
สิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส�วนราชการเก่ียวกับ 
แนวทางการพัฒนากําลังคนให!มีทกัษะด!านดิจิทลัเพื่อการไปสู�ดจิิทัลไทยแลนด) 

ขอบเขตการสัมมนากลุ�มย�อย 
ห!องที่ ๑   

 

หัวข!อ การออกแบบองค�กรดิจิทัล (Designing Digital Organization) 
วิทยากร นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจาร ีที่ปรึกษาด�านการออกแบบองค�กรดิจิทัล และคณะ 

กลุ�มเป-าหมาย - ผู�รับผิดชอบภารกิจด�านการเทคโนโลยีดิจิทัลของหน�วยงาน 
- ผู�รับผิดชอบภารกิจด�านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน�วยงาน 
- ผู�รับผิดชอบภารกิจด�านแผนงานของหน�วยงานที่สนใจพัฒนารูปแบบและวิธีการ

ทํางานขององค�กรให�ทันสมัยสอดคล�องกับบริบทของความเปล่ียนแปลงไปสู�
ดิจิทัลไทยแลนด�และสามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนและ
ผู�รับบริการโดยนาํเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช�เปBนเครื่องมือ 

วัตถุประสงค) เพื่อให�ผู�เข�ารับการสัมมนาเข�าใจหลักการและวิธีการออกแบบ 
องค�กรดิจิทัล รวมท้ังเรียนรู�เก่ียวกับเครื่องมือท่ีเปBนประโยชน�  
สําหรับการออกแบบองค�กรดิจิทัล 

เน้ือหา - ผลกระทบของ Disruptive technology กับการปรับตัวขององค�กรต�าง ๆ  
- ความหมายขององค�กรดิจิทัล 
- หลักการและวิธีการออกแบบองค�กรดิจิทัล 
- เคร่ืองมือสําหรับการออกแบบองค�กรดิจิทัล 

รูปแบบการนําเสนอ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
วัน/เวลา/สถานที่ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห�อง ๓๕๐๑  อาคาร ๓ สาํนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
ผู!ประสานงาน นายกุลวัฒน อิมะไชย� 

โทรศัพท� ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๘ โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๕๙๐๕ ๐๐๒๒ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
Email : jeep_ocsc@hotmail.com 

ผู!อํานวยการจัดกิจกรรม   นายครรชิต  มาลัยวงศ�  ราชบัณฑิต สาขาวชิาคอมพิวเตอร�, อ.ก.พ. ดิจิทัล 

หน�าท่ีของผู�อํานวยการ
จัดกิจกรรม 

๑. กล�าวนําความสาํคัญของการพัฒนาองค�กรที่มีคุณลักษณธดิจิทัล 
๒. เข�า 
 
 
.ร�วมสังเกตการณ� และให�ข�อคิดเห็นเพิ่มเติม 



สิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส�วนราชการเก่ียวกับ 
แนวทางการพัฒนากําลังคนให!มีทกัษะด!านดิจิทลัเพื่อการไปสู�ดจิิทัลไทยแลนด) 

ขอบเขตการสัมมนากลุ�มย�อย  
ห!องที่ ๒ 

 

หัวข!อ “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให�เหมาะสมกับบุคลากร” 
วิทยากร วิทยากรจากสํานักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค�การมหาชน) 

กลุ�มเป-าหมาย ผู�รับผิดชอบภารกิจด�านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน�วยงานและผู�ที่สนใจ 
วัตถุประสงค) - เพื่อให�ผู�เข�ารับการสัมมนาเข�าใจและสามารถเลือกทักษะด�านดิจิทัล 

  ให�เหมาะสมกับบุคคลแต�ละกลุ�มได� 
- เพื่อให�ผู�เข�ารับการสัมมนาเข�าใจแนวทางในการนาํทักษะดิจิทัล 
  ไปปรับใช�ในระดับหน�วยงานและระดับบุคคล 
- เพื่อให�ผู�เข�ารับการสัมมนาได�รับทราบและสามารถนาํเครื่องมือต�าง ๆ 
  ไปใช�ในการออแบบเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให�กับบุคคลากรในสังกัดได� 

เน้ือหา - ความสาํคัญและองค�ประกอบของทักษะด�านดิจิทัลของข�าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปBนรัฐบาลดิจิทัล 

- เทคนิคการคัดเลือกทักษะด�านดิจิทัลให�เหมาะสมกับบุคคล 
- เคร่ืองมือการประเมินทักษะด�านดิจิทัลเบ้ืองต�น 
- แนวทางการนําทักษะด�านดจิิทัลไปปรับใช�ในระดับหน�วยงานและระดับบุคคล 

รูปแบบการนําเสนอ การบรรยายแบบมีส�วนร�วม 
วัน/เวลา/สถานที่ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห�องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
ผู!ประสานงาน นายกุลวัฒน อิมะไชย� 

โทรศัพท� ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๘ โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๕๙๐๕ ๐๐๒๒ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
Email : jeep_ocsc@hotmail.com 

ผู!อํานวยการจัดกิจกรรม นายมนู  อรดีดลเชษฐ�   กรรมการบริหารมูลนิธิ C&C เพื่อการศึกษา,  
   ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, อ.ก.พ. ดิจิทัล 

หน!าที่ของผู!อํานวยการ
จัดกิจกรรม 

เข�าร�วมสังเกตการณ� และให�ข�อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

 
 

 



สิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส�วนราชการเก่ียวกับ 
แนวทางการพัฒนากําลังคนให!มีทกัษะด!านดิจิทลัเพื่อการไปสู�ดจิิทัลไทยแลนด) 

ขอบเขตการสัมมนากลุ�มย�อย 
ห!องที่ ๓   

หัวข!อ Re-imaging HR: การเตรียมคนและสรรหาอย�างไร..ให�ทันยุคดิจิทัล : กรณีศึกษา 
“บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)” 

วิทยากร คุณณัฏฐาลักขณ� สกุลปุณยาพร  
ผู�อํานวยการอาวุโส ฝmายบริหารทรัพยากรมนุษย�และบริหารสํานักงาน  
บริษัท แสนสิริ จาํกัด (มหาชน) 

กลุ�มเป-าหมาย ผู�บริหารและผู�ที่สนใจเรียนรู�และแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการเตรียมกําลังคน
ให�พร�อมเข�าสู�ยุคดิจิทัลไทยแลนด�  

วัตถุประสงค) เพื่อเปBนเวทีแลกเปลี่ยนและแบ�งปnนประสบการณ�ร�วมกับภาคเอกชนชั้นนาํ 
ของประเทศ เก่ียวกับหลักการ แนวคิด เทคนิควิธีการ รวมถึงเครื่องมือในการจัดเตรียม
และสรรหากําลังคนท่ีมีทักษะและพฤติกรรมแบบใหม�ให�เข�ามาทํางานในหน�วยงาน
ภาครัฐ 

เน้ือหากิจกรรม ๑) การปรับตวัของ HR ในยุคดิจิทัล 
    - หลักการสรรหา ดึงดูด รักษา และพัฒนาผู�ที่มีทักษะแบบใหม�สําหรับองค�กร 
    ท่ีจะพัฒนาเปBนองค�กรดิจิทัล 
๒) คุณลักษณะของบุคคลที่นําองค�กรสู�ความสําเร็จ 
๓) เทคนิคและแนวทางการเตรียมคนให�พร�อมด�านทัศนคติ ความคิด 

ความสามารถและการเปBนผู�นํา : กรณีศึกษาบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 
รูปแบบการนําเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู�ผ�านประสบการณ�จริง และการทํา workshop ค�นหา

คุณลักษณะของข�าราชการ ๔.๐ 
วัน/เวลา/สถานที่ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห�อง ๓๑๑๐  อาคาร ๓ สาํนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ผู!ประสานงาน นายกุลวัฒน อิมะไชย� 
โทรศัพท� ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๘ โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๕๙๐๕ ๐๐๒๒ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
Email : jeep_ocsc@hotmail.com 

ผู!อํานวยการจัดกิจกรรม   นางสาวนวลน�อย อุณหะโชค ที่ปรึกษาสาํนักงาน ก.พ., อ.ก.พ. ดิจิทัล  
  นายบวรนันท�  ทองกัลยา  รองกรรมการผู�จัดการใหญ� กลุ�มงานทรัพยากรบุคคล  
  และบริหาร บริษัทนํ้าตาลมิตรผล และ อ.ก.พ. ดิจิทัล 

 



สิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส�วนราชการเก่ียวกับ 
แนวทางการพัฒนากําลังคนให!มีทกัษะด!านดิจิทลัเพื่อการไปสู�ดจิิทัลไทยแลนด) 

ขอบเขตการสัมมนากลุ�มย�อย  
ห!องที่ ๔   

 

หัวข!อ ผู�บริหารภาครัฐกับการสร�างองค�กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี” 
วิทยากร คณะทํางานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงกรมบังคับคดี บอกเล�าประสบการณ� 

นายอนุชิต ฮุนสวัสดิกุล วิทยากรและผู�ดําเนินรายการ 
กลุ�มเป-าหมาย - ผู�บริหารและผู�ท่ีสนใจเรียนรู�แลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการสร�างองค�กรดิจิทัล  

ภายใต�ข�อจํากัดด�านกฎระเบียบและทรัพยากรของภาครัฐ 
- ผู�รับผิดชอบภารกิจด�านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน�วยงาน 
- ผู�รับผิดชอบภารกิจด�านแผนงานของหน�วยงาน 

วัตถุประสงค) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�แนวทาง เทคนิค และวิธีการของผู�บริหารระดับสูง 
ของกรมบังคับคดี ในการสร�างและพัฒนาองค�กรดิจิทัล 

เน้ือหา - บอกเล�าประสบการณ�และ Inspiration ของกรมบังคับคด ีในการพัฒนาเพื่อเปBน  
องค�กรดิจิทัล 

- บทบาทและการทํางานของผู�บริหารองค�กรในการพัฒนาองค�กรดิจิทัล 
  ของกรมบังคับคดี 
- กิจกรรมชวนกันคิดเพื่อถอดบทเรียนเก่ียวกับเทคนิคและวิธีการของผู�บริหาร 
  กรมบังคับคดี 

รูปแบบการนําเสนอ การบรรยายหรือการเสวนา 
วัน/เวลา/สถานที่ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห�อง ๓๕๐๒ อาคาร ๓ สาํนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
ผู!ประสานงาน นายกุลวัฒน อิมะไชย� 

โทรศัพท� ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๘ โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๕๙๐๕ ๐๐๒๒ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
Email : jeep_ocsc@hotmail.com 

ผู!อํานวยการจัดกิจกรรม    นางสาวรื่นวดี สวุรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี, อ.ก.พ. ดิจิทัล หรือผู�แทน   
   นายธัชพล  โปษยานนท�  Managing Director Strategic Accounts and   
   Digital Transformation Office, Cisco Systems – ASEAN, อ.ก.พ. ดิจิทัล 

หน!าที่ของผู!อํานวยการ
จัดกิจกรรม 

เข�าร�วมสังเกตการณ� และให�ข�อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 

 



สิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส�วนราชการเก่ียวกับ 
แนวทางการพัฒนากําลังคนให!มีทกัษะด!านดิจิทลัเพื่อการไปสู�ดจิิทัลไทยแลนด) 

ขอบเขตการสัมมนากลุ�มย�อย  
ห!องที ่๕  

 

หัวข!อ บอกเล�าประสบการณ�ผู�นําการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาระบบ Single Window 
for Visa and Work Permit 

วิทยากร นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล ผู�อํานวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน  
สํานักงานคณะกรรมการส�งเสริมการลงทุน เจ�าของประสบการณ� 
นางศิริวรรณ ศิริอารยา  ผู�ดาํเนินรายการ 

กลุ�มเป-าหมาย ผู�อํานวยการกอง/สาํนัก ที่รับผดิชอบการประสานการทาํงานระหว�างหน�วยงาน 
ท่ีเก่ียวข�องหลายหน�วยงาน ผู�ทีไ่ด�รับมอบหมายภารกิจท่ีสาํคัญขององค�กร และผู�ท่ีสนใจ 

วัตถุประสงค) เพื่อการแบ�งปnนและแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการพัฒนา Single Window for 
Visa and Work Permit ท่ีสามารถสร�างความเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางาน
ระหว�างหน�วยงานและการสร�างทีมขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลง เพื่อการไปสู� 
ดิจิทัลไทยแลนด� ระหว�าง BOI สํานักงานตรวจคนเข�ามือง และกรมการจัดหางาน 

เน้ือหา - บอกเล�าเร่ืองราวกว�าจะมาเปBน ระบบ Single Window for Visa and  
  Work Permit : ความท�าทายและโอกาส 
- แบ�งปnนและแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทํางาน    
  และการเชื่อมโยงและการบูรณาการการทํางานระหว�างหน�วยงาน : ปnญหา 
  อุปสรรค� และเทคนิคการแก�ไขปnญหา 
- ปnจจัยแห�งความสําเร็จในการพัฒนาบริการภาครัฐรูปแบบใหม� 
- เทคนิคการสร�างทีมงาน 

รูปแบบการนําเสนอ การเสวนา และกิจกรรมชวนคิด 

วัน/เวลา/สถานที่ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห�อง ๓๒๐๖ อาคาร ๓ สาํนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ผู!ประสานงาน นายกุลวัฒน อิมะไชย� 
โทรศัพท� ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๘ โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๕๙๐๕ ๐๐๒๒ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
Email : jeep_ocsc@hotmail.com 

ผู!อํานวยการจัดกิจกรรม นายอานนท�  ทับเที่ยง   ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และประธานสาขา
การจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุรี, อ.ก.พ. ดิจิทัล 

หน!าทีข่องผู!อํานวรจัดกจิกรรม เข�าร�วมสังเกตการณ� และให�ข�อคดิเห็นเพ่ิมเติม 
 



สิ่งที่ส�งมาด�วย ๒ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส�วนราชการเก่ียวกับ 
แนวทางการพัฒนากําลังคนให!มีทกัษะด!านดิจิทลัเพื่อการไปสู�ดจิิทัลไทยแลนด) 

ขอบเขตการสัมมนากลุ�มย�อย  
ห!องที่ ๖  

 

หัวข!อ Quick Win Initiative การสร�าง Digital Workplace 

วิทยากร วิทยากรจาก บริษัท ไมโครซอฟท� (ประเทศไทย) จํากัด 
กลุ�มเป-าหมาย ผู�บริหารหรือผู�ที่สนใจหรืออยู�ระหว�างพัฒนาองค�กรให�มีความคล�องตัวทันสมัยและ

ตอบโจทย�การทํางานในยุคดิจิทัล 

วัตถุประสงค) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากประสบการณ�ของหน�วยงานภาคเอกชนที่เปBนต�นแบบ 
ในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมต�าง ๆ มาพัฒนาสถานท่ีทํางานให�มี 
ความทันสมัยตอบโจทย�การทํางานยุคใหม� 

เน้ือหา - ความหมายและคุณลักษณะที่ดีของ Digital Workplace  
  โอกาสท่ีได�รับจากการสร�างสถานท่ีทํางานแบบดิจิทัล (Digital Workplace) 
- ต�นแบบ Digital Workplace ท่ีหน�วยงานของรัฐสามารถนํามาปรับใช�ได� 
- คําแนะนาํและข้ันตอนการพฒันา Digital Workplace สาํหรับหน�วยงานภาครัฐ 

รูปแบบการนําเสนอ - การบรรยายประกอบการยกตัวอย�าง 
- การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 

วัน/เวลา/สถานที่ วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห�อง ๓๓๑๔ อาคาร ๓ สาํนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 

ผู!ประสานงาน นายกุลวัฒน อิมะไชย� 
โทรศัพท� ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๘ โทรศัพท�มือถือ ๐๘ ๕๙๐๕ ๐๐๒๒ 
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒ 
Email : jeep_ocsc@hotmail.com 

ผู!อํานวยการจัดกิจกรรม ผู�แทนเลขาธิการ ก.พ.ร., อ.ก.พ. ดิจิทัล 

หน!าที่ของผู!อํานวยการ
จัดกิจกรรม 

เข�าร�วมสังเกตการณ� และให�ข�อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
 

 
 


