Co-Hosted By:

กำหนดกำร Digital HR Forum 2019
Theme: Developing A Digital Workforce
วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
As of 11.06.19
Day 1
เวลำ
08.00-10.00 น.

August 28, 2019
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
พิธีเปิดโครงการ Digital HR Forum 2019 อย่างเป็นทางการ
กล่ำวรำยงำน
โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Developing A Digital Workforce
พัฒนาคน แล้วคนจะพัฒนาทุกอย่าง ยังคงเป็นประโยคอมตะที่ให้ความสาคัญกับทุนมนุษย์ได้สั้น และชัดเจนที่สดุ ในโลกที่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกลายเป็นกุญแจสาคัญของวงการต่าง ๆ ทัว่ โลก
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***

10.00 – 10.30 น

พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 – 11.10 น.

ปำฐกถำ 1: The Government Policy on Human Capital Development Towards Digital Era
หากประเทศไทยต้องการก้าวข้ามกับดักการพัฒนาประเทศ และได้ประโยชน์จากการแข่งขันในตลาดโลก รวมทั้ง
(40 นาที)
การลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อีกทั้งสามารถดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทลั เหมือนหลาย
ประเทศ สิ่งที่ภาครัฐต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน คือการพัฒนากาลังคนด้านดิจิทลั ที่มีคณ
ุ ภาพสูง และใช้งานได้จริง
โดยการดาเนินนโยบายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควบคู่กนั ไป อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดย คุณเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ***
11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษำ 1: Sponsor
11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 2: Preparing For The Future—Building Agile, Digital and Innovation Capabilities
(40 นาที)
โลกการทางานที่ไม่เหมือนเดิม ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงที่ทั้ง “เร็ว” และ “แรง” เมื่อถูก Digital Disruption จะปรับกล
ยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมื ออนาคตอย่ างไร ความผิดพลาดขององค์กรส่ วนใหญ่ ในการเปลี่ ยนแปลง เนื่องจากมุ่งไปที่
เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มขีดความสามารถในการทางานให้เป็นแบบ Agile และการเปิดรับสิ่ง
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วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
As of 11.06.19
ใหม่ๆเข้ามา คือเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ซึ่งควรครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และสร้าง
ทุนมนุษย์ที่มีทักษะหลากหลาย แยกย่อย เฉพาะด้าน ให้ทันกับนวัตกรรมล้าโลกต่าง ๆ
โดย คุณขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ***
13.40 – 14.10 น. กรณีศึกษำ 2: Sponsor
14.10 – 14.50 น. ปำฐกถำ 3: Embracing Digital Humanism: Human-Centric Digital Leadership Required
Digital Humanism ทฤษฎีกระแสรองที่มาแรงในเวทีระดับโลก คือความคิดที่ว่า มนุษย์ตา่ งหากคือหัวใจสาคัญ ไม่ใช่
(40 นาที)
เทคโนโลยี ของสภาวการณ์ที่จะอุบัติขึ้นของ digital business และ digital workplace. ทฤษฎีนี้เชื่อว่าในการเชื่อมต่อของ
ความเป็นมนุษย์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างเหมาะเจาะและกลมกลืนนั้น จะสร้างปรากฏการณ์ความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ที่
เราต่างคาดไม่ถึง
โดย รศ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
14.50 – 15.20 น. กรณีศึกษำ 3: Sponsor
15.20 - 15.50 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
15.50 – 17.00 น. เสวนำ1: Emerging Profession in The Digital-Driven New Normal World
แรงงานจะมีจานวนไม่เพียงพอในทุกประเทศภายในปี 2573 ซึ่งแนวทางการแก้ไขในอนาคตจะมาจากการทางานร่วมกัน
(70 นาที)
อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างคนกับเทคโนโลยี แต่ความต้องการของผู้มีทักษะเฉพาะด้านอย่างมหาศาลนั้น จะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ที่ชี้เป็นชี้ตายในยุคของเรามากกว่าการที่ธุรกิจจะถูกครอบงาด้วยเทคโนโลยีเสียอีก
ร่วมเสวนำ โดย
❖ ดร.เสาวรัจ รัตนคาฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
❖ คุณภานุวัฒน์ กาญจะโนสถ ที่ปรึกษาอาวุโส คอร์นเฟอร์รี่ เฮย์กรุ๊ป ประเทศไทย ***
❖ คุณนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อานวยการสานักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ คุณโอม ศิวะดิตถ์ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
Day 2
August 29, 2019
เวลำ
ห้องสัมมนำใหญ่
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วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
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As of 11.06.19
09.00 – 09.40 น. ปำฐกถำ 4: The Business Value of Managing The Employee Experience
คาถามยอดฮิต รู้ว่าสาคัญ แต่เป็นหน้าที่ใคร และต้องเริ่มที่ตรงไหน?? ทุกวันนี้คาว่า Employee Experience หรือ
(40 นาที)
Employee Engagement เป็นแนวคิดที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงการบริหารทรัพยากรบุคคล มีองค์กรขนาดใหญ่
หลายแห่งที่เชื่อว่า ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร มีประสบการณ์ร่วมที่ดีแล้ว ย่อมมีแรงขับด้านบวกให้องค์กรทะยาน
ไปข้างหน้า ซึ่งคือคุณค่าอเนกอนันต์ต่อธุรกิจ และองค์กร
โดย คุณปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) ***
09.40 – 10.10 น. กรณีศึกษำ 4: Sponsor
10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
10.40 – 11.50 น. เสวนำ2 : Leading Agile Business Transformation Through Digital HR
(70 นาที)
เราใช้ชีวติ อยู่ในโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากโมเดลธุรกิจใหม่ ไปสูร่ ะบบพลังงานใหม่ การปฏิรูปสู่ดจิ ิทัลได้แผ่
ขยายอย่างเต็มกาลังรอบตัวเรา เทคโนโลยีในวันนี้จะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าในวันพรุ่งนี้ คนทางานยุคใหม่จาต้อง
มีความสามารถในการควบคุมใช้เทคโนโลยีทเี่ ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
การเปลีย่ นแปลงคือสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาในองค์กร และนีค่ ือภารกิจสาคัญของ Digital HR
ร่วมเสวนำ โดย
❖ ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ และพัฒนาองค์กร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ***
❖ คุณปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
❖ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุม่ มิตรผล ***
❖ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ***
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี Chief Project Executive, Innovation and Creative Entrepreneurship Development
Bangkok University
11.50 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 5: The Impact of Integration of AI, Blockchain, Cloud and Big Data: Powering The New
Workforce
(40 นาที)
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วันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
As of 11.06.19
การมาถึงของยุคเทคโนโลยีเมกะเทรนด์เหล่านี้ เป็นวิกฤติ หรือ โอกาส ถึงเวลาที่เรากาลังก้าวเข้าสู่ยุค Automation หรือ
AI First อย่างเต็มตัว การอุบัติขึ้นและดารงไปของ AI Block Chain Cloud and Big Data จะเสริมศักยภาพให้กับทุน
มนุษย์ในยุคใหม่ได้อย่างไร สมกับประโยคที่ว่า เทคโนโลยีไม่ได้มาแย่งงานเรา แต่มาช่วยให้การทางานของเรามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นต่างหาก
โดย คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธ์ อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด ***
13.40 – 14.20 น. ปำฐกถำ 6: Share Story: Business Transformation—Reshaping Profession Trends
มีคนเคยบอกเอาไว้ว่าเราจะคาดหวังถึงผลลัพธ์ใหม่ไม่ได้ ถ้าเรายังใช้วิธีการแบบเก่า เมื่อองค์กร หรือธุรกิจจะต้อง
(40 นาที)
transform ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม แรงสั่นสะเทือนย่อมส่งผลไปถึงโมเดลของธุรกิจทั้งระบบนิเวศน์ การกาหนดทักษะใหม่
สาหรับธุรกิจใหม่ และโลกข้างหน้า ซึ่งต้องเริ่มพัฒนาทุนมนุษย์ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อที่เราจะมีความพร้อมรับกับโลกอนาคต
โดย บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด ***
14.20 - 14.50 น. กรณีศึกษำ 5 : Sponsor
14.50 – 15.50 น. Debate Panel: The Future Role of HR in The Context of Digitization
(70 นาที)

โลกเปลี่ยนทุกวินาที คนย่าอยู่กับที่ มีแต่สูญพันธ์ เพราะโลกทุกวันนีไ้ ม่ได้เคลื่อนไหวเป็นรายวัน หรือรายเดือนอีกต่อไปแล้ว
การเข้ามาของ digital technology ทาให้โลกขยับเป็นรายวินาที หรือน้อยกว่านั้น ท่ามกลางอภิมหาพลวัตเหล่านี้ แนวคิด
ใหม่ เมกะเทรนด์ใหม่ ทฤษฎีใหม่ เกิดขึ้นรายวัน HR จะเดินหน้าบทบาทอย่างไร โดยไม่เกิดอาการ “shock” เพราะเดินตาม
ไม่ทัน เรียนไม่หมด หรือ ไม่ “สาลักเครื่องมือ” เพราะบริโภคแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่มากเกินไป จนลืมหัวใจของ
การบริหารทุนมนุษย์ที่แท้จริงไป
ร่วมเสวนำ โดย
❖ คุณชุติมา สีบารุงสาสน์ ผู้อานวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
❖ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ***
❖ คุณนัตดา บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ***
❖ บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ซีพีซเี อส (ประเทศไทย) จากัด ***
ดำเนินรำยกำร โดย
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As of 11.06.19
❖ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***
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