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รายละเอียดโครงการ Digital HR Forum 2019
หลักการและเหตุผล
ภายในไม่เกิน 5 ปี ข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนาพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย
4.0” ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อบริบท
ทางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่างๆ ควรต้องมีการปรับตัวตาม
เช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
เรากาลังอยู่ในโลกที่มี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และ คนไทยเองจาเป็นต้องปรับตัวเองอย่างมาก
เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การไปสู่ประเทศไทย 4.0 เราจาเป็นต้องมี คนไทย 4.0 ซึ่งมีความสาคัญ
อย่างยิ่งแต่ไม่ใช่เพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็น แต่จะต้องมีทั้ง Digital Mindset และ Digital Culture และต้อง
พร้ อ มที่ จ ะเป็ น คนมี จิ ต สาธารณะ เพราะเราก าลั ง จะก้ า วเข้ า สู่ เศรษฐกิ จ ยุ ค แห่ ง การแบ่ ง ปั น Sharing
Economy เพื่อให้พร้อมรับมือ โลกของเราได้ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเชื่อมโยงกันไว้ด้วยกันด้วย
เทคโนโลยี เครือข่ายที่ได้เปิดโลกของการใช้ชีวิต การทางาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทางสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย จึงได้เล็งเห็น ถึง การปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบดั้งเดิม
เข้ า สู่ Digital HR เพื่ อ สามารถสร้ า งและพั ฒ นาทุ น มนุษ ย์ ซึ่ ง เป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ส าคั ญในการเข้ าสู่ Digital
Economy จึงได้ดาริจัดงาน Digital HR Forum เพื่อส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวในวงกว้าง และสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล Digital HR Forum จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ อยู่ร่ว มกับ August Series โดยภายใน
August Series ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย eGovernment Forum / Digital HR Forum แ ล ะ BigData & Cloud
Computing โดยมีกาหนดจัดขึ้นทุกปี
วัตถุประสงค์
▪ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้ องกับ ความ
เปลี่ยนแปลงของ Digital Economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
▪ สร้างความตระหนัก และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ว่าในโลกการทางานและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ที่
ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce
▪ เวทีเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และ ประเทศชาติ
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ระยะเวลาในการจัดงาน
วันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่การจัดงาน
ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
รูปแบบการจัดงาน
▪ การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
▪ การชมนิทรรศการในส่วนแสดงเทคโนโลยี ICT
▪ Networking Function
▪ การจัดประชุมกลุ่ม Focus Group
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
▪ เกิดการตระหนัก และตื่นตัวในการับมือกับแนวโน้มสาคัญๆ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในยุคที่
ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในการ disrupt ทุกอย่าง เรามีบุคลากรที่พร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงนี้
▪ เข้าใจและเตรี ย มพร้ อมที่จ ะขับ เคลื่ อนองค์กร อย่างมีนวัตกรรม และ มีน วัตกร อย่างมี Digital
Workplace และ Digital Workforce
▪ ร่วมกันผลิตและสร้างทุนมนุษย์ที่มีทักษะพร้อมเข้าสู่ โลกในศตวรรษที่ 21 พร้อมนาพาประเทศเข้าสู่
Digital Economy เราจะขับเคลื่อนคนในองค์กรกันอย่างไร
กลุ่มเป้าหมาย
▪ ผู้บริหารระดับสูง
▪ ผู้บริหารทางด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทุกระดับ
▪ สถาบันการศึกษา
โครงสร้างการจัดงาน
เจ้าภาพร่วม โดย
▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
▪ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
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สนับสนุนการจัดงานโดย
▪ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ***
▪ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ***
▪ สมาคมธนาคารไทย ***
▪ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***
▪ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ***
▪ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ***
▪ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ***
▪ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ***
▪ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***
*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ **

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
▪ คุณเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ)
▪ นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธานที่ปรึกษา)
▪ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)
▪ น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรั ง คณะกรรมการกาหนดยุ ทธศาสตร์และนโยบายความมั่ น คง
ปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรรมการ)
▪ คุณกลินท์ สารสิน
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
▪ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
▪ คุณปรีดี ดาวฉาย
ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทย (กรรมการ)
▪ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กรรมการ)
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▪ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
ผู้อานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรรมการ)
▪ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
▪ คุณประวิตร ฉัตตะละดา
ผู้อานวยการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ)
▪ คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ)
▪ คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ)
เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-7750 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล : tanya@absolutealliances.com
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