
 

 

 

 

 

 

 
 

ภายใต้แนวคิด 
Digital Technology-Pathways to Social Changes 

 
วันที่ 16-17  สิงหาคม พ.ศ. 2560  

ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
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หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการท างานเฉก
เช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง โดยในบริบทประเทศไทย เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบ
ปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่  ความท้าทายที่รายล้อมอยู่รอบตัวเรานั้น ดูเหมือนยากที่จะเอาชนะได้  แต่หาก
เรามาร่วมมือกันโดยค านึงถึงโลกในภาพรวม  เราสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆ ให้กับปัญหาทางสังคมได้  ด้วยการ
สร้างสรรค์ร่วมมกัน เราจะสามารถเปลี่ยนแนวคิดดีๆ ให้กลายเป็นความจริงที่ส่งผลในเชิงบวกได้   ดิจิทัลเทคโนโลยี คือ พลัง
และเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนบริบทแห่งการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน  ในยุคใหม่นี้  ท าอย่างไรที่ ภาครัฐ สังคม ภาค
ธุรกิจ ชุมชน จะสามารถเดินหน้าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยที่ทุกภาคส่วนต่างได้รับประโยชน์และความเท่าเทียม  นวัตกรรม
ทางสังคมใหม่ๆ เกิดขึ้นและผลักดันให้เกิดโครงการใหม่ๆ ที่เปี่ยมประสิทธิภาพและคุณค่าได้  ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นเวทีส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทางสังคมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ที่มีพลังเปลี่ยนแปลงโลกจากการ
สร้างสรรค์ความคิดดี ให้เป็นจริงได้ 

2. เป็นเวทีในการระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลจ านวนมากนั้น จะสามารถน ามา
ท าให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีได้อย่างไร 

3. เป็นเวทีแห่งความร่วมมือแบ่งปัน และท างานร่วมกัน สร้างโครงการที่มีประโยชน์ระหว่างภาครัฐ ธุรกิจ สังคม และ 
ชุมชน  ด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสังคมที่ดีขึ้น อย่างเท่าเทียมกัน 

แนวทางการด าเนินโครงการ 

1. เป็นการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล สัมมนาวิชาการ และอภิปรายร่วม ระดมสมอง ทางด้านนวัตกรรม
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมทางสังคม ครั้งแรกในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 2 วัน 

2. ผสานก าลัง และความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความ
พร้อมภาคสังคม และชุมชน  เพื่อการใช้ดิจิทัลในการขับเคลื่อนความยั่งยืนให้แก่สังคม 

3. สอดรับกับภารกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี คือ การมีใช้ ใช้ให้เป็น เพื่อประโยชน์สุข
ของสังคม ทุกคนอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

ระยะเวลาในการจัดงาน  
วันท่ี 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
สถานที่การจัดงาน 
ห้องวายุภักษ์ 2-4 ช้ัน 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
รูปแบบการจัดงาน  

• การสัมนนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง 

• การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม digital social innovation  

• Social Innovation Project การน าเสนอโครงการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม  

• Digital Social Inno App การแสดง application ทางด้านการพัฒนาสังคมและธุรกิจร่วมกัน 

• Digital Social Innovation Awards การประกวดโครงการดีเด่น 

• Digital Social Inno Networking Night กิจกรรมพบปะสังสรรค์ ท าความรู้จัด แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในรูปแบบและ
บรรยากาศ Cocktail Reception เปี่ยมด้วยความคิด และความร่วมมือ 

 



 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม 
เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรมสัมมนา ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหาร
เช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง)  โดยส าหรับข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข 
วิธีช าระค่าลงทะเบียน 
 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการช าระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ (แฟกซ์) 
02-6617757 หรอื (อีเมล)์ Tanya@absolutealliances.com , info@absolutealliances.com 
 ช าระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าช่ือบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัล
ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

• ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขท่ีบัญชี 085-0-12124-8    

• ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาอโศกมนตรี เลขท่ีบัญชี 925-0-07304-7     

• ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขท่ีบัญชี 003-2-42408-4 
รับใบเสร็จรับเงินท่ีหน้างาน และกรุณาน าใบหักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน 
หมายเหตุ: การยกเลิกการลงทะเบียน จะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และท าการยกเลิกก่อน 7 วันท าการ 
ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธ์ิที่จะได้รับเอกสารสัมมนา) 
ประโยชน์ที่ดาดว่าจะได้รับ  

เกิดความรู้ ความตระหนัก ในการผลักดันแนวคิด digital social innovation เกิดความเข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม ว่าจะเป็นแกนส าคัญต่อการปรับโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน และในยุคที่โลกไร้พรมแดนเช่นนี้ การประยุกต์ใช้ digital technology จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญ ที่ท าให้ทุก
ความคิดสร้างสรรค์เป็นความจริง 
โครงสร้างการจัดงาน 
ร่วมจัดโดย 

• กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

• สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
สนับสนุนการจัดงานโดย 

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Advisory Council  

• นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์    
 รองปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธาน)  

• นางวรรณพร   เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รองประธาน) 

• ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์  
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ) 

• ดร.ชิงชัย   หาญเจนลักษณ์ 
รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กรรมการ) 
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• คุณวุฒิกร   สุริยะฉันทนานนท์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด 

• น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง   
คณะกรรมการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
(กรรมการ) 

• ดร.กัลยกิตต์   กีรติอังกูร   
อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กรรมการ) 

• ดร.ภากร    ปิตธวัชชัย 
รองผู้จัดการหัวหน้าสายงายวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานการเงินและบริหารเงินลงทุน 
ส านักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กรรมการ) รอการตอบรับ 

• คุณอภิสิทธ์ิ   ไล่ศัตรูไกล    
ผู้อ านวยการศูนย์ Thailand Creative & Design Center (TCDC)  (กรรมการ) รอการตอบรับ 

• คุณศักดิ์ณรงค์   แสงสง่าพงศ์    
รองประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ) รอการตอบรับ 

• รศ. ดร. สันติ    ถิรพัฒน์       
อาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรรมการ) รอการตอบรับ 

• คุณอภิชาต   การุณกรสกุล 
ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม (กรรมการ) รอการตอบรับ 

คณะท างานโครงการฯ 

• คุณประวิตร   ฉัตตะละดา 
ผู้อ านวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

• คุณบุญรักษ์   สรัคคานนท์ 
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  

• คุณดิลก  คุณะดิลก   
     กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย   

• คุณกัลยา   แสวงหาบุญ 
เลขานุการคณะท างานโครงการฯ 
 
 

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย 
บริษัท แอ๊บโซลูทท์  อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757 
โทรศัพท์มือถือ 086-339-4652 
อีเมล์ : Tanya@absolutealliances.com,Info@absolutealliances.com 


