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THAILAND 4.0: Disrupting Human Resource Development by Digital Literacy”
ประเทศไทย 4.0: บทบาทของ HR ในองค์กรธุ รกิจมี ความล้มเหลวจริงหรือ?
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 – 16.00 นาฬิกา
ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
จัดโดย คณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
การปฎิรูปดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) ในยุคประเทศไทย 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์
ในการพัฒนากําลั งคนให้พร้อมเข้า สู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่ อเตรียมความพร้อมกลุ่ มวัยทํางาน
ทุ กสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทั ลอย่ างชาญฉลาดในการประกอบอาชี พ และการพัฒนาบุค ลากรในสาขาเทคโนโลยี ดิ จิทั ลโดยตรง
ให้มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากล เพื่ อนําไปสู่ การสร้า ง
และการจ้างงานที่ มีคุณค่าสู งในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็ นปั จจัยหลักในการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจของประเทศ นั้น
ทั้งนี้ องค์กรธุ รกิจจึง จําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร (Human Resource
Development ; HRD ) สู งมาก ซึ่งนักทรัพ ยากรบุคคล จะมีบทบาทในการกําหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนา
บุค ลากรได้อย่ างชัด เจน มี การจัด ทํา แผนกลยุ ทธ์ ข องธุ ร กิ จและฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คลได้ก ําหนดแผน
การพัฒ นาบุค ลากร ที่ ส อดคล้องกับแผนพัฒ นาธุ รกิ จ มีร ะบบการวางแผนพัฒ นาสายอาชีพ ที่ ช ัด เจน
แต่ควรจะแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ที่ จะนํามาใช้ในการปรับปรุงระบบในการพัฒนาบุคลากรให้เป็ น กลไก
ขับเคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลงขององค์กรธุ รกิ จยุคประเทศไทย 4.0 อย่างไรก็ดี หากล่ าช้าในการดําเนิ นการ
จะเกิด “HRD Disruption” ทําให้บุคลากรขาดโอกาสที่ จะได้รบั การพัฒนาภายใต้การแข่งขันในยุคปั จจุบัน
ดังนั้น สภาหอการค้า แห่ง ประเทศไทย โดย คณะกรรมการ Creative Digital Economy จึงได้จดั สั มมนา
THAILAND 4.0 : Disrupting HRD by Digital Literacy” เพื่อเป็ น เวที การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge
Sharing) และเตรียมความของบุคลากรเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 เป็ นต้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้อ งค์ค วามรู ้เกี่ ย วกับ ยุ ท ธ ศาสตร์ใ น ก ารพัฒ นากํ า ลั ง คนให้พ ร้อมเข้า สู่
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. เพื่อช่วยการวางแผนการพัฒ นาพัฒนาบุค ลากรที่ ทันกับความเปลี่ ยนแปลงของโลก
ช่วยให้องค์กรธุ รกิจสามารถแข่งขันกับผูอ้ ื่นได้
3. เพื่ อเป็ นเวที ก ารแลก เปลี่ ย นเรี ย นรู ้ใ น การพัฒ นาพัฒ นาบุ ค ลากรองค์ก รธุ รกิ จ
กับการปฎิรูปดิจิทัลไทยแลนด์

-2-
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ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการ Creative Digital Economy

ระยะเวลาการดาเนิ นการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น.
งบประมาณ คณะกรรมการ Creative Digital Economy
สถานที่

ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย






จํานวน 60 คน
สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กลุ่ มผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที HR, HRD
กลุ่ มนักธุ รกิจรุ่นใหม่ (YEC)
ผูบ้ ริหารระดับกลางขึ้ นไป
ผูท้ ี่ สนใจ นักศึกษา นักเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่ าจะได้รบั
1. ได้ร ับทราบปั ญ ห า สถานการณ์ และมี ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. สามารถนํ า ความรู ้ที่ ไ ด้ จ าก การสั มมน าไปพั ฒ นาและปรับปรุ ง แผน การดํา เนิ น การ
ขององค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก้าวทันการเปลี่ ยนแปลง
3. ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจสภาพปั ญ หาในการปฏิบตั ิ งานของ เจ้าหน้า ที่ HRD และร่ วมแสดง
ความคิดเห็นและมีขอ้ เสนอแนะต่อการแก้ไ ขปั ญหาจากอุปสรรคจากการปฏิ บตั ิ
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