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รายละเอียดการสัมมนา 

เร่ือง “Supply Chain และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ICT” 
จัดโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
วันพฤหัสบดทีี่ 8  กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.    

ณ หองซาลอน เอ  ชั้น 2   โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ (ถนนรัชดาภิเษก) 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ได
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยุทธศาสตรที่ 5 คือ การยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและรายไดเขา
ประเทศ  ซ่ึงมุงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ICT ไทย  โดยสรางสภาพแวดลอมที่
เอ้ืออํานวยตอการสรางงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา 
และภาคเอกชน  สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากงานวิจัยสูผูประกอบการ และสรางสภาพแวดลอมที่
เอ้ือตอการประกอบธุรกิจ (โดยใหความสําคัญเปนพิเศษกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต) 

 
    จากยุทธศาสตรดังกลาว กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสํานักสงเสริมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการเชื่อมโยง สนับสนุน ขยายและ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย จึงมอบหมายใหคณะวิจัยจาก
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ทําการศึกษาวิจัย ”โครงการสงเสริมบทบาทของ
อุตสาหกรรม ICT เพ่ือการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ ระยะที่ 2”  บัดนี้ คณะวิจัยไดทําการ
วิจัยและจัดทํารางรายงานการศึกษา Supply Chain อุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทยเรียบรอยแลว  
 
 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยภายใตการสนับสนุนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จึงรวมจัดการสัมมนาน้ีขึ้นเพ่ือนําเสนอผลการศึกษา รับฟง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผูเขารวม
สัมมนาในประเด็นเรื่องโครงสรางและองคประกอบของ Supply Chain อุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย รวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคของอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิตัลคอนเทนท 
เพ่ือที่คณะผูวิจัยจะรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดรับไปปรับปรุงขอเสนอแนะทางนโยบายเพื่อนําเสนอ
รัฐบาลตอไป 
 



 2

2. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ สมาคมและผูประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ตลอดจนผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของทราบถึงโครงสรางและองคประกอบ Supply Chain ของ
อุตสาหกรรม ICT ภายในประเทศไทย โดยใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต 
 2. เพ่ือรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรม ICT ใน
ประเทศไทย โดยใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต  
 
3. กลุมเปาหมายและผูเขารวมสัมมนา 

สมาคมและผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อุตสาหกรรมซอฟตแวรและดิจิตัลคอนเทนท สถาบันการศึกษา ตลอดจนตัวแทนจากองคกรใน
ภาคประชาชนและผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ที่เกี่ยวของ   
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รางกําหนดการสัมมนา 

เร่ือง “Supply Chain และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ICT” 
จัดโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
วันพฤหัสบดทีี่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.  

ณ หองซาลอน เอ  ชั้น 2   โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ (ถนนรัชดาภิเษก) 

 
08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 09.10 น.  กลาวเปดการสัมมนา 
  โดย คุณสือ ลออุทัย 
   ปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

09.10 - 10.00 น. นําเสนอรางรายงานการศึกษา Supply Chain อุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย 
  โดย  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย  
   ดร. เสาวรัจ  รัตนคําฟู 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) 

10.00 - 11.30 น. เสวนาหัวขอ “โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะซอฟตแวรและ
ดิจิตอลคอนเทนต”  

  โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก  
   นายกสมาคมสงเสริมการสงออกอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย 
   ดร. วิวัฒน  วงศวราวิภัทร 
   กรรมการผูจัดการ บริษัทDigicraft จํากัด (ผูบุกเบกิ ICT ไทยในตลาดญี่ปุน)  

คุณสันติ เลาหบูรณะกิจ 

ผูสรางธุรกิจแอนนิเมชั่นการตูนปงปอนด 
คุณประทีป สยามวาลา  

   Production Supervisor  บริษัท Yannix Technologies จํากัด 

ผูดําเนินการอภิปราย:    ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานชิย สถาบันวจัิยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

11.30 - 12.30 น. เปดเวทีรวมแสดงความคิดเห็นตอ Supply Chain และโอกาสทางการตลาดของ
อุตสาหกรรม ICT ในประเทศไทย 

12.30 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน (หองฟาวนเทน ชั้น 1) 
 

อาหารวางบรกิารในหองประชุม 





   
แบบตอบรับการสัมมนาเรื่อง  

เร่ือง “Supply Chain และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ICT” 
จัดโดย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
วันพฤหัสบดทีี่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 8.30 - 12.00 น.  

ณ หองซาลอน เอ  ชั้น 2   โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ (ถนนรัชดาภิเษก) 

 
 

ชื่อ-นามสกุล  .................................................................................................................... (ตัวบรรจง) 

ตําแหนง  .................................................................................................................... (ตัวบรรจง) 

หนวยงาน  .................................................................................................................... (ตัวบรรจง) 

โทรศัพท  .....................................  โทรสาร ....................................... E-mail .....................................  

มีความประสงค: 
 เขารวมสัมมนา 

o รวมรับประทานอาหารกลางวัน 
o ไมรวมรับประทานอาหารกลางวัน 

 ไมเขารวมสัมมนา 
 ไมเขารวมสัมมนา และขอสงผูแทน 

1 ชื่อ-นามสกุล  ........................................................ ตําแหนง  .............................................................   

โทรศัพท  .....................................  โทรสาร ....................................... E-mail ...........................................  

2 ชื่อ-นามสกุล  ........................................................ ตําแหนง  .............................................................   

โทรศัพท  .....................................  โทรสาร ....................................... E-mail ...........................................  
 

 
กรุณาสงแบบตอบรับมายังมมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายในวันศุกรท่ี 2 กรกฎาคม 2553  

ท่ีโทรสาร: 02-718-5461-2  หรือติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท:  02-718-5460 
คุณปราณี เบอรตอ 507   คุณวิโรจน  เบอรตอ 511 

 




