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Day 1
เวลำ
08.00-10.00 น.

August 29, 2018
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
พิธีเปิดโครงการ Digital HR Forum 2018 อย่างเป็นทางการ
กล่ำวรำยงำน

โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Addressing Thailand Transformation Progress : Moving to The
New Economy

โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
10.00 – 10.30 น

พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 – 11.10 น.

ปำฐกถำ 1 : People Transformation Amidst Disruptive Technology
ทุ ก ภาคส่ว นต้อ งพร้อ มรั บมือ กั บสิ่งที่ มองไม่เห็ น ทั้ งอุ ป สรรคและโอกาสที่ ไม่มี ใครรู้แ น่ชัดว่ า มั น คื อ อะไร ?
ท่ามกลางความผันผวน เปลี่ยนแปลง ที่มีอานุภาพกวาดล้างโลกในมิติเดิม เราต้องเตรียมพร้อม เตรียมตัว อะไร
อย่างไร? มาร่วมฟังแนวทาง ของผู้บริหารจากภาคการเงินธนาคาร ซึ่งถือได้ว่า เป็นธุรกิจที่กาลังถูก disrupt
อย่างรุนแรงหนักหน่วงที่สุด

(40 นาที)

โดย คุณพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส Chief people office ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษำ 1 "Making HR Smarter เพิ่มประสิทธิภำพเพื่อ HR โฉมใหม่"

โดย คุณวัชรพงศ์ โลหะชุมพล Technology Specialist บริษัท Source Code Asia Pacific Pte Ltd. (K2)
11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 2 : Emerging Demographics Shockwaves : Digital HR and Incumbent Workforce
“แค่ตระหนักคงไม่พอ” “เราคงต้องจ้องมองอย่างตื่นตระหนก” ความสับสนอลหม่านเมื่อดิจิทัลครองโลก และ
(40 นาที)
สามารถเปลี่ยนโลกได้เพียงชั่วพริบตา ท่ามกลางความตื่นตระหนก ที่เราควรมาร่วมหาแนวทางสร้างความตระหนัก
และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ว่าในโลกการทางานและการพัฒนาบุคคลากรยุคใหม่ ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติ
ทั้ง Workplace และ Workforce

โดย รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.40 – 14.10 น. กรณีศึกษำ 2 :
14.10 – 14.50 น. ปำฐกถำ 3 : How HR is Transforming to Drive Change Within Dynamic Landscape
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(40 นาที)

หมดยุคที่ HR จะเป็นเพียง Supporting Unit ของการเปลี่ยนแปลงองค์กร ยุคสมัยแห่งดิจิทัลเปลี่ยนโลกนี้ เรา
ต้องกลับมาตั้งคาถามว่า HR จะขับเคลื่อนและนาพาองค์กรอย่างไร ให้ทุกองคาพยพ ทุกมิติของคน ฝ่าคลื่นลมแห่ง
การเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้อย่างรอดปลอดภัย

โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
14.50 – 15.20 น. กรณีศึกษำ 3 : HR Services Digital Process Transformation

โดย คุณสุรพงษ์ นิรมลเฉิดฉาย Technical Solution Architect – Collaboration Solution, บริษัท Cisco
Systems (Thailand) Limited
15.20 - 15.50 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
15.50 – 17.00 น. เสวนำ1 : How to Kick-Start The People Transformation to Cope With Digital Strategy
อะไร คือ กระบวนการที่เราควรจะเดินหน้าในการเปลี่ยนผ่าน ?? เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ
(70 นาที)
ทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Technology ที่จะต้องนาพาองค์กร
และประเทศชาติไปสู่ digital economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ร่วมเสวนำ โดย
❖ คุณเฑวิณฑร์ สมงาม ผู้อานวยการสานักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
❖ คุณทัสพร จันทรี กรรมการผู้จัดการ TAS Consulting Partner (TAS)
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อานวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17.00 – 19.00 น. Networking Cocktail Reception
Day 2
เวลำ

August 30, 2018
ห้องสัมมนำใหญ่

09.00 – 09.40 น. ปำฐกถำ 4 : How to Be Successful in A World Led By AI and Automation
AI และ Autonomous สามารถมาทดแทนมนุษย์ได้จริงหรือไม่? คาถามยอดนิยมแห่งยุคสมัย ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว
(40 นาที)
เราควรเปลี่ยนคาถามใหม่ ว่าในโลกแห่งอนาคต ที่การขับเคลื่อนทาได้ด้วยเทคโนโลยี AI และ Automation นั้น
องค์กรเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อเสริมศักยภาพสูงสุด ทั้งมนุษย์และเทคโนโลยี

โดย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตัง้ และที่ปรึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
09.40 – 10.10 น. กรณีศึกษำ 4 :
10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
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10.40 – 11.50 น. เสวนำ2 : Leading Through Changes: Tomorrow’s Talent Model
(70 นาที)
เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต้องปรับตัวอย่างมาก
เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ การสร้างคนที่ใช่ คือความท้าทายแห่ง
ยุคสมัย ที่เราต้องสร้างทั้ง Digital Capability+ Digital Mindset+ Digital Culture
ร่วมเสวนำ โดย
❖ คุณชุติมา สีบารุงสาสน์ ผู้อานวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
❖ คุณอริญญา เถลิงศรี chief capability officer & Managing Director SEAC
❖ คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ Co-founder Techsauce Media
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ คุณโอม ศิวะดิตถ์ ที่ปรึกษา สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
11.50 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 5 : The Future of Work and Workforce Within The Blockchain Environment
แล้วเราก็เข้าสู่ยุคแห่ง Blockchain ที่ความดารงอยู่ของการเป็นตัวกลางของสรรพสิ่งหายไป อะไรจะเกิดขึ้น เมื่อ
(40 นาที)
ทุกคนในโลกนี้สามาถทาทุก transaction ที่ปรารถนา โดยไม่ต้องผ่านคนกลาง หรือ ตัวกลางอีกต่อไป ปรากฏการณ์
นี้ มีบทบาทอย่างสูงยิ่ง ทั้งการทาลาย และ เกิดใหม่ ของรูปแบบการทาธุรกิจ Workplace และ Workforce แห่ง
อนาคตจะมีหน้าตาแบบไหน?

โดย คุณศิริทิพย์ ศิรโิ ภคาภิรมย์ Director บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด
13.40 – 14.20 น. ปำฐกถำ 6 : The Future of Learning : The Right Approach to Beef Up Digital Capability
(40 นาที)

ในอดีต เราสร้างและพัฒนาคนใน skills ทั่วๆ ไป แต่ในยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลกนี้ เราจะสร้างระบบการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
คนยุคใหม่กันอย่างไร education system แบบไหน ที่จะเสริมสร้าง อย่างแกร่ง ศักยภาพและความสามารถ
ทางด้านดิจิทัล ให้เกิดกับเยาวชนไทย

โดย ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
14.20 - 14.50 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
14.50 – 15.50 น. Debate Panel : Critical Success Factors in Digital Transformation: Ability vs Willingness vs
(70 นาที)

Rules & Regulation
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หัวใจสาคัญที่จะนาพาไปสู่ความสาเร็จแห่งการเปลี่ยนผ่านองค์กร เปลี่ยนผ่านประเทศไทย ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีนั้น
ในทุกภาคส่วน ทุกมิติ เรายังคงต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคอะไรบ้าง?? และอุปสรรคใด ควรจะได้รับการแก้ไขก่อน ??
และใครเป็นผู้ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้ ??
ร่วมเสวนำ โดย
❖ คุณจรัสศรี พหลโยธิน Managing Director บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จากัด
❖ ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)

4

***วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ***

