
 

 
 

Co-Hosted By: 

รายละเอียดโครงการ Digital HR Forum 2021 

หลักการและเหตุผล 
ภายในไม่เกิน 5 ปี ข้างหน้า รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการนำพาประเทศเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ท่ีมุ่งปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคธุรกิจต่าง ๆ ควรต้องมีการปรับตัวตามเช่นกัน เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตในบริบทใหม่
ได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เรากำลังอยู่ในโลกท่ีมี “พลวัต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และคนไทยเองจำเป็นต้องปรับตัว
เองอย่างมากเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน การไปสู่ประเทศไทย 4.0 เราจำเป็นต้องมีคนไทย 4.0 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง
แต่ไม่ใช่เพียงคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็น แต่จะต้องมีทั้ง Digital Mindset และ Digital Culture และต้องพร้อมที่จะเป็นคนมีจิต
สาธารณะ เพราะเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจยุคแห่งการแบ่งปัน Sharing Economy เพื่อให้พร้อมรับมือ โลกของเราได้
ก้าวมาสู่จุดที่ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเช่ือมโยงกันไว้ด้วยกันด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายที่ได้เปิดโลกของการใช้ชีวิตการทำงาน และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทางสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) จึงได้เล็งเห็นถึงการปรับเปลี่ยนการพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบดั้งเดิม เข้าสู ่ Digital HR เพื ่อสามารถสร้างและพัฒนาทุนมนุษย์ซึ ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการเข้าสู ่ Digital 
Economy จึงได้ดำริจัดงาน Digital HR Forum เพื่อส่งเสริมแนวคิดดังกล่าวในวงกว้าง และสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล  

 

วัตถุประสงค์  
▪ เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ 

Digital Economy เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
▪ สร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ว่าในโลกการทำงานและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ที ่ดิจิทัล

เทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce 
▪ เป็นเวทีเรียนรู ้แลกเปลี่ยนร่วมกัน ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และประเทศชาติ 
 

ระยะเวลาในการจัดงาน  
วันท่ี 24 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

สถานที่การจัดงาน 
Online Conference (Zoom Webinar) 

 

รูปแบบการจัดงาน 
▪ การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง 
▪ การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี  
▪ การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน 
▪ การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูช่ัน 
▪ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และ

ผู้ใช้ไอซีที 



 

 
 

Co-Hosted By: 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 

 

ค่าลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์ (Zoom Webinar) จากผู้เข้ารับการอบรม ท่านละ 4,173 บาท ถ้าหากลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ท่านจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษ ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ราคาเพียงท่านละ 3,103 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าเอกสารในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบริหารจัดการ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๒) สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พั ก 

สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับห้องพักสมาคมฯ มิได้

จัดเตรียมไว้ให้สามารถขอรายละเอียดข้อมูลห้องพักได้ที่ พิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต 02-661-7750 ต่อ 221, 222, และ 223 

วิธีชำระค่าลงทะเบียน 

 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบยีน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที ่02-

661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com ;Tanya@absolutealliances.com 

 ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าช่ือบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัล

ลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  

• ธนาคารกรุงไทย บญัชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมติร เลขท่ีบัญชี 085-0-12124-8    

• ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขท่ีบัญชี 925-0-07304-7     

• ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขท่ีบัญชี 003-2-42408-4 
 

ใบเสร็จสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานก่อนวันอบรม และในส่วนของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) สามารถจัดส่ง
ไปรษณีย์ได้ที่ : การเงิน บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-7750 
 

รายละเอียด จ านวนเงิน ยอดก่อน Vat. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ยอดรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2,900 2,900 203.00 3,103.00 29.00 3,074.00 1%

บริษัทเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 2,900 2,900 203.00 3,103.00 87.00 3,016.00 3%

รายละเอียด จ านวนเงิน ยอดก่อน Vat. ภาษีมูลค่าเพ่ิม ยอดรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยอดสุทธิ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,900 3,900 273.00 4,173.00 39.00 4,134.00 1%

บริษัทเอกชนหรือบุคคลทั่วไป 3,900 3,900 273.00 4,173.00 117.00 4,056.00 3%

mailto:Pimphatsara@absolutealliances.com
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หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่
คงสิทธ์ิที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา) 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
▪ ผู ้บริหารองค์กร มีความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทัน และสอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงของ Digital Economy 
▪ ผู้บริหารองค์กร มีความตระหนักและสามารถปรับกระบวนทัศน์ว่า การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ จำเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องผนวกใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ท้ัง Workplace + Workforce 
▪ ผู้บริหารองค์กร มีความเข้าใจในการลงทุนและประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพ ในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และประเทศชาติ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
▪ ผู้บริหารระดับสูง   
▪ ผู้บริหารทางด้านทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ทุกระดับ   
▪ สถาบันการศึกษา 

 
โครงสร้างการจัดงาน 
ร่วมจัดโดย 

▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
▪ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 

 

สนับสนุนการจัดงานโดย 
▪ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย *** 
▪ สมาคมธนาคารไทย *** 
▪ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย *** 
▪ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) *** 
▪ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) *** 
▪ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) *** 
▪ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ***  

(***อยู่ระหว่างเรียนเชิญ***)
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รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา 
▪ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ)  
▪ คุณสุทธิ สุโกศล 

ปลัดกระทรวงแรงงาน (ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ)  
▪ คุณภุชพงค์ โนดไธสง  

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธาน) 
▪ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์      

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ) 
▪ คุณกลินท์ สารสิน 

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (กรรมการ)  
▪ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธ ี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรรมการ)  
▪ รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี 

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กรรมการ)  
▪ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธ์ิ 

ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรรมการ)  
▪ ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา 

นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (กรรมการ)  
▪ คุณวีระชัย ศรีขจร 

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
▪ คุณกัลยา แสวงหาบุญ 

เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (กรรมการ) 
▪ คุณดลิก คุณะดลิก 

ที่ปรึกษาสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (กรรมการ)  
  

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย 
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์  
ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757 
อีเมล: pimphatsara@absolutealliances.com 
  

mailto:pimphatsara@absolutealliances.com

