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DISRUPT
DESIGN

DAY 1: The Challenges of HR in the Disruptive World
DAY 2: Designing HR Service Optimization and Digitalization

Digital World Change, Disrupt and
Digital Opportunities
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The Chaenges of HR in
e Disruptive World

AGENDA
21 NOVEMBER 2018
07:30-08:30 Registration
08:30-09:30 - พ�ธีเปดการสัมมนา, พ�ธีมอบรางวัล PMAT HR Awards 2018 , มอบรางวัล Thailand HR Innovation 2018

- “Disrupt to Design HR” โดย ดร.บวรนันท ทองกัลยา นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
09:30-10:15 ปาฐกถาพ�เศษ The Emergence of the Disruptive Leader
10:45-11:30 Digital World Change, Disrupt and Digital Opportunities
11:30-12:20 The Challenges of Business and Organization in the Digital Age

Concurrent Session

13:30-15:00
A1 Digital Disruptive: Reimaging Organization Ecosystem
B1 Young Leaders Emerge As Disruption Accelerates
C1 Employer Branding is the Perfect Marriage Between
HR and Marketing
D1 HR Innovation Sharing: Created HR ideas to implement
E1 Transformation and change in HR Digital

15:30-17:00
A2 Ready for the Future – The Reorganization
for a Digital World
B2 Design Thinking and Organizational Culture
C2 Shifting from Employee Engagement Management
to Employee Experience Design
D2 HR Innovation Sharing: Created HR ideas to implement
E2 It's a Generation Y Takeover! Future Leader
are Changing the World

22 NOVEMBER 2018
07:30-08:45 Registration
08:45-09:00 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิว�ชาชีพ
09:00-09:30 Responding to Global Human Capital Trends
09:30-10:45 Realize Change, Redefine Future & Reimagine HR
11:15-12:15 Designing HR Service optimization and digitalization

Concurrent Session

13:30-15:00
F1 Reimagining Talent Management Systems to Align
with Business 4.0
G1 L&D Re-Imagined for the 21st Century
H1 Reinventing Performance Management System
I1 New challenges with ER in Disruptive World
and Thailand 4.0
J1 A New Look at Diversity & Inclusion in the Workplace

15:30-17:00
F2 Making it happen developing talent in the workplace
G2 The Way to Enable a Digital Learning Culture
in your Workplace
H2 Designing Total Rewards for Challenging Times that
will be Relevant in the Future
I2 Labor and Employment Law Update
J2 Recruiting for Diversity in the Workplace
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DISRUPT TO DESIGN HR

สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) ไดกำหนดจัดงาน “วันนักบร�หารงานบุคคลแหงประเทศไทย ประจำป 2561”
หร�อ “Thailand HR Day 2018” ในระหวางวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเปนงานที่ดำเนินการตอเนื่องมาทุกป ในปนี้ขอเชิญ
ทานพบกับหัวขอ Disrupt to Design HR ที่จะนำทานไปสูการมองปรากฏการณในยุค Disruptive World ครบทุกมิติ 360 องศา
สมาคมขอเชิญทานรวมเปนบุคคลสำคัญ ในการรวมแลกเปลี่ยน เร�ยนรู หาคำตอบรวมกันวาอะไรที่เปลี่ยนโลก พรอมทั้งแสวงหา
แนวทางในการรับมือปรากฏการณที่เกิดข�้น ในมิติที่กวางข�้น พรอมทั้ง ขยายมุมคิดในการมองการการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ตอชีว�ตการทำงานของคน HR โดยตรง เพ�่อจะนำไปสูการคิดอยางสรางสรรค และออกแบบการทำงานของ HR ใหสอดรับกับโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป
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DAY 1: The Challenges of HR in the Disruptive World
DAY 2: Designing HR Service Optimization and Digitalization

DAY 1 - The Challenges of HR in the Disruptive World
08:30-09:30

• Registration
• พ�ธีเปดการสัมมนา
• พ�ธีมอบรางวัล PMAT HR Awards 2018
• มอบรางวัล Thailand HR Innovation 2018
• “Disrupt to Design HR” โดย ดร.บวรนันท ทองกัลยา President of PMAT
09:30-10:15

ปาฐกถาพ�เศษ The Emergence of the Disruptive Leader
จากภารกิจชวย 13 ชีว�ตทีมหมูปาที่ติดอยูในถ้ำหลวง-ข�นน้ำนางนอน จ.เชียงราย เปนปฏิบัติการสำคัญระดับ
โลก ที่ไดรับการจับจองและติดตามจากชาวไทยและนานาชาติ ทามกลางสภาวะบีบคั้น ตองเผชิญกับปญหา
อุปสรรค และการแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดเพราะทุกนาทีคือความเปนความตาย ทำใหเราไดรับรูถึงภาวะผูนำ
ของขาราชการไทย ทานณรงคศกั ดิ์ โอสถธนากร ผูท ำหนาทีเ่ ปน ประธานศูนยปฏิบตั กิ ารรวม ทีเ่ ปนการทำงาน
บูรณาการรวมกัน กับ ภาคสวนตาง ๆ อาทิ ตำรวจ ทหาร พลเร�อน ดวยการตัดสินใจที่ชาญฉลาด รอบครอบ
ซึ่งนำไปสูความสำเร็จในการชวยชีว�ต 13 ทีมหมูปา สิ�งที่เราไดเร�ยนรูคือภายใตสถานการณฉุกเฉินเชนนี้ ผูนำ
และ ภาวะผูนำคือสิ�งสำคัญ และนี้เปนโอกาสอันดีที่เราจะไดรับฟ�งปาฐกถาพ�เศษจากบุคคลสำคัญที่ทั่วโลกให
การยกยอง
Chairperson
ทานณรงคศักดิ์ โอสถธนากร
ผูวาราชการจังหวัดพะเยา

10:45-11:30

Digital World Change, Disrupt and Digital Opportunities
นาทีนี้หากเราพ�ดถึงการเปลี่ยนแปลง คงไมมีใครตื่นตกใจแลวเพราะเราเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงมาไดสัก
ระยะหนึ่งแลว คำวา “โลกเปลี่ยน” หร�อแมแต “โลกปวน” ไมใชคำเกินจร�ง หากแตคุณรูจักการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ปจจัยที่นำไปสูการเปลี่ยนแปลง ในหลากมิติแลวหร�อไม และถาเรามองไปไกลกวานั้น ถึงการรับมือตอการ
เปลีย่ นแปลง หร�อ การพัฒนาตัวเองไปเปน “คนทีเ่ ปลีย่ นโลก”นัน้ ตองทำอยางไร โจทยสองขอหลังเปนสิง� สำคัญ
ที่ทาทาย คน HR เปนอยางมาก และเราควรมารวมกันหาคำตอบวา โลกที่เปลี่ยนไปนั้นกระทบตอการทำงาน
ของคน HR อยางไร และ คน HR จะรับมือหร�อสรางโอกาสจากสถานการณนี้อยางไร สำหรับผูที่จะมาเนำทาง
ใหเราก็เพ�อ่ คนหาคำตอบตอคำถามอันทาทาย ก็คอื หนึง่ ในบุคคลเปลีย่ นโลกอยางคุณกระทิง-เร�องโรจน พ�นผล
ชื่อที่ไดรับการยอมรับจาก ชุมชน Startup ระดับโลก และยังไดรับ ฉายา “God father of Thailand Startup”
ผูกอตั้ง Disrupt University โรงเร�ยนบมเพาะผูประกอบการ Startup และกองทุน 500 Tuk Tuks ของกลุม
500 Startup จาก Silicon Valley อยากรูวาคุณจะรับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปและคุณจะเปลี่ยนโลกไดอยางไร
อยาพลาดที่จะมาพบกับคุณกระทิง
Chairperson
คุณเร�องโรจน พ�นผล
ผูกอตั้ง Disrupt University , Founder กองทุน 500 Tuk Tuks

DAY 1 - The Challenges of HR in the Disruptive World
11:30-12:20

The Challenges of Business and Organization in the Digital Age
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดข�้นของคูแขงรายใหม นวัตกรรมที่ทำใหเกิดสินคาและบร�การล้ำสมัย พฤติกรรม
ของผูบร�โภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแขงขันดวยกลยุทธเดิมไมอาจตอบโจทยธุรกิจในโลกยุค Digital Economy
ได ธุรกิจไดรับผลกระทบหร�อผลลัพธอยางไร และ องคการตองปรับตัวอยางไร คือสิ�งที่นาเร�ยนรู และเราจะ
ไดเร�ยนรูผาน การปฏิบัติจร�งขององคการขนาดใหญในประเทศไทยที่ไดทำการปรับตัวเพ�่อรักษาพ�้นที่การเปน
ผูนำทางธุรกิจ แลวเราจะไดรูวาองคการเหลานี้มีกลยุทธอยางไรในการนำพาธุรกิจและองคการผาคลื่นแหง
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
Speaker

คุณชนัญญารักษ เพ็ชรรัตน
กรรมการผูจัดการ
ดีเอชแอล เอกซเพรส ประเทศไทย
ประเทศไทย
THAILAND 2018

Jun 2018-May 2019

Concurrent Session
Session A HR and Beyond
13:30-15:00 A1 Digital Disruptive: Reimaging Organization Ecosystem
เปดมุมมองใหมในการพ�จารณา Organization Ecosystem องคการในโลกยุคใหมควรมีระบบนิเวศอยางไร
ไมใชแคเพ�่อความอยูรอดแตเพ�่อการสรางคุณคาใหแกระบบนิเวศโดยรวม อะไรที่เคยมีอยูแลวตองปรับ สิ�งใดที่
ตองสรางสรรคขน้� มาใหม ขอเชิญมารวมหาคำตอบไปพรอมกับแลกเปลีย่ นประสบการณ ในหัวขอการบรรยายนี้
Speaker

คุณชุติมา สีบำรุงสาสน
ผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล
บร�ษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จำกัด

15:30-17:00 A2 Ready for the Future – The Reorganization for a Digital World
องคการที่มีการออกแบบไดอยางเหมาะสมกับสภาพแวดลอมจะเปนองคการที่สามารถขับเคลื่อนไปได และ
สามารถยืนหยัดอยูไดในกระแสการเปลี่ยนแปลง เมื่อโลกเปลี่ยนไปดวยปจจับอยางเทคโนโลยีดิจิทัล องคการ
รูปแบบดั้งเดิมจะไมปรัยตัวไดอยางไร เมื่อองคการในทุกอุตสาหกรรม ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
จากยุคดิจิทัล ทำใหตองทบทวนรูปแบบองคการและนำไปสูการเปลี่ยนแปลงองคการเพ�่อใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง และวางแผนไปสูการพัฒนาในอนาคต เราจึงขอเชิญทานมารวมพ�ดคุยเพ�่อแสวงหาแนวทางในการ
ออกแบบโครงสรางองคการในยุคดิจิทัลรวมกัน
Speaker

ดร. เอก อายะวงศ
กรรมการผูจัดการ
บร�ษัท เมอรเซอร (ประเทศไทย) จำกัด

DAY 1 - The Challenges of HR in the Disruptive World
Session B HR as a Business Partner
13:30-15:00 B1 Young Leaders Emerge As Disruption Accelerates
เพ�อ่ กาวไปสูอ นาคตทีม่ น่ั คงการพัฒนาผูน ำในยุคดิจทิ ลั และสรางความพรอมใหกบั ผูน ำรุน ใหมอยางมีประสิทธิผล
มีความสำคัญแบบเทาทว�คณ
ุ โดยเฉพาะในโลกทีก่ ารเปลีย่ นแปลงเกิดข�น้ อยางรวดเร็ว เมือ่ เกมสในธุรกิจเปลีย่ นไป
เกมสการพัฒนาผูนำรุนใหมก็ตองเปลี่ยนไปเชนกัน ผูนำที่จะสรางความสำเร็จใหองคกรแหงอนาคตเปนอยางไร
และจะทำอยางไรใหองคกรของทานมีผูนำรุนใหม ที่คนดีและคนเกงอยากมาทำงานดวย อยาพลาดการสัมมนา
ในหัวขอนี้
ประเด็นที่นาสนใจ:  Disrupting 21 st Century Leadership Development
 The crucial accelerants of learning and growths
 How to develop young leaders for multiplier effect?
 Future-proof leaders and organizations
 Measure what matters – best practices
ดร.อัจฉรา จ�้ยเจร�ญ
Speaker
Chief Learning Officer & Managing Director,
AcComm & Image International Co., Ltd.
15:30-17:00

B2 Design Thinking and Organizational Culture

คือกระบวนคิดเชิงออกแบบ ที่นำมาใชในการแก ไขปญหา การคนหาทางออก หร�อการสรางสรรคสินคาและ
บร�การตาง ๆ โดยหัวใจของกระบวนการอยูที่การเร�่มตนจากความเขาใจในความตองการของผูใช หร�อลูกคา
ของเราอยางถองแทเมื่อเขาใจแลว ก็นำความคิดและมุมมองนั้น ๆ มาเปนโจทย ในการคนหาไอเดียตาง ๆ มีการ
ทดสอบและพัฒนาไอเดียที่ไดรบั จนสามารถตอบโจทยทต่ี ง้ั ไว หร�อทำใหเกิดนวัตกรรมทีด่ กี วาเดิมอีก หากโจทย
ในครั้งนี้คือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ เราจะสามารถนำแนวคิด Design Thinking มาปรับใช ได
อยางไร ขอเชิญรวมหาคำตอบในหัวขอการสัมมนานี้
Speaker

คุณภูมิพัฒน สินาเจร�ญ
Executive Vice President
บร�ษัท พ�ทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

Session C HR Marketing
13:30-15:00 C1 Employer Branding is the Perfect Marriage Between HR and Marketing
Employer Branding หร�อ การสรางแบรนดองคการ เปนสิ�งที่ในวงการ HR บานเรา ไดยินกันหนาหูในชวง 3-4
ปมานี้ บางองคการไดนำแนวคิดนี้ไปใชแลว ในขณะที่หลายองคการยังไมไดเร�่มตน ในหัวขอการเสวนานี้
เราจะนำทานไปเร�่มรูจักวา Employer Branding คืออะไร สำคัญอยางไร และเราในฐานะ HR จะมีสวนในการ
พัฒนา Employer Branding ไดอยางไร แลวคุณจะทราบวาการสรางความแตกตางใหองคการคุณใหโดดเดน
จากผูอ น่ื เพ�อ่ ดึงดูดคนที่ “ใช” ใหเดินเขามารวมเปนสวนสำคัญขององคการในโลกทีเ่ ปน New world of work
ตองทำอยางไร
Sharing by

คุณแดน ศรมณี
Global Brand - Lead,
LINE Company (Thailand) Limited

คุณสุชาติ ภวสิร�พร
Head of HR,
LINE Company (Thailand) Limited

DAY 1 - The Challenges of HR in the Disruptive World
15:30-17:00

C2 Shifting from Employee Engagement Management
to Employee Experience Design

เชิญมาทำความรูจักกับแนวคิด Employees First, Customers Second รวมถึงว�ธีการสรางความผูกพัน
ระหวางพนักงานและองคการในยุคดิจทิ ลั รวมถึงการสรางวัฒนธรรมในองคการทีต่ อบสนองใหพนักงานพัฒนา
ทักษะของตนเองในยุคดิจิตอล แลวคุณจะรูวาการทำใหพนักงานรัก นอกจากสวัสดิการตองมองใหรอบดาน
และตองรูวาจะขจัดสถานการณแบบใดที่ทำใหพนักงานอึดอัดหร�อทำงานลำบากออกไปให ได ตลอดจนทำ
อยางไรเพ�่อใหเกิด “การสื่อสารสองฝาย” ระหวางพนักงานและองคการ ทั้งหมดนี้ทานจะไดรวมเสวนาไปกับ
ว�ทยากรที่มากความสามารถและไดลงมือนำแนวคิด Employee Experience ไปปฏิบัติจร�งในองคการมาแลว
Sharing by

คุณนาฑีรัตน บุญรัตน
ผูชวยประธานเจาหนาบร�หารอาวุโส
ฝายทรัพยากรบุคคลล
บร�ษัท ฟ�๊ดแพชชั่น จำกัด

คุณสุกัญญา ไชยหงษา
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
บร�ษัท ฟ�ตเนสเฟ�รสท (ประเทศไทย)

คุณปร�ญญ พ�ชญว�จิตร
Vice President of HR
at Energy Business,
Mitr Phol Group

Session D HR Innovation
13:30-15:00 D1 HR Innovation Sharing: Created HR Ideas to Implement
พ�ดคุยแลกเปลี่ยนกับองคการที่เขารวมโครงการ รางวัลนวัตกรรมการบร�หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HR
Innovation Award) ที่จะมานำเสนอถึงแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมในงาน HR การแปลงไอเดียไปสูการปฏิบัติ
และคุณจะรูวา งานของฝายบร�หารทรัพยากรมนุษย (HR Department) สามารถสรางนวัตกรรมไดอยางไร
และ มีสวนสงเสร�มและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมในองคการไดอยางไร
Speaker

15:30-17:00

รศ. ดร. จิรประภา อัครบวร
ผูชวยอธิการบดี
ฝายงานประกันคุณภาพนานาชาติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร

D2 HR Innovation Sharing: Created HR Ideas to Implement

พ�ดคุยแลกเปลี่ยนกับองคการที่เขารวมโครงการ รางวัลนวัตกรรมการบร�หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HR
Innovation Award) ที่จะมานำเสนอถึงแนวคิดการจัดทำนวัตกรรมในงาน HR การแปลงไอเดียไปสูการปฏิบัติ
และคุณจะรูวา งานของฝายบร�หารทรัพยากรมนุษย (HR Department) สามารถสรางนวัตกรรมไดอยางไร
และ มีสวนสงเสร�มและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมในองคการไดอยางไร

DAY 1 - The Challenges of HR in the Disruptive World
Session E HR Professional
13:30-15:00 E1 Transformation and Change in HR Digital
โลกเปลีย่ น องคการเปลีย่ น รูปแบบการทำงานและพฤติกรรมของคนทำงานยอมเปลีย่ นแปลงไป ในยุคทีอ่ งคการ
ไมไดตองการแคแรงกายจากคนทำงาน แตตองการแรงคิด และ แรงใจ ในการรวมสรางสรรคนวัตกรรมใหกับ
องคการ เมื่อองคการคาดหวังสิ�งใหมก็ยอมตองมีแนวทางในการสงเสร�มรูปแบบการทำงานและการพัฒนา
ทุนมนุษย ในรูปแบบที่แตกตางจากเดิม คุณในฐานะของ HR Professional ควรเขาใจสิ�งที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
เขาถึง และเขาใจ พรอมเร�ยนรูที่จะปรับตัวและบทบาทใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
Speaker

คุณอุมาภรณ พ�มพออน
SuccessFactors Presales Senior Specialist
SAP Thailand
คุณลัญจกร คงสกุล
Head of HR
TICON Industrial Connection Public Company Limited

15:30-17:00

E2 It's a Generation Y Takeover! Future Leader are Changing the World

คน Gen Y กำลังเปลี่ยนโลก เจาของกิจการหลายคนเร�่มตนธุรกิจในวัยไมถึง 25 ป หลายคนอายุไมถึง 35 ป
แตข�้นสูตำแหนงสูงสุดขององคการ ในจำนวนหลายๆคน ในกลุมคน Gen Y คือผูกอตั้งธุรกิจ ที่มีเปาหมาย
มากกวาการทำกำไร ฐานคิดที่ตองการสราง Business Model เพ�่อแกปญหาใหกับสังคม พลังของคน Gen Y
มีมากมาย ความคิดสรางสรรคที่เต็มเปยม Passion ที่ลนทะลัก ความพรอมที่จะเผชิญความทาทาย ความ
กลาทีจ่ ะลม ความสามารถจัดการกับความผ�ดพลาดไดอยางรวดเร็ว คือ คุณสมบัตทิ ค่ี น Gen Y มีอยางลนเหลือ
ในหวงเวลานี้ ธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมอยูภายใตการนำทัพของเหลาคน Gen Y การเขาใจความคิด
ทัศนะ และมุมมองของคน Gen Y จึงเปนอีกสิง� ทีค่ น HR ไมอาจพลาดได เราไดรวมเอา สุดยอดมนุษยสายพันธ
Y ที่เปน Younger Leader มารวมพ�ดคุย ในเวทีแลว มากกวาที่คุณจะไดรูวาคน Gen Y มีความคิดอาน
อยางไร คุณยังจะไดรับพลังบวกเพ�่อนำไปสูการจ�ดประกายพลังความหนุมสาวในตัวคุณอีกดวย
Sharing by

คุณศาลิกร รัตนโชติ
Vice President of Human Resources
บร�ษัท ออร�จิ�น พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)
คุณชนมมาศ สุขพัฒนวรา
นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน (สำนักงาน ก.พ.)

DAY 2 - Designing HR Service Optimization and Digitalization
07:30-08:45

Registration

08:45-09:00

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิว�ชาชีพ
09:00-09:30

Responding to Global Human Capital Trends
นำเสนอถึง ทิศทางและแนวโนมของ Human Capital Trend ทีจ่ ะเกิดข�น้ เพ�อ่ ใหคน HR ไดตระหนักถึงสถานการณ
การเปลี่ยนแปลง และนำไปสูการวางแผนในการรับมือและจัดการ จัดทำกิจกรรมที่มาสนับสนุนใหการทำงาน
สอดคลองกับแนวโนมที่จะเกิดข�้น

09:30-10:45

Realize Change, Redefine Future & Reimagine HR
ปจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ทำใหเกิดวังวนดิจิทัลในครั้งนี้ เร�่มสงผลกระทบตอธุรกิจในวงกวางเพราะปจจัยเหลานี้
ทำใหพฤติกรรมและความคาดหวังของลูกคาเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอยางไมเคยปรากฏมากอน ดังนัน้ สิง� ทีจ่ ะทำ
ใหองคกร อยูรอด และเติบโตไดก็คือความสามารถขององคกรในการเร�ยนรูและปรับตัวให ไดในทุกสถานการณ
ทำให "คน" ทว�ความสำคัญมากกวายิ�งกวาเดิมเพราะ "คน" คือตัวแปรของระดับข�ดความสามารถในการแขงขัน
ที่องคกรตอง ดึงดูด สรรหา พัฒนา ตอบแทน จ�งใจเพ�่อรักษาไวอยางเต็มความสามารถ อยางไรก็ตาม ในโลก
ยุคดิจิทัล มีผลทำใหคำนิยามของ พนักงาน สถานที่ทำงาน งาน และผูนำเปลี่ยนไปอยางสิ�นเชิง ดังนั้น แนวคิด
กลยุทธ รูปแบบการทำงาน ตลอดจนสมรรถนะของคนทำงาน HR ทีใชอยูใ นปจจ�บนั คงจะไมสามารถตอบสนอง
ความคาดหวังทางธุรกิจได ทั้งนี้ การยกเคร�่อง HR เพ�่อรองรับวังวนดิจิทัลนั้นไมใชแคการนำเทคโนโลยีเขามา
ใชในหนวยงาน HR แตเพ�ยงอยางเดียว แตตองเร�่มจากการกำหนด HR Digital Strategy ที่สอดคลองกับ
แผนแมบทขององคกรในการเปน Digital Enterprise. ผูบรรยายจะนำประสบการณ ในฐานนะนักปฏิบัติ
นักกลยุทธ และ ที่ปร�กษา มาถายทอดใหทุกทานไดตระหนักถึงปร�บทของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่สงผล
กระทบตอการดำเนินงานขององคกรตลอดจนพฤติกรรม คานิยม และความคาดหวังของพนักงาน ที่สำคัญ
จะเสนอแนวทางที่ทานสามารถนำไปใชเปนจ�ดตั้งตนในเตร�ยมการเพ�่อรับมือกับวังลดิจิทัลไดแมวาจะมีขนาด
และระดับความกาวหนาของหนวยงาน HR ที่แตกตางกัน
ประเด็นทีน่ า สนใจ:  Impact of digital vortex toward economy, industry, company and individual
 The new definition of work, workforce, workplace and leader
 Reimagining HR from theory to practice ; where and how to start for
the company with different stage of HR functional maturity
Chairperson

คุณทัสพร จันทร�
กรรมการผูจัดการ TAS Consulting Partner
และ เวปไซท HRheadquarter.com

DAY 2 - Designing HR Service Optimization and Digitalization
11:15-12:15

Designing HR Service Optimization and Digitalization
การจัดการทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัลกลายเปนเร�่องที่ทาทายมากข�้น ระบบบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล
ในปจจ�บันมีความซับซอนข�้นและสิ�งที่ HR ทำอยูเดิมอาจไมตอบโจทยของพนักงานและไมสอดคลองกับการ
ขับเคลื่อนองคการ เมื่อโลกเปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน องคการเปลี่ยน แลว งาน HR Service รูปแบบเดิม จะยัง
สามารถตอบสนองความตองการของผูม สี ว นไดเสียทัง้ ในและนอกองคการไดอกี หร�อไม บางอยางอาจตองปรับ
บางอยางตองเปลี่ยน บางอยางตองยกเลิก และหลายสิ�งอาจตองออกแบบใหม แลวทิศทางของการออกแบบ
HR Service ใหตอบโจทยทั้งคน ทั้งงาน และ องคการจะเปนอยางไรขอเชิญมารวมรับฟ�งทัศนะจาก HR
Practitioner แถวหนาของเมืองไทย
Sharing by

คุณเฑว�ณฑร สมงาม

ผูอำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง
บร�ษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

คุณนาฏฤดี อาจหาญวงศ

รองประธานเจาหนาที่บร�หาร
กลุมงานบร�หารทรัพยากรบุคคล
dtac

คุณว�ธพล เจาะจิตต

ประธานคณะเจาหนาที่ดานทรัพยากรบุคคล
กลุมงานทรัพยากรบุคคล
ธนาคารกรุงศร�อยุธยา จํากัด (มหาชน)

Concurrent Session
Session F Talent in the Era of Disruption
13:30-15:00 F1 Reimagining Talent Management Systems to Align with Business 4.0
เรารูกันดีวา สำหรับ Talent นั้น งานที่ดี เง�นดี ความกาวหนาในอาชีพ ก็อาจไมเพ�ยงพอที่จะรักษาคนกลุมนี้
ไว ได ยิ�งเทรนดของการทำงานสำหรับคนยุคใหมที่รักในความอิสระ พรอมตอความทาทาย ไมกังวลตอการ
เปลี่ยนแปลง พรอมที่จะลมเพ�่อไดลองสิ�งใหม และลุกข�้นมาอยางรวดเร็ว สวนความสัมพันธกับองคการก็อาจ
เร�ยกวาไมงอองคการ พฤติกรรมของ Talent ในยุค 4.0 จึงทำใหแนวคิด Talent Management Systems
ควรตองไปรับการทบทวนกันใหม นี่ถือเปนความทาทายสำหรับคน HR และองคการเปนอยางมาก ขอเชิญรวม
พ�ดคุยถึงแนวคิดในการจัดการกลุม Talent เพ�่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจ�บันรวมกับว�ทยากรผูมาก
ความสามารถ
Speaker

คุณดาววัน โรจนพฤกษ
Human Resources Director
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
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15:30-17:00 F2 Making it Happen Developing Talent in the Workplace
การสราง หร�อ พัฒนา Talent ในปจจ�บนั ทำไดหลากหลายว�ธี รวมถึงว�ธกี ารทีท่ ำใหองคการไดคนทีเ่ ปน Talent
มารวมงานกับองคการก็มีว�ธีการที่หลากหลาย เราไมอาจตัดสิน คนสมัครงานจาก CV หร�อ ผลการเร�ยนวานี่
คือ Talent แลวองคการขนาดใหญ ทีก่ า วข�น้ ไปเปนผูน ำในโลกธุรกิจในยุคดิจทิ ลั เฟนหาและ สราง Talent ข�น้ มา
ไดอยางไร ตองมารวมกันหาคำตอบจากการเสวนาในหัวขอนี้
Speaker
คุณชัชพล ยังว�ร�ยะกุล
ผูอำนวยการ Aon HR Learning Centre (AHLC)
และที่ปร�กษาอาวุโส บร�ษัท เอออน ฮิวว�ท (ประเทศไทย) จำกัด

Session G Design Learning for Tomorrow
13:30-15:00 G1 L&D Re-Imagined for the 21st Century
การเร�ยนรูดวยรูปแบบการเทรนนิ�งหร�อการเขาหองบรรยาย อาจไมเพ�ยงพอและไมตอบโจทยความตองการ
การเร�ยนรูของคนในปจจ�บัน และรูปแบบการเร�ยนรูแบบดั้งเดิมนั้นอาจไมใชเคร�่องมือที่ไดผลดีนักในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โลกของดิจิทัลทำใหการเร�ยนรู ไปไกลกวาที่คุณคิด เราขอเชิญมาเปดโลกการเร�ยนรูเพ�่อนำไป
ปรับใชในองคการของคุณผานการรวมเสวนาในหัวขอนี้ แลวคุณจะรูวาอานุภาพของการเร�ยนรูรูปแบบใหมนั้น
เปนอาวุธสำคัญ ที่สามารถเพ�่มข�ดความสามารถทางการแขงขันใหกับองคการไดอยางยั่งยืน
Speaker

ดร.สุทธิโสพรรณ ชวยวงศญาติ
กรรมการผูจัดการใหญ
บร�ษัท สลิงชอท กรุป จำกัด

15:30-17:00 G2 The Way to Enable a Digital Learning Culture in your Workplace
การเร�ยนรูถ กู พลิกโฉมโดยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มากไปกวานัน้ คือพฤติกรรมการเร�ยนรูแ ละความตองการการเร�ยนรู
ทีต่ า งออกไปจากเดิม เราไมอาจแกไขปญหานีเ้ พ�ยงแคการเปลีย่ น Content ในรูปแบบ office ไปเปน Online บน
Digital Platform เพราะนี่เปนเพ�ยงเคร�่องมือใหคนเขาถึงการเร�ยนรู ไดงายข�้น แตอาจไมตอบโจทยการเร�ยนรู
ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเพ�่อใหการเร�ยนรูเกิดผลสัมฤทธิ์ ทำใหตองกลับมาทบทวนทั้งแนวคิด เคร�่องมือ และ
ทรัพยากร ทีจ่ ะใชเพ�อ่ การสงเสร�มการเร�ยนรู

Session H Future of PMS
13:30-15:00 H1 Reinventing Performance Management System

PMS ไมใชแคการติดตามผลการทำงาน แตถือเปนการบร�หารรูปแบบการทำงานใหเปนไปในทิศทางที่องคการ
ตองการ ทั้งในเชิงพฤติกรรม ทัศนคติหร�อเจตคติ และว�ธีการทำงาน ซึ่งสามารถวัดผลเปนรูปธรรม และ
ตรวจสอบได ในวันนีซ่ ง่ึ พฤติกรรมการทำงานของคนเปลีย่ นแปลงไปการความคาดหวังขององคการตอผลงาน
ของคนทำงานมีความซับซอนข�้น การใชเพ�ยง เคร�่องมือในรูปแบบเดิม ๆ เพ�่อ ประเมิน Performance ของคน
ทำงานเปนสิ�งที่อาจสะทอนผลของการทำงานเพ�ยงดานเดียว ปจจ�บันมีเคร�่องมือที่ใชสำหรับ งานดาน PMS
ที่นาสนใจเกิดข�้นมากมาย เราจึงขอเชิญทานมา Update รวมกันในการเสวนาในหัวขอนี้
Sharing by
รศ.ดร.นภดล รมโพธิ์
คุณอานนทวงศ มฤคพ�ทักษ
Head of People a
Wongnai

Head, Department of Operations Management
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
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H2 Designing Total Rewards for Challenging Times
that will be Relevant in the Future

บรรยากาศในการทำงานที่เปนมิตร ใหความรูสึกถึงความเปนครอบครัวเดียวกัน การมีหัวหนางานที่ดี ที่สอน
งานลูกนอง เพ�่อใหลูกนองเกงข�้น องคการที่มีระบบที่คอยดูแลความกาวหนาของตำแหนงหนาที่การงานใน
องคการ ใสใจตอ Work-Life balanced ของพนักงาน ใหความสำคัญกับการจัดสถานที่ทำงานใหเหมาะกับ
การทำงานสงเสร�มความคิดสรางสรรคคือ สิ�งที่เราเร�ยกวาเปน Reward อยางหนึ่งที่ไมใชตัวเง�นแนวคิดนี้ได
รับความสนใจและองคการนำไปปฏิบัติมากพอสมควร หากแตในโลกการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของ
คนที่เปลี่ยนไปการออกแบบ Total Rewards ใหมีความเหมาะสมใหผลลัพธที่ดรควรทำอยางไร เปนเร�่องที่
นาสนใจไมนอย
คุณสุว�ช นุกูลสุขศิร�

Speaker

หัวหนาโครงการ Total Reward,
PMAT

Session I ER in Disruptive World
13:30-15:00 I1 New Challenges with ER in Disruptive World and Thailand 4.0
โลกการทำงานเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีเขามาแทนที่การทำงานของมนุษย อีกทั้งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค
Thailand 4.0 นำไปสูประเด็นเร�่องแรงงานสัมพันธที่ตองมีการทบทวนกันใหม หลายประเด็นที่นาสนใจ อาทิ
- การบร�หารจัดการแรงงานตางดาวเขามาทำงานในไทย ที่มีจำนวนมากข�้น และเปนแรงงานที่มี
ความสำคัญตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การดูแลแรงงานกลุมนี้มีความสำคัญและ
ไมอาจมาองขามได
- การนำเทคโนโลยีอยาง Robot เขามาทำงานทดแทนแรงงาน ในภาคอุตสาหกรรมจะจัดการเร�่องนี้
อยางไรใหการทำงานระหวางคนและเคร�่องจักรอัจฉร�ยะเกิดการทำงานสอดผสานกัน
- การเตร�ยมรับมือ การเขามาของ AI ที่จะสงผลกระทบ ตอแรงงานระดับตาง ๆ (Semi Skill,
Unskill) การวางแผนกำลังคนควรทำอยางไร
- แนวคิดในการพัฒนาแรงงานจะจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอยางไรเพ�่อ Up skill , Re Skill ,
Lend skill
อีกทั้งยังมีหลายประเด็นที่นาสนใจ เราจึงขอเชิญชาว ER ทุกทานมารวมพ�ดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางในการ
จัดการและรับฟ�งแนวทางจากว�ทยากรผูมากความสามารถและประสบการณรวมกัน
Sharing by

คุณเดโช ปลื้มใจ
ผูจัดการทั่วไป
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I2 Labor and Employment Law Update

พรบ.คุมครองแรงงาน กำลังมีการพ�จารณาแก ไขเพ�่มเติม ประเด็นการพ�จารณาที่หลากหลายเร�่อง หากผาน
ความเห็นชอบจะมีผลตอการทำงานของคน ER และมีผลตอการจัดการแรงงานในหลากหลายมิติ ในฐานะ
นักแรงงานสัมพันธจึงไมควรพลาดที่จะติดตามความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ อีกทั้งเพ�่อเปนการเร�ยนรูและนำไปสู
การเตร�ยมแนวทางปฏิบัติเพ�่อใหงานดานแรงงานสัมพันธขององคการประสบผลสำเร็จมากที่สุด
Speaker

คุณกิตติพงษ เหลานิพนธ
รองอธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

Session J Rethinking Diversity & Inclusion
13:30-15:00 J1 A New Look at Diversity & Inclusion in the Workplace
เปดมุมมองรวมกันในการมอง ความหลากหลายและการรวมเปนหนึ่งในภาพใหม ผานแนวคิด Diversity &
Inclusion ดวยความเขาใจ การยอมรับความหลากหลายและปฏิบัติตอพนักงานทุกคนเฉกเชนเดียวกันใน
ฐานะที่ทุกคนเปนสมาชิกขององคการเหมือนกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติ ไมทำใหพนักงานรูสึกวาตนเองแปลกแยก
จากคนอื่น อีกทั้งพรอมสนับสนุนและมอบโอกาสใหแกพนักงานที่มีความสามารถโดดเดนจากภูมิหลังทุกแบบ
Speaker

15:30-17:00

คุณสรัสวดี คุปตพงศ
ประธานเจาหนาที่บร�หาร สายงานทรัพยากรบุคคล
บร�ษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีว�ต จำกัด (มหาชน)

J2 Recruiting for Diversity in the Workplace

Diversity Recruiting หร�อการเฟนหาพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตางกันเปนอีกหนึง่ สิง� ที่ HR ควรใหความสนใจ
เพราะ องคการที่เต็มไปดวยคนหลายรูปแบบมีแนวโนมวาจะเติบโตและขับเคลื่อนไปไดเร็ว เพราะความไมเหมือน
กันของภูมิหลัง เพศ อายุ เชื้อชาติ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และประสบการณตาง ๆ ที่แตละคนเคยไดรับ ทำ
ใหคดิ นอกกรอบแบบ Out of The Box ซึง่ นำไปสูก ารคิดตาง การสรางนวัตกรรม เวลาทีต่ อ งรวมกันแกปญ
 หา
การมีทรัพยากรคนที่หลากหลายทำใหความเห็น ยิ�งในโลกที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เร็วข�้นสิ�งเหลานี้มีความ
สำคัญแลวคุณจะทำอยางไรใหการสรรหาพนักงานเกิดความหลากหลาย ขอเชิญมามารวมพ�ดคุยและแสวงหา
แนวทางรวมกันไดในหัวขอการเสวนานี้

สมัครตั้งแต 3-4 ทาน
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สมัครตั้งแต 5 ทานขึ้นไป
รับสวนลดทันทีทานละ
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