruption: New Learning for Working Future 
มหาวิทยาลยัต้องคาดการณล์่วงหน้าเพื่อวางแผนให้ทัน และเตรียมตัวในการส่งเสริมการวิจัยและนวตักรรมที่จะมาเป็นตัว
ปรับโลกอนาคต เพื่อพิจารณาและออกแบบให้ได้ว่าชุดทักษะที่จำเปน็สำหรับบณัฑตินั้น มีเพียงพอต่อการเปลีย่นผ่านเข้าสู่
อุตสาหกรรมยคุดิจิทลัใหม่ได้หรือไม่ เราจะต้องเพิ่มทักษะ หรือ ปรับทักษะทุนมนุษย์ประเทศอย่างไรบา้ง 
โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

11.00 - 11.30 น. Use Case by Sponsor 1: 
11.30 - 12.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 2: Designing for an individualized Self Learning Experience 
บรรทัดฐานใหม่ที่เกิดขึ้น กำลังบังคับให้นักศึกษาปรับตัวไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนทางไกล หรือ online เมื่อใด
ที่สิ่งเหล่านี้กลายเป็นวิธีการพื้นฐานในการสืบค้นความรู้ มันอาจเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษาที่เคยมีในช้ันเรียน เราทุกคน
จะคุ้นเคยกับวิธีการเรียนการสอนวิถีใหม่ โดยไม่ต้องสื่อสารแบบตัวต่อตัวโดยตรงอีก 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

12.10 – 13.10 น พักกลางวัน 
13.10 – 13.50 น 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 3: Creating an Effective Hybrid Learning for the Post-Pandemic World 
การศึกษาทางไกลและผสมผสานสำหรับ “ทุกคน” กลายเป็นความนิยมใหม่ที่เกิดขึ้น Covid-19 ทำให้มหาวิทยาลัยหลาย
แห่งต้องปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบดังกล่าวและปรับตัวอย่างทันท่วงที มหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมเหล่านี้ได้ก่อน จะสามารถตอบสนองได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า 
โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

13.50 - 14.20 น. Use Case by Sponsor 2: 
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14.20 – 14.40 น. พักเบรค 
14.40 – 15.50 น. 
(70 นาที) 

เสวนา1: Optimizing Education Model to Meet with Business Demand   
การเตรียมความพร้อมบณัฑติสำหรับการออกไปทำงานในช่วงเวลาทีย่ากลำบากนี้ นับว่าท้าทายเป็นอยา่งยิ่ง มหาวิทยาลัยจะ
สามารถตอบโจทย์ธรุกิจอย่างไร ในห้วงเวลาแห่งการปรับตัวขนานใหญ่ครั้งนี้ โมเดลการจดัการรูปแบบการเรยีนการสอนต้อง
ผสานศาสตร์กันอย่างไร "ทักษะของผู้จบการศึกษา ที่ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต้องการในอนาคต" 
ร่วมเสวนา โดย: 
❖ คุณไพฑรูย์ ศิริฉตัรชัยกลุ กรรมการผู้จดัการบริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด และประธานกลุ่มอตุสาหกรรมดิจิทัล 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
❖ คุณพากร วังศิราบตัร กรรมการผูจ้ัดการบริษัท N.V. Aranyik Co.,Ltd และรองประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุน 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
❖ คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด  
ดำเนินรายการ โดย: 
❖ คุณพงศา แสนใจงาม กรรมการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย  
Day 2 August 26, 2021 

เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 
09.00 – 09.40 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 4: Collaborative Pedagogies for Open Learning Environment 
กระบวนสากลในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่สนับสนุนการเรียนรู้ทุกทักษะ และศาสตร์ที่
จำเป็นในสภาพแวดล้อม Open Learning for all โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการสร้างทุนมนุษย์ท่ีตอบโจทย์โลกยุคใหม่ 
โดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ *** 

09.40 – 10.10 น. Use Case by Sponsor 3: 
10.10 – 10.20 น พักเบรค 
10.20 – 11.30 น. 
(70 นาที) 

เสวนา2: Pedagogy and Practice: Stanford University Innovative Teaching Scholars 
เมื่อมหาวิทยาลัยระดับโลก Stanford University ได้ริเริ่มโครงการ Innovative Teaching Scholars สำหรับบุคลากรทาง
การศึกษาและนักวิชาการในสาขาต่างๆ เพื่อเข้าฝึกอบรมด้านการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ จึงเป็นโอกาสอันดีในการเข้าถึง
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับสากล 
ร่วมเสวนา โดย 
❖ ดร.วรญิญา เชมนะสริิ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันนวัตกรรมบรูณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
❖ ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบณัฑติ นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  
❖ รศ.ดร.ณัฐสุดา สุมณศิร ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
❖ อ.ดร.พหล โกสิยะจินดา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
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❖ อ.เรย์ ถิง-ชุน หว่อง คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ดำเนินรายการ โดย  
❖ ผศ.ดร.มานา ปัจฉมินันท์ คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

11.30 – 12.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 5: Bridging the Student-Faculty Divide for Learning Journey 
กล่าวกันว่าช้ันเรียนในมหาวิทยาลัยจะแตกต่างไปจากเดิมมาก การเรียนรู้วิถีใหม่อาจเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการศึกษาใน
อนาคต มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พร้อมในการเชื่อมต่อระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้สอนจะตอ้ง
เรียนรู้วิธีการสอนและประเมินผู้เรียนโดยปราศจากการสอนแบบเผชิญหน้าตัวต่อตัว 
โดย รศ.ดร.บัณฑติ ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

12.10 – 13.10 น พักกลางวัน 
13.10 – 13.50 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 6: Reinventing Student Services to Meet the Challenges of Post-Pandemic 19 
สถานการณ์โควิด -19 อาจมองได้ว่าเป็นตัวเร่งในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ และผลักดันการเรียนรู้แบบออนไลน์ใน
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ แนวคิดของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายและโครงกฎระเบียบ รวมถึงการ
อำนวยการเพื่อยังคงพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศ จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง 
โดย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานอนุกรรมการฝ่ายดิจิทัล หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  

13.50 – 14.10 น. 
(20 นาที)  

Presenting Innovation and Research Paper 1:  
โดย ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) *** 

14.10 – 14.20 น. พักเบรค 
14.20 – 14.40 น. 
(20 นาที)  

Presenting Innovation and Research Paper 2:  
โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 

 


