
 
 

 
โครงการเสวนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

 

  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
  เลขท่ี ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑, ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๓ – ๑๔   โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐ 
 

Excellent Training 

  Excellent Service 

 

 
 
 
 

โครงการเสวนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
หัวข้อ “บทบาทเชิงรุกของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นยุคดิจิทัล” 

วันพฤหัสบดีที่  14    มกราคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จัดโดย  
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

........................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเร่งปรับตัวอย่างเร่งด่วนให้รองรับ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นจะเกิดผลกระทบอย่างรวดเร็วรุนแรงต่อธุรกรรมต่าง ๆ  หากเป็นภาครัฐก็ไม่สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน หากเป็นภาคเอกชนก็ไม่สามารถแข่งขันและอยู่รอดในธุรกิจได้ กรณีเช่นนี้ 
หน่วยงานในองค์กรที ่มีบทบาทสำคัญยิ ่งในการบริหารการเปลี ่ยนแปลงอย่างฉับไวก็คือฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                
ซึ่งจะต้องมีบทบาทเชิงรุกในการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้ตระหนักและมีขีดความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ การให้บริการ การทำธุรกรรมทุกประเภทให้มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ทันใจผู้ที่
เก่ียวข้อง ภายใต้บริบทการเพิ่มรายได้ การบริหารค่าใช้จ่ายหรือการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสมแต่มีคุณภาพในทุกมิติ 

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เห็นว่าเร่ืองดังกล่าวมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนทั้ง
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการเตรียมพร้อมเพื่อบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในฐานะบทบาทเชิงรุกของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล ดังนั้น สำนักสิริพัฒนาจึงได้กำหนดจัดเสวนาแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนองค์กรและการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์   

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการพัฒนา
องค์กรและทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ “บทบาทเชิงรุกของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล” รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ เพื่อพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ต่อไป 

 
3. กลุ่มเป้าหมาย 

เป ็นผู ้บร ิหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากหน่วยงานภาครัฐ ร ัฐว ิสาหกิจ  และเอกชน          
จำนวน 50 คน 

 
4. วันเวลาและสถานที่จัดเสวนา 

วันพฤหัสบดีที่ 14  มกราคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้อง 3003 ชั้น 3  อาคารนวมินทราธิราช  สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(กำหนดการเสวนาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 



 
 

 
โครงการเสวนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

 

  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
  เลขท่ี ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
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Excellent Training 

  Excellent Service 

 

 
5. ประเด็นการเสวนา 

แนวโน้มและทิศทางการพฒันาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต หัวข้อ “บทบาทเชิงรุกของฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์ในยุคดจิิทัล” 

 
6. วิทยากรร่วมเสวนาและผู้ดำเนินการเสวนา 

6.1 วิทยากรร่วมเสวนา 
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล   

เลขาธิการ  ก.พ. 
นายมนูญ  สรรค์คุณากร  

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จำกัด (มหาชน) 
6.2 ผู้ดำเนนิการเสวนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์  
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้เข้าร่วมเสวนาสามารถนำองค์ความรู้ทิศทางการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตไปปรบัใช้ใน

การบริหารองค์กร และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ได้อย่างสัมฤทธผิล รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณท์ั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลย ี

7.2 ผู้เข้าร่วมการเสวนาสามารถพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ขององค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยนื
และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

 
 
 

8.ผู้รับผดิชอบโครงการ 

อาจารย์ใจชนก ภาคอัต ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา   
สำนักสิริพฒันา สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 

นายสพุัฒน์  สังข์สายศิริกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร In-house Training 
สำนักสิริพฒันา สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
โทรศัพท์ 02 727 3237 

นางนพวัลย์ สมไกรสีห ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม   
สำนักสิริพฒันา  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
โทรศัพท์ 02 727 3233 

นางสาวรรรรรร  คำสูง        เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานฝึกอบรม           
สำนักสิริพฒันา  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
โทรศัพท์ 02 727 3213-14 

 
 



 
 

 
โครงการเสวนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 
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  Excellent Service 

 

 
 

  
 
 
 

กำหนดการ 
โครงการเสวนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

หัวข้อ “บทบาทเชิงรุกของฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์นยุคดิจิทัล” 
วันพฤหัสบดีที่ 14   มกราคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้อง 3003 ชั้น 3  อาคารนวมินทราธิราช  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย  

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
........................................... 

 

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.30 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา 

▪ รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์  จงวัฒนผ์ล 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

▪ อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต 
ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

▪ แนะนำผู้อำนวยการหลักสูตรของสำนักสิริพัฒนา 
เวลา 10.00 – 12.00 น. การเสวนาหัวข้อ “บทบาทเชิงรกุของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล” 

วิทยากรร่วมเสวนา 
▪ หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล   

เลขาธิการ ก.พ.  
▪ นายมนูญ  สรรค์คุณากร  

อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง                              
บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 

ผู้ดำเนนิการเสวนา 
▪ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์  

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต                         
ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก  คณะรัฐประศาสนศาสตร์                 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เวลา 12.00 น. ปิดการเสวนา 
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  



 
 

 
โครงการเสวนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต 

 

  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
  เลขท่ี ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
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Excellent Training 

  Excellent Service 

 

ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 2 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์
หมายเหตุ : กำหนดการเสวนาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


