Co-Hosted By:

กำหนดกำร Digital Social Innovation
Theme : Digital Technology—Pathways to Social Changes
วันที่ 16-17 สิงหำคม 2560 ณ ห้องวำยุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
Day 1
เวลำ
08.00-09.00 น.
09.00-09.20 น.

09.20-10.00 น.

10.00 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
11.00 – 11.50 น

August 16, 2017
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
พิธีเปิดโครงการ Digital Social Innovation
กล่ำวรำยงำน
โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Digital Transformation to address Social Challenges
ค้าถามส้าคัญ ทางรอดจากระบบการค้าที่ใช้ทุนเข้าห้าหั่นกัน และ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่สมดุล รวมถึง
ระบบสังคมที่เสื่อมถอยลง ช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้าที่ถ่างกว้างในทุกมิติ ถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนผ่านให้โลกนีน่าอยู่
ขึนด้วย digital technology ได้อย่างไร
โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ***
พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

11.50 – 13.00 น.

กรณีศึกษำ 1
ปำฐกถำ 1 Why Digital Social Innovation is Vital for Less Privilege Society?
ท้าไม ความเหลื่อมล้าจึงกลืนกินผูค้ นส่วนใหญ่บนโลกใบนี ให้กลายเป็นผู้ด้อยโอกาส ?? เราจะช่วยกันสร้าง
ศักยภาพนวัตกรรมทางสังคมใหม่ๆ ด้วย digital technology เพื่อบรรเทาปัญหานีได้อย่างไร ??
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 13.30 น.

กรณีศึกษำ 2

13.30 – 14.10 น.

ปำฐกถำ 2 : How Digital Technology benefit The Society
โลกแห่ง digital technology ที่พรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อันน่าตืน่ ตะลึงนัน มีอิทธิพลอย่างมากต่อการด้าเนินชีวิต
ของผู้คนและสังคมทังโลกในปัจจุบัน ต่างตื่นตัวพากันพัฒนาเทคโนโลยีให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนดีขึนอย่างไร??
โดย ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล อดีตผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ***
กรณีศึกษำ 3

14.10 – 14.40 น.
14.40 – 15.20 น.

15.20 – 15.50 น.

ปำฐกถำ 3 : Innovating Business Model to create Social Enterprise
“เมื่อวันที่ผลก้าไร มิใช่เป็นเพียงเรือ่ งของตัวเงิน” นวัตกรรมใหม่ส้าหรับ business model ที่ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วม
มากขึน ทังด้วยตังใจที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากขึน เล็งเห็นว่าการสร้างนวัตกรรมเป็นสิ่งจ้าเป็น และจาก
การเห็นโอกาสทางสังคม น้าไปสู่การสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ โลกและธุรกิจอยู่ร่วมกันได้
โดย คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน) ***
พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 23.05.17
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15.50 - 16.50 น.

เสวนำ 1 : Digital Innovation for a Better Society: Thailand Case
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่รังสรรค์ผ่าน digital technology เพื่อเป็นทังเครือ่ งมือในการสร้างพืนที่ และเป็นเวทีให้คนทั่วไป
ได้มสี ่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมเริ่มมาแรงและตื่นตัวมากในประเทศไทย มาฟังตัวอย่างของนวัตกรรมที่โดดเด่น
เหล่านี ว่าได้ร่วมจรรโลงให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมได้อย่างไร
ร่วมเสวนำและดำเนินรำยกำร โดย

❖ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
16.50 – 19.00 น.
Day 2
เวลำ
09.00 – 09.40 น.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
❖ ผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด ***
Networking Cocktail Reception

***

09.40 – 10.10 น.

August 17, 2017
ห้องสัมมนำใหญ่
ปำฐกถำ 4: Design Thinking for developing solution to address social problems due to
digital technology
องค์กรยุคใหม่ต้องตอบแทนสังคม และต้องด้าเนินการด้วยแนวคิดอย่างเป็นระบบ จึงจะสามารถพัฒนาแนวทาง
แก้ปัญหาสังคมได้อย่างถ่องแท้ สู่ความยั่งยืน เราจะเริ่มกันอย่างไร? เริ่มคิดทีต่ รงไหน? จึงจะเป็นการ “รู้ เห็น เป็น
ใจ” ร่วมกันขององค์กรและสังคมได้อย่างมั่นคง
โดย คุณอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผูอ้ ้านวยการศูนย์ Thailand Creative & Design Center (TCDC) ***
กรณีศึกษำ 4

10.10 – 10.40 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.40 – 11.10 น.
13.10 – 13.50 น.

กรณีศึกษำ 5
ปำฐกถำ 5 : How to finance Social Innovation through Crowdfunding
การสร้างกลไกสนับสนุนนวัตกรรมด้านการเงิน ซึ่งทั่วโลกก้าลังมีความพยายามที่จะหาวิธีหรือกลไกใหม่ๆ เพื่อให้เกิด
การลงทุนสนับสนุนการท้าโปรเจคท์เพื่อสังคมใหม่ๆ โลกนีมีเงินทุนมากพอที่จะสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ท่าน
ทราบหรือไม่?
โดย คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ***
เสวนำ 2 : Public & Private Collaboration for a Better Environment
ภาครัฐ และ องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ คือหน่วยงานที่มีความส้าคัญและศักยภาพในระดับต้นๆ ที่จะต้องผนึกก้าลังเพื่อ
สร้างสิ่งแวดล้อมโลกที่ดีกว่าวันนี มาฟังว่าหน่วยงานชันน้าต่างๆ นัน มีนโยบาย แนวคิด หรือ โครงการนวัตกรรมใน
การสร้างโลกที่ดีขึน อย่างไร?
ร่วมเสวนำและดำเนินรำยกำร โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ร่วมเสวนำ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

11.10 – 12.10 น.

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 23.05.17
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พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
กรณีศึกษำ 6

14.20 – 15.10 น.

ปำฐกถำ 6 : Supporting and Growing Digital Social Innovation in Thailand, What needs?
ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความจ้าเป็นในการสนับสนุนและพัฒนาการด้าเนินกิจกรรม Digital Social Innovation เพื่อ
แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และหากเราต้องการให้พลวัตนีไม่หยุดนิ่ง กลไกส้าคัญอะไรอีกที่
เราต้องการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นันทวรรณ วิจติ รวาทการ
คณบดีวิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***
พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

15.10 - 15.40 น.
15.40 – 16.50 น.

Debate : The Impact of Digital Social Innovation to the Economy & Society
คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจกับ Digital Social Innovation เพราะต่างมองว่าในยุคสมัยนี นวัตกรรมเพ่อการ
แก้ปัญหาสังคมนันเป็นสิ่งจ้าเป็น ด้วยความท้าทายของปัญหาสังคมที่มากมาย ซับซ้อน เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ในขณะที่ทรัพยากรทีม่ ีอยู่นัน กลับลดลงทุกวัน
ร่วมเสวนำ โดย
❖ ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรสุ ภา ***
❖ ผู้อ้านวยการโครงการดิจิทัลชุมชม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
❖ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อ้านวยการส้านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ***
❖ ดร. ธงชัย ชิวปรีชา มู ล นิ ธิ โรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ระยอง ***

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 23.05.17

***
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