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 Day 1  November 24, 2021 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา 
09.30 – 10.00 น. กล่าวรายงาน โดย นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย   
10.00 – 10.00 น. กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Accelerating the Pace of Enterprise Automation 

เมื่อโลกปั่นป่วนด้วยความท้าทายนานัปการ เมื่อมนุษยต์้องเปลีย่นวิถีในทุกกิจกรรม การเดินหน้าระบบอัตโนมัติอยา่ง
เต็มพลังในทุกองค์กร ธุรกิจ และทกุภาคการผลติ จึงจำเป็นเร่งด่วน 
โดย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม *** 

10.00 – 10.20 น พักรับประทานอาหารว่าง  

10.20 – 11.00 น. 
(40 นาที) 

 ปาฐกถา1: Progressing AI to Fully Integrated Automation, from Strategy to Real World 
Practice 
ทุกวันน้ี เทคโนโลยีก้าวหน้าแบบทวีคูณไร้ขีดจำกัด วิถีชีวิตอย่างหนังไซไฟ ได้เกิดขึ้นแล้วในยุคที่โลกเช่ือมต่อถึงกัน 
หุ่นยนต์ทั้งหลายกำลังจะก้าวขึ้นสู่ระดับที่เหนือกว่ามนุษย์ได้ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี AI 
โดย รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง *** 

 

11.00 – 11.30 น. Use case by Sponsor 1: 
11.30 – 12.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา2: Design Thinking as they Key to a Successful Intelligent Automation Strategy 
การเดินหน้าองค์กรสู่กลยุทธ์ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะนั้น จำเป็นต้องมกีระบวนการคิดและวางแผนอย่างเป็นระบบ การ
คิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking จะทำให้เราสามารถมองเห็นวิธีการใหม่ๆ และมีลำดับการบริหารจัดการได้
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เราควรจะเริ่ม Design Thinking นี้อย่างไร กระบวนการขั้นตอนคืออะไร และผลลัพธ์ที่ได้จะเปน็
แบบไหน 
โดย คุณวิทูร วิริยพิพัฒน์ Specialist Strategy Innovation Management *** 

12.10 – 13.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.10 – 13.50 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา3: Intelligent Automation-Enterprise Ecosystem for Successful Transformation 
ระบบนิเวศน์ ecosystem ที่เราต้องดำเนินการสำหรับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ เพื่อเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านการ
ผลิตอย่างสมบูรณ์แบบน้ัน ควรต้องมีปัจจัย รายละเอียด กระบวนการ และผสานท้ังหมดอย่างไร   
โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกดั (มหาชน) *** 

13.50 - 14.20 น. Use case by Sponsor 2: 
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14.20 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

14.40 – 15.50 น. 
(70 นาที) 

เสวนา1: Current Update of Robotics Ecosystem in Thailand 
ระบบนิเวศหุ่นยนต์ประเทศไทยมีพัฒนาการไปถึงจุดใด cluster ทั้งในกลุ่มผู้ผลิต ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ และสถาบันวิจัย
พัฒนา ได้มีการร่วมมืออย่างบูรณาการอย่างไร เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานในยุคโลกป่วนนี้ 
ร่วมเสวนา โดย 
❖ คุณกัมปนาท ตันพิทักษ์สิทธิ์ กรรมการผูจ้ัดการ บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จำกัด *** 
❖ ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ ภาค

ตะวันออก (EEC-HDC) *** 
❖ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ *** 
❖ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด *** 
ดำเนินรายการ โดย 
❖ ดร. ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต ์และระบบอัตโนมัต ิสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒัน์ 

Day 2 November 25, 2021 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา4: Automate, Connect and Optimize with Big Data & Industrial IoT 
การผสานเทคโนโลยีดาวเด่นของทศวรรษนี้ คือ Big Data และ IIoT Industrial IoT มาใช้อย่างครบถ้วน จะสามารถ
ทำให้ธุรกิจทั้งหมดดำเนินไปอย่างเป็นอัตโนมัติ และมีประสิทธิภาพสูงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผสานเทคโนโลยีเหล่านี้
อย่างไรบ้าง 
โดย คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที *** 

09.40 - 10.10 น. Use case by Sponsor 3: 
10.10 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.30 – 11.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา5: 5G Deployment of Autonomous Mobile Robots for Enterprise Automation 
5G จะมาพลิกโฉมสายการผลิตอัจฉริยะ ยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการผสานฟังก์ชันสุดล้ำของหุ่นยนต์เคลื่อนที่
ในสานการผลิต AMR Autonomous Mobile Robots เพื่อเพ่ิมความล้ำสมัยของเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะไรม้นษุย์ 
ใกล้ความจริงแล้ว 
โดย ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) *** 

11.10 – 11.50 น. 

(40 นาที) 

ปาฐกถา 6: Real World Robotics for Healthcare Applications 
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ในปัจจุบันมีการพัฒนานำหุ ่นยนต์มาใช้งานในด้านการแพทย์มากขึ ้น ตั ้งแต่การดูแลคนไข้พื ้นฐาน การทำ
กายภาพบำบัด จนถึงการช่วยงานผ่าตัดของศัลยแพทย์ Surgery และเมื่อโควิดมา reset โลก ทุกคนต่างเฝ้ามองการ
ทำงานของแพทย์และสาธารณสุขอย่างใจจดจ่อ และการประยุกต์หุ่นยนต์ทางด้ านสาธารณสุขอย่างรอบด้านและ
ครอบคลุมมากข้ึน เพื่อตอบสนองความซับซ้อนและปริมาณคนไข้ที่ทวีคูณอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนในโลกสมัยใหม่ 
โดย ผศ.ดร.สภุชัย วงศ์บุณย์ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม (FIBO) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี *** 

11.50 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารว่างกลางวัน  

13.00 – 13.40 น. 
(40 นาที) 
 

ปาฐกถา7: Driving Supply Chain Innovation through Robotics Technologies 
ความท้าทายของอุตสาหกรรมการผลิตและ supply chain ในช่วงวิกฤติ Covid 19 จากการหยดุชะงักของ
สายการผลิต การพยายามใช้การทำงานแบบ Goods to Man ลดการเคลื่อนที่ ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติจึงเข้ามีบทบาท
ในการพยุงสถานการณ์เพื่อให้ใกลเ้คียงสภาวะปกตมิากที่สุด ทำให้เกิดนวัตกรรมการใหม่ๆ สำหรับ Supply Chain 
เพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ การผลิต และการขนส่ง 
โดย คุณสมหวัง บุญรักษ์เจรญิ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน *** 

13.40 – 13.50 น. รับประทานอาหารว่าง 
13.50 - 15.00 น. 

 
Presenting Session: Moving Robots from Labs to Real Sectors (3 ผลงาน ผลงานละ 20 นาที) 
มาร่วมพสิูจน์ความก้าวหนา้และความสามารถ งานวิจัยนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ของคนไทย ยืนหนึ่งใน
เวทีโลก จากห้องทดลองปฏิบัติการ มาสู่การประยุกต์ใช้ในธุรกิจและภาคการผลติที่เป็นอุตสาหกรรมหลัก 
ร่วมนำเสนอ โดย  
❖ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ (Center of Robotic Excellence: CoRE) *** 
❖ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย *** 
❖ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง *** 

  

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ *** 


