
 
 
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  ห้อง บุษราคัม ชัน้ 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ แอนด์ คอนเวนช่ัน  
เวลา 09.00-16.30 น. (เร่ิมลงทะเบียน 08.30 น.) 

 

ในยคุ Digital  นี ้เป็นท่ียอมรับร่วมกนัวา่เป็นยคุแหง่การเปล่ียนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ ไมใ่ชเ่พียงแคก่ารขยบัเล็กๆ แบบเดิม  
แตต้่องขยบัให้แรง และเร็ว เพ่ือก้าวให้ทนักบัการเปล่ียนไปของสภาพแวดล้อม ค าว่า “Disruption” และ “Transformation” จงึมี
ความหมายไมต่า่งจาก Do or Die ไมเ่ร่ิมวนันี ้ก็อาจไมมี่วนัหน้า 

การน าองค์กร เพ่ือพร้อมรับการเปล่ียนแปลงก็ไมใ่ชเ่พียงแคล้่มเลิกสิ่งเดมิๆ ท่ีท า แตต้่องเป็นลกัษณะเพิ่มเตมิตอ่ยอดให้
องค์กรแข็งแกร่ง ดงันัน้ การน าเทคโนโลยีดจิิทลัเข้ามาใช้ในกระบวนการท างาน การพฒันาพนกังาน ตลอดจนการสร้างวฒันธรรม
การท างานใหมจ่งึเป็นสิ่งจ าเป็น    

ปัจจยัส าคญัในการรับมือกบัยคุนีคื้อ การมีบคุลากรท่ีมีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และเห็นประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยี และประยกุต์ใช้ในการท างานประจ าได้อย่างถกูต้องเหมาะสม ชว่ยลดปัญหาในการท างาน ช่วยลดการใช้ทรัพยากร 
ชว่ยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท างาน ดงันัน้ ทีมงานด้าน HR  จะต้องเป็นกลไกส าคญัในการสร้าง และเปล่ียนผา่นบคุลากร
ให้พร้อมรับมือกบัยคุ Digital ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
งานสัมมนานีเ้หมาะส าหรับ  

 ผู้บริหาร ท่ีมีความตระหนกัถึงการจดัการการเปล่ียนแปลงภายในองค์กรให้ทนัตอ่ยคุปัจจบุนั 
 HR ท่ีก าลงัเผชิญกบัความท้าทายในการพฒันาบคุลากร ภายใต้ภาวะการเปล่ียนแปลงจากทกุทิศทกุทาง 
 บคุคลทัว่ไปท่ีพร้อมปรับตวัรับการเปล่ียนแปลง 

 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน   

9.00- 10.30 น.  4 มิติแหง่การก้าวสู ่“Digital Organization”   

Digital Mindset      Digital Process 

Digital Skills Digital Culture   

  โดยคุณจ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว  ผู้ เช่ียวชาญพิเศษด้าน Innovation 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ  
 

10.30 - 10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 12.00 น. “Dtac มุง่มัน่พฒันาบคุลากร เพ่ือสง่ตอ่สิ่งดีๆ ให้กบัลกูค้า”  

โดยคุณกิตตมิา ฉัตรเลขวนิช SVP, Head of People Partners Division 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.15 น. “SCB Transformation ปรับคน เปล่ียนกลยทุธ์”    

โดยคุณพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

14.15 - 14.30 น. พกัรับประทานอาหารว่าง    

14.30 - 15.45 น.  “เตรียมคนให้พร้อมเม่ือโลกต้องเปล่ียนสู ่Digital Centrality”  

โดยคุณจรัสพักตร์ การปลืม้จิตต์  

          ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด  

15.45 น.  จบสมัมนา 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



อัตราค่าลงทะเบียน  

 1 ท่าน    2 ท่าน ขึน้ไป   

สมาชิก 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

3,500 บาท  (รวม Vat = 3,745 บาท)                         6,000 บาท (รวม Vat = 6,420 บาท) 
(เหลือเพียงทา่นละ 3,000 บาท) 

บุคคลทั่วไป 4,000 บาท (รวม Vat = 4,280 บาท) 7,600 บาท (รวม Vat = 8,132 บาท) 
(เหลือเพียงทา่นละ 3,800 บาท) 

 
ราคารวมค่าอาหารว่าง 2 มือ้ และอาหารกลางวนั 1 มือ้ 

*สถาบนัจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รบัยกเว้นภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3%  
**หากไม่สามารถเข้าร่วมสมัมนาได้ กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวนัที ่23 มิถนุายน 2560 

 

วิธีการสมัครและช าระเงนิ 
Click ลงทะเบียนผา่นเว็บไซต์ http://www.ftpi.or.th/event/14262 
หรือสง่ใบสมคัรท่ี E-mail: publicseminar@ftpi.or.th  
 

สัง่จา่ยเช็คในนาม “มลูนิธิเพ่ือสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ” หรือ   
“Foundation for Thailand Productivity Institute”  
 

โอนเงินผา่นธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคลูท์ สนามเปา้  

ช่ือบญัชี  “มลูนิธิเพ่ือสถาบนัเพิ่มผลผลิตแหง่ชาติ” บญัชีออมทรัพย์ เลขท่ี 210-0-50861-9   
สง่หลกัฐานการช าระเงินมาท่ี E-mail: publicseminar@ftpi.or.th 

หรือ Fax : 0-2619-8070, 0-2619-8096 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ โทรศพัท์: 0-2619-5500 ตอ่ 435 (ผอ่งอ าไพ) 441 (สภุาพรรณ) 
E-mail:  publicseminar@ftpi.or.th     
Website: http://www.ftpi.or.th/services/seminar  
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