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A
LEADERS OF INNOVATIVE ORGANIZATION’S CULTURE
ผูนำและวัฒนธรรมแบบไหนที่สงเสร�มการสรางนวัตกรรม ตลอดจนถึงบทบาท กลยุทธ อะไรที่ผูนำตองนำออกมาใชเพ�่อกระตุนใหทีมสามารถสรางนวัตกรรมได นอกจากความเกงความรอบรูและภาวะผูนำปกติแลว ผูนำเชิงนวัตกรรมยังตองมีอะไร 
คุณสมบัติอยางไร  เพราะการกระตุนความคิดสรางสรรคไมใชเร�่องงายแตเปนสิ�งทาทาย ยิ�งในยุคที่อายุของนวัตกรรมสั้นลงเร�่อยๆ ผูนำคงไมอาจเพ�กเฉยที่จะเร�ยนรู การพัฒนาตนเองได คุณจะสรางแรงบันดาลใจใหทีมไดอยางไรและจะสงเสร�มวัฒนธรรม 
ที่เอื้อตอการเกิดนวัตกรรมไดอยางไร ถาคุณกำลังหาคำตอบนี้อยู การเสวนาในหัวขอนี้มีว�ทยากรมากความสามารถที่พรอมที่จะแลกเปลี่ยนกับคุณ

A1 A2Leader’s Roles & Strategies
in Innovative Organization

Innovative HR Strategy for an
Innovative Workplace Culture

เด็กสมัยนี้ ไมชอบกฎระเบียบ!! การตีกรอบความคิดคือการทําลายความคิดสรางสรรค!!  คุณคงเคยไดยิน 
คําพูดพวกนี้มาบาง เพราะโลกมันเปลี่ยนไป พฤติกรรมคนทํางานก็เปลี่ยนไป ในยุคที่เราตองการการคิดคนสิ่งใหม 
และนวัตกรรม คือการตอบโจทยของการสรางขีดความสามารถทางการแขงขันใหธุรกิจ และสรางคุณคาในการ 
สงนวัตกรรมใหแกสังคม   ถาไมเปดใจรับรูสิ่งใหม การเปนองคกรนวัตกรรมคงเกิดขึ้นไดยาก เราขอเชิญคุณมารวม 
ทําความรูจักวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการสรางนวัตกรรม รวมถึงเขาใจในแนวคิด Innovative 
Workplace  เพื่อกระตุนใหองคกรมองภาพอนาคตสูการเปนองคกรนวัตกรรม

ประเด็นที่นาสนใจ:  What are key behaviors needed for innovative organization?
     How to define and build innovative culture
     How to create environment "Innovative Workplace" that support
     innovative culture
     Tools and techniques for idea generation
     What are the HR roles as strategic partner in innovative culture building?

วิทยากร:

•
•
•

•
•

บทบาทสําคัญของผูนําเชิงนวัตกรรมคือการสรางแรงบันดาลใจและสนับสนุนใหทีมเกิดการสรางนวัตกรรม 
เพื่อขยายผลเปนลูกโซ รวมถึงปจจัยที่ทําใหเกิดการคิดนวัตกรรม การนํานวัตกรรมไปใชจริง และพัฒนานวัตกรรม 
ลวนอยูที่วิสัยทัศนของผูนํา และการบริหาร จัดการทรัพยากรที่สนับสนุนใหเกิดกระบวนการนวัตกรรม  การเรียนรู 
จากบุคคลตัวอยาง ยอมทําใหจุดประกายความคิดไดดี เชิญมา รวมเสวนากับ Innovative Leader ที่ประสบ 
ความสําเร็จในการสราง Innovative Team เขาเหลานี้จะมีมีกลยุทธและเทคนิคอะไรบาง และคุณจะนําไปประยุกต 
ใชไดอยางไร ตองไมพลาดการมาพบกับ  Innovative Leader ตัวจริง

ประเด็นที่นาสนใจ:  The way the organization leader stimulates and enables innovation 
     Set and communicate innovation direction and strategy
     for organization competiveness
     How to encourage learning and innovation to be common 
     management tools in the organization
     How to ensure resources to accomplish innovation project 
     How leaders encourage innovation culture

วิทยากร:

•
•

•
•
•
•
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B
CAPABILITIES AND TOOL FOR THE FUTURE OF WORK
อนาคต มาเร็วข�้น และมักกลายเปนอดีตไปอยางรวดเร็ว ในยุคที่เทคโนโลยีดิจ�ทัลเขามามีบทบาทตอการทำงาน คนทำงานจะเปน SMART Worker ไดอยางไรความสามารถและสมรรถนะที่โลกในยุคนี้ตองการ ไมเพ�ยงแคความสามารถหลักตามสายงาน 
เทานั้นแตโลกแหงการทำงานตองการคนที่รอบรู และ พรอมตอการเร�ยนรู โดยเฉพาะองคกรที่ตองการสรางนวัตกร คุณไมอาจหยุดนิ�งที่จะพัฒนาตัวเองไดเลย ขอเชิญรวมเสวนาในหัวขอ Capability and Tool for the Future of Work เพ�่อเตร�ยมพรอม 
เปนสวนสำคัญในการรวมสรางองคกรนวัตกรรม

23 พฤศจิกายน  - ภาคบาย

B1 B2
Building an

Innovative Organization Capability
มองหาคนที่ใช เสร�มสรางคนที่มี
ใหตอบโจทยการสรางนวัตกรรม

Design Thinking
สรางอานุภาพการแขงขัน
ดวยการคิดแบบหลุดกรอบ

Human Capital vs
Human-Centered Design for

Creating an Innovative Organization

คนเกง ท่ีรอบรูหลากหลายและประยุกตใชความรู รวมถึงมีความสามารถหลากหลาย หรือที่เรียกวาตองมี 
multi-disciplinary skill and knowledge คือกําลังสําคัญในการขับเคล่ือนองคกร จะสรรหาคนที่มี 
คุณสมบัติอยางนี้ไดที่ไหน รวมทั้งจะพัฒนาใหคนในองคกรมีความสามารถอยางน้ีไดอยางไร คือโจทยท่ี 
องคกรกําลังเผชิญอยู รวมหาคําตอบนี้ไดในการเสวนาในหัวขอ Building an Innovation Capability 
ทุกองคกรตองการคนเกง  แตองคกรนวัตกรรมตองการคนเกงท่ีรอบรูหลากหลายและประยุกตใชความรู 
อยางสรางสรรค ไมเพียงเพื่อตอบโจทยผลกําไร หรือเสริมใหองคกรเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 
ไดย่ิงข้ึนไป แตตองสามารถสงมอบคุณคาแกสังคม  กระบวนการจัดการใหเกิดคนเกง ที่คิดเกงอยางสรางสรรค  
จึง เป นความท าทายขององค กรตั้ งแต กระบวนการออกแบบองค กรนวัตกรรมผ านการใช  แนวคิด 
Human-Centered Design การสรางใหเกิดOrganizational Ecosystem ที่ตอบสนองผูมีสวนเก่ียวของ 
หลากหลาย รวมถึงการสราง Employee Engagement ผานกระบวนการ Design Thinking องคกร 
จะสามารถสงเสริมใหเกิดคนเกงที่คิดตอยอดอยางหลุดกรอบ กาวพนขอจํากัด ไดอยางไร รวมคนหาคําตอบ 
ไดในการเสวนานี้
ประเด็นที่นาสนใจ:  Designing organizations for creativity and innovation 
     Using human-centered design process to build innovative organization  
     Strengthening the organizational ecosystem to 
     understand your stakeholders' insight 
     Driving innovation, creativity, and employee engagement
     via design thinking approach
วิทยากร:

•
•
•

•

คนเกง ที่รอบรูหลากหลายและประยุกต ใชความรู รวมถึงมีความสามารถหลากหลาย หรือที่เรียกวาตองมี 
multi-disciplinary skill and knowledge คือกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร จะสรรหาคนที่มีคุณสมบัติ 
อยางนีไ้ดทีไ่หน รวมท้ังจะพฒันาใหคนในองคกรมคีวามสามารถอยางน้ีไดอยางไร คือโจทยท่ีองคกรกําลังเผชิญอยู 
รวมหาคําตอบนี้ไดในการเสวนาในหัวขอ Building an Innovation Capability

ประเด็นที่นาสนใจ:  How to build innovation capability through talent management
     How to address, assess and develop multi-disciplinary skill and
     knowledge for innovation
     How to manage and support new ideas into implementation
     How to manage innovation process in the organization
     What are key competencies for innovation and innovation management?

วิทยากร:

•
•

•
•
•
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C1 C2
Closed and Open

Innovation in the Organization

How to Utilize
the Innovation Ecosystem

for Our Organization

Innovation Ecosystem มีความสําคัญตอการสร างนวัตกรรมในองคกร ในการกระตุ นให  เกิด 
การมีสวนรวม สนับสนุนใหคิดอยางสรางสรรคและเกิดกระบวนการคิดนอกกรอบ การเสวนาในหัวขอ How 
to utilize the Innovation Ecosystem for our organization จะฉายภาพใหคุณเห็นถึง การรวมมือ 
ของภาครัฐ ภาคธุรกิจ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ในลักษณะของ Partnership 
ท่ีรวมสราง Innovation Ecosystem ใหแข็งแรง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ รวมทั้งสงเสริมการลงทุน 
ในสวนของการวิจัยและพัฒนา (R&D)  เพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูขอมูล เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และแรงงานระหวางกัน

ประเด็นที่นาสนใจ:  How to define innovation ecosystem 
     that can leverage organization innovation
     How to build and earn trust from partnerships
     How to utilize the innovation ecosystem for organization success
     The use case, success case of innovation in practices

วิทยากร:

•

•
•
•

เมือ่นวัตกรรมเปนสิง่สาํคัญในการสรางความสามารถทางการแขงขัน  หลายองคกรภาคธุรกิจไดจดัตัง้ Innovation & 
Research Center ขึ้นเปนหนวยงานภายใน  เพื่อสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ Innovation ตั้งแตการสรางสรรค 
ทดลอง และพฒันาตอยอด  ขอเชิญรวมพดูคยุแลกเปล่ียนแนวคิดในการสรางสรรคนวัตกรรมและทาํความรูจกักับแนวคิด 
Closed and Opened Innovation ผานการแลกเปล่ียนขององคกรธุรกิจระดับประเทศท่ีใหความสําคัญ 
การขับเคลื่อนองคกรดวยนวัตกรรม

ประเด็นที่นาสนใจ:  What are closed and opened innovation?
     How to build innovation network in the organization 
     (community of practices)
     How to define, select and manage innovation partners and collaborators
     The use case, success case of open innovation in practices

วิทยากร:

•
•

•
•

รศ.ดร.กลาณรงค ศรีรอต
กรรมการ และ ผูอํานวยการ

ศูนยนวัตกรรมและวิจยัมิตรผล 

ดร.ชญาน จนัทวสุ ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ 
สายงาน Science & Innovation 

บริษัท พทีีท ีโกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) 

คุณจรณ ส.จฑุามณี
ผูชํานาญการดานสงเสริมองคกรคุณภาพ 

บริษัท ซีพ ีออลล จาํกัด (มหาชน) 

คุณพนัธพงศ ต้ังธีระสนัุนท
ผูจดัการโครงการ ฝายพฒันาผูประกอบการนวัตกรรม

สาํนกังานนวัตกรรมแหงชาติ (องคกรมหาชน) 

คุณชมพูนุท วีรกิตติ
ผูอํานวยการฝายนวัตกรรมเพือ่ธุรกิจและสังคม 

ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC)  
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ผสานกำลัง คิด สราง พัฒนา
นวัตกรรมไทยสูการแขงขันระดับสากล

ผสานกำลังภายใน
เปดรับภายนอก ตอยอดนวัตกรรม

C
LEVERAGING COLLABORATION AND PARTNERSHIP FOR INNOVATION
ปจจัยที่ทำใหนวัตกรรมสามารถเกิดข�้นได และทว�คุณคาเพ��มข�้น คือการรวมมือเพ�่อพัฒนานวัตกรรม แนวความคิดนี้นำมาสูรูปแบบการประสานความรวมมือ ระหวาง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ สถาบันอุดมศึกษา การผนึกกำลังครั้งสำคัญนี้เปนการมองทิศทาง 
การพัฒนาประเทศดวยการขับเคล่ือนโดยนวัตกรรมไปในทิศทางเดียวกัน
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D1 D2HR Innovation Sharing Showcase เลาสูกันฟ�ง นวัตกรรมในงาน HR
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D
HR INNOVATION SHARING SHOWCASE
พ�ดคุยแลกเปลี่ยนกับองคกรที่เขารวมโครงการ รางวัลนวัตกรรมการบร�หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HR Innovation Award) เร�ยนรูจากผูที่ทำจร�งวางานของฝายบร�หารทรัพยากรมนุษย (HR Department) มีสวนสงเสร�มและสนับสนุน 
ใหเกิดนวัตกรรมในองคกรไดอยางไร

โลกธุรกิจเคลื่อนไปขางหนาดวยพลังนวัตกรรม  HR ที่เปรียบเปนทัพหนุน พลังขององคกร จึงตองเชื่อมโยงกับ 
เปาหมายของธุรกิจอยูเสมอ จะไมสรางนวัตกรรมในงาน HR ไดอยางไร  ขอเชิญทานมารวมจุดประกายการสราง 
นวัตกรรมในงาน HR  ดวยการพูดคุยแลกเปล่ียนกับองคกรท่ีไดรับ รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย (Thailand HR Innovation Award) แลวคุณจะรูวา พลังของคน HR สามารถคิดตอยอด 
ของเกา สรางสิ่งใหม สรางความแตกตาง เพื่อแกไขปญหาและยกระดับงาน HR เพื่อตอบโจทยองคกรไดอยางไร

ประเด็นที่นาสนใจ:  องคกรและคนในองคกรไดประโยชนอะไรจากโครงการ
     ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor) ของโครงการนี้ คืออะไร 
     การเรียนรูจากบทเรียน (Lesson Learned) และ ขอเสนอแนะ ที่ไดจากโครงการ

องคกรนวัตกรรม:  โครงการ “นวัตกรรมดานการจัดการศึกษาในสถานประกอบการตามศาสตรพระราชา” 
     โดย บริษัท สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
     โครงการ “ชุมชนเขมแข็งดวยแรงผูพิการ” โดย บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

Moderator:    คุณจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์

•
•
•

•

•

•

HR Innovation Sharing Showcase เลาสูกันฟ�ง นวัตกรรมในงาน HR

โลกธุรกิจเคลื่อนไปขางหนาดวยพลังนวัตกรรม  HR ที่เปรียบเปนทัพหนุน พลังขององคกร จึงตองเชื่อมโยงกับ 
เปาหมายของธุรกิจอยูเสมอ จะไมสรางนวัตกรรมในงาน HR ไดอยางไร  ขอเชิญทานมารวมจุดประกายการสราง 
นวัตกรรมในงาน HR  ดวยการพูดคุยแลกเปล่ียนกับองคกรท่ีไดรับ รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย (Thailand HR Innovation Award) แลวคุณจะรูวา พลังของคน HR สามารถคิดตอยอด 
ของเกา สรางสิ่งใหม สรางความแตกตาง เพื่อแกไขปญหาและยกระดับงาน HR เพื่อตอบโจทยองคกรไดอยางไร

ประเด็นที่นาสนใจ:  องคกรและคนในองคกรไดประโยชนอะไรจากโครงการ
     ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor) ของโครงการนี้ คืออะไร 
     การเรียนรูจากบทเรียน (Lesson Learned) และ ขอเสนอแนะ ที่ไดจากโครงการ

องคกรนวัตกรรม:  โครงการ “Strengthen Clinical Learning through Simulation Training
     and Digital Learning” โดย โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
     โครงการ “การพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการแขงขันทักษะการปฏิบัติงาน” 
     โดย การไฟฟาสวนภูมิภาค

Moderator:    คุณจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์

•
•
•

•

•

•
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A
A NEW WAY OF WORKING AND LEARNING
โลกเปลี่ยน องคกรเปลี่ยน รูปแบบการทำงานและพฤติกรรมของคนทำงานยอมเปลี่ยนแปลงไป ในยุคที่องคกรไมไดตองการแคแรงกายจากคนทำงาน แตตองการแรงคิด และ แรงใจ ในการรวมสรางสรรคนวัตกรรมใหกับองคกร เมื่อองคกรคาดหวังสิ�งใหม 
ก็ยอมตองมีแนวทางในการสงเสร�มรูปแบบการทำงานและการพัฒนาทุนมนุษยในรูปแบบที่แตกตางจากเดิม แนวทางใหมที่วานี้คืออะไร คำตอบอยูที่นี้ การสัมมนาในหัวขอ A New Way of Working And Learning

A3 A4
‘Learn, Unlearn, Relearn’

Driving & Leveraging Human Capital

HR เขาใจคนรุนใหมดีแลวหรือยัง  คนที่เรียกตัวเองวา Digital Natives Workforce เขาตองการอะไรและ 
องคกรสามารถจัดการความตองการนั้นไดอยางไร นอกจากนี้กลุมคนที่เปน Digital Immigrants ที่อาจ 
ตอตานการเรียนรูรูปแบบใหมๆคุณจะจัดสรรการตอบสนองคนท้ังสองกลุมนี้ใหเกิดความพอดี และทําให 
เกิดผลลัพธที่นาพอใจไดยังไง สิ่งเหลานี้กําลังเปนความทาทายของคน HR  การเสวนาในหัวขอ Designing 
the Learning and Development for Digital Native workforce  จะมาเจาะลึกพฤติกรรมของคนทั้งสอง 
กลุมในองคกร และใหแนวคิดในการออกแบบการเรียนรูที่เหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนรูของกลุม Digital 
Native workforce และ New Gen Worker ที่กําลังจะเขาสูองคกร การเรียนรูรูปแบบเกาเร่ิมไมตอบโจทย 
ความตองการของคุณกลุมนี้ ที่สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู ไดเพียงปลายนิ้วสัมผัส
ประเด็นที่นาสนใจ:  What is digital immigrants and digital natives 
     workforce learning behavior?
     The impact of digital natives on the future of business
     The next generation of workers - what digital natives expect 
     and how company can prepare
     Is Your L&D Strategy ready for the digital natives?
     How to design a learning program for Digital Natives?
วิทยากร:

•

•
•

•
•

โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น สิ่งใหมในวันนี้ไมนานจะกลายเปนสิ่งลาสมัย เมื่อโลกเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วการเรียนรูดวย 
รูปแบบเดิมๆ อาจไมตอบสนองตอสถานการณและพฤติกรรมการเรียนรูของคนในยุคที่มีขอมูลมหาศาลอยูรอบตัว  
การเสวนาในหัวขอ Learn, Unlearn, Relearn" The New Way for Build & Leveraging Human Capital 
ขอเชิญคุณมารวมทําความเขาใจถึงแนวทางการเรียนรูรูปแบบใหมที่สงเสริมใหเกิดการสรางนวัตกรรมผานกระบวน
การเรียนรูสิ่งใหมๆ (Learn) การไมยึดติดกับสิ่งที่เคยเรียนรูมา (Unlearn) และการเรียนรูสิ่งที่เคยรูดวยมุมมอง 
ใหมๆ (Relearn) รวมถึงแนวคิด Agile Learning Culture and Agile Learning Design ซึ่งจะเปนประโยชน 
ตอการสรางนวัตกรรม สงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคและทกัษะการเปนผูนาํสาํหรับการพฒันา Smart Workforce 
เปนอยางมาก

ประเด็นที่นาสนใจ:  Why Learn, Unlearn, Relearn in the fast changing world
     How to build environment to support working and learning for new gen
     How to create agile learning culture and agile learning design
     How to create the creativity, innovation, and leadership skills
     development program for smart workforce

วิทยากร:

•
•
•
•
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กลาเร�ยนรู เปดรับสิ�งใหม
หัวใจของการพัฒนาทุนมนุษย

Learning and Development
for Digital Native Workforce

Learning and Development
แบบไหนใหถูกใจเด็กยุคใหม

คุณอริญญา เถลิงศรี
กรรมการผูจดัการ

SEAC
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B
SMART HR FOR THE FUTURE OF WORK
เมื่อองคกรเดินหนา หนวยสนับสนุนองคกรจะลาหลังไดอยางไร ความทาทายอยางที่สุดของงาน HR อยูที่ตรงนี้ หากคน HR ยังคงทำงานอยูภายใตบร�บทเดิม ตอบสนององคกรเฉพาะเร�่องโดยไมเขาใจถึงภาพรวมขององคกร ไมสามารถยกระดับงาน HR 
ข�้นมาสนับสนุนการกาวไปขางหนาขององคกรไดอยางแทจร�ง โดยเฉพาะอยางยิ�งเมื่อองคกรตองการยกระดับเปนองคกรนวัตกรรม คำถามตอมายอมไมพนวา HR จะสามารถสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมในองคกรไดอยางไร รวมหาคำตอบพรอมกันวา 
SMART HR for the Future of work ตองทำอยางไร พรอมรวมแลกเปลี่ยนกับผูบร�หาร HR คนเกงแหงยุค เปดใจใหกวาง และ เปดประสบการณใหมแลวคุณจะรูวาคน HR คือปจจัยสำคัญที่ทำใหองคกรพัฒนาไดมากกวาที่คุณคิด

B3 B4
SMART HR and Agile 

HR Work System
for The Millennium Organization

มิติใหมของ HR สูการขับเคลื่อน
เคียงขางองคกรแหงอนาคต

ความทาทายใหมของนักบร�หารงานบุคคล:
สรางสรรค นวัตกรรม ยกระดับ ทุนมนุษย 4.0 

HR’s Role
in Supporting Innovation

and Human Capital 4.0

หลายคร้ังเมื่อพูดถึงการสรางนวัตกรรม ภาพความเก่ียวของของฝายงาน HR มักไมใชภาพแรกท่ีถูกนึกถึง 
การคิด สราง และพัฒนา นวัตกรรมมักเปนเร่ืองของฝาย Technical  แตหากพิจารณาใหลึกลงไป ฝายงาน 
HRคือฝายสนับสนุนที่สําคัญและเปนจุดต้ังตนของกระบวนการสรางนวัตกรรม เร่ิมต้ังแตการสรรหาคนท่ีมี 
ความสามารถในการเปนนวัตกร การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อใหสามารถสรางนวัตกรรม รวมไปถึงการสราง 
บรรยากาศใหเอ้ือตอการเกิดความคิดสรางสรรค  โจทยที่คน HR กําลังเผชิญอยูคือ จะสราง HR Work 
System ที่สนับสนุนการสรางและพัฒนาทุนมนุษยที่ตอบสนองความตองการของการเปล่ียนผานองคกร 
ไปสูการเปนองคกรนวัตกรรม และ เพื่อรองรับรูปแบบการทํางานในอนาคตไดอยางไร  หากคน HR ยังคง 
มุงใหความสนใจเฉพาะทํางานประจําหนาที่โดยละเลยตอการเปน Business Partner บทบาทและคุณคา 
ในงานของ HR อาจถูกลดถอนลง โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีเขามาแทนที่การทํางานประจําทั่วไปของฝาย 
HR ไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสวนาในหัวขอ HR’s Role in Supporting Innovation and Human 
Capital 4.0 จะฉายภาพความสําคัญของงาน HR ที่เปนกลไกสําคัญในการสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการ 
นวัตกรรม หากคุณตองการสงมอบคุณคาในงาน HR ที่สนับสนุนการเติบโตขององคกรคุณไมควรพลาด 
การเสวนาในหัวขอน้ี
ประเด็นที่นาสนใจ:  How to build knowledge, skill, and experience
     for the workforce to support innovation
     How to build individual capability in creativity and idea generation      
     How to build collaboration for organization learning, 
     sharing, and innovation
     How to assess and measure Human Capital                         
     How to build HR Work System
     for enabling Human capital
วิทยากร:

•

•
•

•
•

SMART HR and Agile HR Work System  ประเด็นรอนท่ี HR กําลังใหความสนใจ หลายองคกร 
รูวาตองมีการเปล่ียนแปลงการทํางานของ HR เพื่อใหตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงขององคกรและ 
บริบทภายนอก แนวโนมเก่ียวปจจัยที่ทําให HR ตองปรับบทบาทไมวาจะเปน Digital Disruption 
ที่สงผลใหองคกรมาการเปล่ียนรูปแบบและรูปแบบการทํางานของคนทํางานเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเก่ียวของ 
กับคน HR ไมวาจะเปน HRM - HRD - OD ที่ตองปรับตัวและพัฒนาการทํางานใหเปน SMART HR  
และทําใหเกิด Agile HR Work System ในองคกรให ได   แมวารูวาตองมีการ Transformation แตหลาย 
องคกรยังไมเห็นภาพที่จะเดินตอไปวาจะทําใหเกิดการแปลงแปลงนั้นไดอยางไร  หรือ อยูในระหวางการเปลี่ยนผาน 
แตมีอุปสรรคบางประการ การเสวนาใหหัวขอ SMART HR and Agile HR Work System for the 
Millennium Organization มุงจะไขขอสงสยัหลายประการในประเดน็นีแ้ละยังจะใหแนวคิดเพือ่เปนการจดุประกาย 
ใหคน HR สามารถนําไปประยุกต ใช  ในองคกรไดอีกดวยขอเชิญพูดคุยแลกเปล่ียนกับวิทยากรมาก 
ความสามารถและ HR จากองคกรที่มีประสบการณตรง
ประเด็นที่นาสนใจ:  Why do we need Agile Organizations?
     Agile HR Strategies & Agile HR Work System 
     Digital HR for agile Work System  
     The New Role of HR in the Agile Organization
วิทยากร:

•
•
•
•
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คุณชุตมิา สบีาํรุงสาสน 
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบคุคล

บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จาํกัด  
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14:00-15:15 15:45-17:00

C3 C4
Fostering Innovation Through

a Diverse Workforce

The Paradox of Diversity
& Inclusion Management,
Creativity and Innovation

ความหลากหลายกอใหเกิดนวัตกรรมไดอยางไร? คือประเด็นท่ีเราอยากชวนคุณมารวมเสวนาโดยเฉพาะ 
มิติของความหลากหลายในองคกรปจจุ บันท่ีมีความซับซอนมากข้ึน  ไม จํากัดเพียงช วงอายุของ 
คนทํางาน ความแตกตางดานเช้ือชาติ เพศสภาพและความหลากหลายทางเพศ แตยังรวมไปถึง 
Mindset และความเช่ือ อุดมคติ ที่ต างกันของคนในองคกร ทําให การแสดงออกทางพฤติกรรม 
การใชชีวิตประจําวันและการทํางานมีความแตกตางหลากหลายเพิ่มมากข้ึน นาสนใจวาการเปดกวาง 
ต อการยอมรับและ เคารพในความแตกต าง ท่ี มีมากข้ึนในป จจุบันส งผลต อการขับเค ล่ือนกิจกรรม 
ต างๆในองคกรอยางไร โดยเฉพาะองคกรท่ีต องการสร างสรรค ส่ิงใหมและสร างนวัตกรรมที่ ให  
มูลค าทางเศรษฐกิจและส งมอบคุณคาแก สังคม ความหลากหลายเป นป จจัยท่ีทําให  เกิดนวัตกรรม 
หรือไม  และองคกรท่ีชาญฉลาดจะสามารถใช ประโยชนและจัดการความหลากหลายเพื่อส งเสริม 
ให  เกิดนวัตกรรมได อย างไร

ประเด็นที่นาสนใจ:  Why Is Diversity Vital For Innovation? 
     Millennial and dealing with the generation mix in the company 
     Innovation and Learning Advantage from Diversity

วิทยากร:

•
•
•

ความหลากหลายเปนพลังสงเสริมในเกิดนวัตกรรม องคกรท่ีมพีนกังานทีห่ลากหลายสามารถสงมอบสนิคาและบริการ 
รวมถึงเสนอทางเลือกใหลูกคาไดอยางหลากหลายโดยอาศัย   ภูมิหลัง  พรสวรรคและประสบการณ   
ทีห่ลากหลายของคนทาํงาน  โดยเฉพาะองคกรยุคดจิทิลัทีเ่นนการเสนอแนะความคิดทียื่ดหยุนเพือ่ปรับตัวใหเขากับ 
ตลาดท่ีมคีวามผันผวนและความตองการของลูกคาทีห่ลากหลาย นาสนใจวา เหลาน้ันมีแนวคิดเก่ียวกับ Diverse 
Workforce Management อยางไร และมกีลยุทธอะไรในการนาํเอาความหลากหลายทีมี่อยูมาทําใหเกิดประโยชน 
ตอองคกร

ประเด็นที่นาสนใจ:  How can we generate the best ideas from our people
     in all levels of the company and incorporate them
     into our business practices
     How to Build a Diverse Workforce

วิทยากร:

•
•

•

Ms. Tomo Nagase 
Country Human Resources Manager, 

IBM Thailand Co., Ltd. 

คุณศรินทรรา วงศศุภลักษณ 
Chief Human Resources Officer

บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน)
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ผสานความตางอยางชาญฉลาด
สรางสรรคคุณคาแหงนวัตกรรม

Diverse Workforce
ความหลากหลายที่สรางนวัตกรรม

C
DIVERSITY & INCLUSION FOR INNOVATIVE ORGANIZATION
ในอดีต ความหลายหลาย (Diversity) อาจถูกมองวาเปนอุปสรรคตอความสำเร็จขององคกร แตก็ไดถูกพ�สูจนแลววา ความหลากหลายสามารถสรางความไดเปร�ยบในการแขงขัน (Competitive Advantage) ขององคกร หากองคกร สามารถ 
ดึงจ�ดเดนจากความหลากหลายที่มีในองคกร  รวมถึงการยอมรับและเห็นถึงคุณคาของความแตกตางของบุคคลในองคกร และสามารถนำมาเอาความหลากหลายมาผนึกรวมกันเพ�่อสรางใหเกิดพลัง TRACK C: Diversity & Inclusion to Power 
Innovation จะนำเสนอมิติของความหลากหลายที่เปนปจจัยสงเสรอมใหเกิดนวัตกรรม
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D3 D4
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D
HR INNOVATION SHARING SHOWCASE
พ�ดคุยแลกเปลี่ยนกับองคกรที่เขารวมโครงการ รางวัลนวัตกรรมการบร�หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HR Innovation Award) เร�ยนรูจากผูที่ทำจร�งวางานของฝายบร�หารทรัพยากรมนุษย (HR Department) มีสวนสงเสร�มและสนับสนุน 
ใหเกิดนวัตกรรมในองคกรไดอยางไร

HR Innovation Sharing Showcase เลาสูกันฟ�ง นวัตกรรมในงาน HR HR Innovation Sharing Showcase เลาสูกันฟ�ง นวัตกรรมในงาน HR

โลกธุรกิจเคลื่อนไปขางหนาดวยพลังนวัตกรรม  HR ที่เปรียบเปนทัพหนุน พลังขององคกร จึงตองเชื่อมโยงกับ 
เปาหมายของธุรกิจอยูเสมอ จะไมสรางนวัตกรรมในงาน HR ไดอยางไร  ขอเชิญทานมารวมจุดประกายการสราง 
นวัตกรรมในงาน HR  ดวยการพูดคุยแลกเปล่ียนกับองคกรท่ีไดรับ รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย (Thailand HR Innovation Award) แลวคุณจะรูวา พลังของคน HR สามารถคิดตอยอด 
ของเกา สรางสิ่งใหม สรางความแตกตาง เพื่อแกไขปญหาและยกระดับงาน HR เพื่อตอบโจทยองคกรไดอยางไร

ประเด็นที่นาสนใจ:  องคกรและคนในองคกรไดประโยชนอะไรจากโครงการ
     ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor) ของโครงการนี้ คืออะไร 
     การเรียนรูจากบทเรียน (Lesson Learned) และ ขอเสนอแนะ ที่ไดจากโครงการ

องคกรนวัตกรรม:  โครงการ “Unlock Your Potential for Innovative Organization Project” 
     โดย บริษัท สยามคอมเพรสเซอรอุตสาหกรรม จํากัด 
     โครงการ “เรียนฟรี มีรายได (ศูนยการเรียนปญญาภิวัฒน-ซีพีแรม)”
     โดย บริษัท ซีพีแรม จํากัด (CPRAM)
     โครงการ “CDDHR@Digital” โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย   

Moderator:    รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

•
•
•

•

•

•

•

โลกธุรกิจเคลื่อนไปขางหนาดวยพลังนวัตกรรม  HR ที่เปรียบเปนทัพหนุน พลังขององคกร จึงตองเชื่อมโยงกับ 
เปาหมายของธุรกิจอยูเสมอ จะไมสรางนวัตกรรมในงาน HR ไดอยางไร  ขอเชิญทานมารวมจุดประกายการสราง 
นวัตกรรมในงาน HR  ดวยการพูดคุยแลกเปล่ียนกับองคกรที่ไดรับ รางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย (Thailand HR Innovation Award) แลวคุณจะรูวา พลังของคน HR สามารถคิดตอยอด ของเกา 
สรางสิ่งใหม สรางความแตกตาง เพื่อแกไขปญหาและยกระดับงาน HR เพื่อตอบโจทยองคกรไดอยางไร

ประเด็นที่นาสนใจ:  องคกรและคนในองคกรไดประโยชนอะไรจากโครงการ
     ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor) ของโครงการนี้ คืออะไร 
     การเรียนรูจากบทเรียน (Lesson Learned) และ ขอเสนอแนะ ที่ไดจากโครงการ

องคกรนวัตกรรม:  โครงการ “PANDORA Business-Driven HROD Transformation” 
     โดย PANDORA Production (Thailand) co., ltd.
     โครงการ “HR Family Self Service” โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
     โครงการ “3E : Enabling Employee Engagement”  
     โดย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
     โครงการ  “สวัสดิการถูกใจ” โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

Moderator:    รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

•
•
•

•

•
•

•

•
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วิธีการชําระเงิน
 โอนเงินแบบ PROMPT PAY  เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 0993000132556
 เช็คสั่งจาย สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
 โอนเงินเขาบัญชี สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย
    ธนาคารไทยพาณิชย สาขาลาดพราว 111 ประเภทบัญชีเดินสะพัด
    เลขที่ 052-3-02698-3 (กรุณาสงหลักฐานการชําระเงินมาที่หมายเลข 0 2374 0855 ตอ 8)
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