
โครงการสมัมนาวนันคิม จนัทรวทิรุ คร ัง้ท ี ่15 ประจ าปี 2560  
เร ือ่ง “การบรหิารทรพัยากรมนษุยแ์ละแรงงานสมัพนัธใ์นระดบัสากล:  

ขอ้พจิารณาส าหรบัประเทศไทย”  
 

1. หลกัการและเหตผุล 
 การเปลีย่นแปลงในทางเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคม ในประเทศทัว่โลก ทีเ่ชือ่มโยงถงึกนัภายใต ้
กระแสโลกาภวิตัน ์มผีลใหป้ระเทศตา่งๆตอ้งปรับตวัไปพรอ้มกนั โดยการปรับตวัดงักลา่วก าลงัด าเนนิไป มใิช่

จากปัจจัยภายในประเทศเทา่นัน้ แตไ่ดร้ับอทิธพิลจากปัจจัยระหวา่งประเทศ อาท ิบรษัิทลงทนุขา้มชาต ิ
องคก์ารระหวา่งประเทศ และการรว่มมอืกนัเองของภาคตีา่งๆในขอบเขตงานของตนในระดบัภมูภิาคและ
ระหวา่งประเทศ ทัง้นีเ้พือ่สง่เสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละการท างานรว่มกนัเพือ่รองรับการพัฒนาทีย่ัง่ยนื
อยา่ง 

ในวาระวนันคิม จันทรวทิรุ ประจ าปี 2560 ไดเ้วยีนมาถงึอกีค ารบหนึง่ อนัเป็นวาระการร าลกึคณุงาม
ความดขีองศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ ผูจ้ากไปเมือ่ 31 ตลุาคม 2544 ในฐานะผูม้คีณูุปการตอ่งานนโยบาย
แรงงานของประเทศในระยะเริม่แรก การพัฒนากฎหมายแรงงานและสวสัดกิารสงัคมหลายฉบบั รวมถงึการ
จัดตัง้กระทรวงแรงงาน ใน พ.ศ. 2536 และนับเป็นปีที ่16 ของการจากไปของทา่น การจัดสมัมนาในเรือ่ง 
เรือ่ง “การบรหิารแรงงานสมัพันธแ์ละทรัพยากรมนุษยใ์นระดบัสากล: ขอ้พจิารณาส าหรับประเทศไทย” จงึมี
ความส าคญัและเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่ภาครัฐ สถานประกอบ สหภาพแรงงาน องคก์ารพัฒนาเอกชน และ 
สถาบนัวชิาการ และภาคสว่นอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ในทางนโยบายและความรว่มมอืระหวา่งกนัทีเ่ป็นจรงิ 
 
2. วตัถปุระสงค ์

2.1 เพือ่เปิดใหม้กีารแลกเปลีย่นความรู ้แนวคดิ และขอ้มลู เกีย่วกบั การบรหิารทรัพยากรมนุษย์
และแรงงานสมัพันธใ์นระดบัสากล ทฤษฎแีละการวจัิยและพัฒนาทีเ่กีย่วขอ้ง และการด าเนนิงานในเชงิ
องคก์ารของความรว่มมอืเพือ่พัฒนาการบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงานสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ  

2.2 เพือ่รว่มกนัวพิากษ์และเสนอแนะถงึเป้าหมายรว่ม นโยบาย แนวทางและนวตักรรมใหม่ๆ  
รวมทัง้การวจิัยและพัฒนาทัง้ในระดบัระหวา่งประเทศ และในประเทศไทยในอนาคต 

2.3 แสวงหาความเป็นไปไดใ้นความรว่มมอืระหวา่งกนัเพือ่ พัฒนาการบรหิารทรัพยากรมนุษย์
และแรงงานสมัพันธภ์ายในประเทศไทย ในรปูสมาคมวชิาชพีหรอืองคก์ารทีเ่หมาะสม อนัเชือ่มโยงกบัความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศ  

2.4 เพือ่เสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานและองคก์ารตา่งๆ ในการพัฒนานโยบาย และ
กฎหมายแรงงาน แรงงานสมัพันธ ์และทรัพยากรมนุษยใ์นสงัคมไทยในอนาคต 

 
3. วธิกีารสมัมนา 
 3.1 การแสดงปาฐกถาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

3.2 การอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็นโดยคณะวทิยากรและผูเ้ขา้รว่มสมัมนา  
 
4. กลุม่เป้าหมาย 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ คนท างาน นายจา้ง ผูน้ าแรงงาน นักพัฒนา  
นักศกึษา สือ่มวลชน และบคุคลทีส่นใจ จ านวนประมาณ 100 คน 
 
5. ก าหนดเวลาและสถานที ่  
 วนัพฤหสับดทีี ่28 ธันวาคม 2560 เวลา 12:30 - 16:30 น. ณ หอ้งประชมุประภาศน ์อวยชยั ชัน้ 4 
ตกึเอนกประสงค ์1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์แขวงทา่พระจันทร ์เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 
 
6. องคก์รรว่มจดัสมัมนา 

กระทรวงแรงงาน สถาบนัเสรมิศกึษาและทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มลูนธิพิัฒนา
ทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ และ มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ 
  
7. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

7.1 ความรู ้แนวคดิ และขอ้มลู เกีย่วกบั การบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงานสมัพันธใ์นระดบั
สากล การวจัิยและพัฒนา และการด าเนนิงานในเชงิองคก์ารของความรว่มมอืเพือ่ พัฒนาการบรหิารแรงงาน
สมัพันธแ์ละทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ  

7.2 ขอ้เสนอเชงิเป้าหมายรว่ม นโยบาย แนวทางและนวตักรรมใหม่ๆ  รวมทัง้การวจัิยและพัฒนา
ทัง้ในระดบัระหวา่งประเทศ และในประเทศไทยในอนาคต  

7.3 แนวทางการจัดตัง้สมาคมวชิาชพีและหรอืการเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหวา่งหน่วยงานและ
องคก์ารตา่งๆ ในการพัฒนานโยบาย กฎหมายแรงงาน และการบรหิาร ทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงานสมัพันธใ์น
ประเทศไทยในอนาคต 
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ก าหนดการสมัมนา งาน “วนันคิม จนัทรวทิรุ” คร ัง้ท ี ่15 ประจ าปี 2560 
เร ือ่ง “การบรหิารทรพัยากรมนษุยแ์ละแรงงานสมัพนัธใ์นระดบัสากล:  

ขอ้พจิารณาส าหรบัประเทศไทย”  
 

วนัพฤหสับดทีี ่28 ธันวาคม 2560 เวลา 12:30 - 16:30 น. ณ หอ้งประชมุประภาศน ์อวยชยั ชัน้ 4 ตกึ
เอนกประสงค ์1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์แขวงทา่พระจันทร ์เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 

จดัโดย 
กระทรวงแรงงาน   

สถาบนัเสรมิศกึษาและทรัพยากรมนุษย ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 
มลูนธิพัิฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ  และ มลูนธินิคิม  จันทรวทิรุ 

        
 
12:30 - 12:45 น.   ลงทะเบยีน  
 
12:45 - 13:10 น.   กลา่วตอ้นรับ และชมวดีทิัศนป์ระวตัแิละผลงานศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ 
 
13:10 - 13:15 น.   กลา่วรายงานการจัดงานโดย  
             นายฐาปบตุร ชมเสว ีประธานคณะกรรมการบรหิารมลูนธินิคิม  จันทรวทิรุ  
 
13:15 - 13:30 น.  กลา่วเปิดงาน โดย  

 นายจรนิทร ์จักกะพาก ปลดักระทรวงแรงงาน  
 

13:30 - 13:45 น. การแนะน าองคป์าฐก โดย  
 ดร. โชคชยั สทุธาเวศ เลขาธกิาร มลูนธินิคิม  จันทรวทิรุ 
 

13:45 – 14:15 น. ปาฐกถาหวัขอ้  “The Importance of the Human Resources and Employment 
Relations Fields in the Global Economy: Developing Agendas for Research, 
Theory, Practice and a Professional Association” (ความส าคญัของบรบิท
ทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงานสมัพันธใ์นเศรษฐกจิโลกาภวิตัน:์ การพัฒนาประเด็นการ
วจัิย ทฤษฎ ีการปฏบิตั ิและสมาคมวชิาชพี) โดย 
 Prof. Dr. Greg Baber, Faculty of Business Administration, Monash 

University, Australia และอดตีประธาน Labor & Employment Relations 
Association USA (FLERA) และ International Federation of Scholarly 
Associations of Management, Industrial Relations Society of Victoria 
(Australia) 

 
14:15 - 14:30 น. การใหค้วามเห็นตอ่การปาฐกถา โดย  

 ศ. ดร.จรีะ หงสล์ดารมภ ์เลขาธกิาร  มลูนธิเิพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่ง
ประเทศ 

 
14:30 – 15:45 น. การอภปิราย หวัขอ้ “การบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงานสมัพันธใ์นประเทศไทย:  
   สภาพปัญหา  แนวทางการพัฒนา และความรว่มมอืในเชงิสมาคมวชิาชพี” โดย 

 ผศ. ดร. ศภุชยั ศรสีชุาต ิผูอ้ านวยการสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์ม. ธรรมศาสตร ์  
 ผูแ้ทนกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
 ผูแ้ทนสมาคมการบรหิารงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT)  
 ผูแ้ทนสหภาพแรงงาน 
 ดร.โชคชยั สทุธาเวศ เลขาธกิาร มลูนธินิคิม จันทรวทิรุ และอาจารยค์ณะ

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (ด าเนนิการอภปิราย) 
 

15:45 -16:15 น. รว่มแสดงความคดิเห็นและซกัถามโดยผูเ้ขา้รว่มสมัมนา  
  
16.15 -16.25 น.   สรปุการสมัมนา โดย 

 ศ. ดร.จรีะ หงสล์ดารมภ ์เลขาธกิาร  มลูนธิเิพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยฯ์  
 
16.25 -16.30 น.    กลา่วปิดการสมัมนา โดย 

 ผศ. ดร. ศภุชยั ศรสีชุาต ิผูอ้ านวยการสถาบนัทรัพยากรมนุษย ์ม. ธรรมศาสตร ์  

หมายเหต:ุ พธิกีร: อาจารยว์ภิา ดาวมณี และ อาจารยพ์งศกัดิ ์เปลง่แสง 
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ใบตอบรบัการเขา้รว่มงานวนันคิม จนัทรวทิรุ คร ัง้ที ่15 ประจ าปี 2560  

 
วนัพฤหสับดทีี ่28 ธันวาคม 2560 เวลา 12:30 - 16:30 น. ณ หอ้งประชมุประภาศน ์อวยชยั ชัน้ 4 ตกึ

เอนกประสงค ์1 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์แขวงทา่พระจันทร ์เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 
 
โปรดตอบรบัการเขา้รว่มงานภายในวนัจนัทรท์ ี ่ 25 ธนัวาคม 2560 มายงั E-mail: 
venus.l2007@gmail.com หรอื csuttawet@gmail.com หรอื csi_edu@yahoo.com หรอื  
ทีโ่ทรสาร : 02 – 643 4465 
 
 

 

 
ขา้พเจา้….............................................. ต าแหน่ง ........................................................  
 
องคก์าร/หน่วยงาน................................................... โทรศัพท ์....................................  
 
ขอแจง้ชือ่ผูเ้ขา้รว่มงานวันนคิม  จันทรวทิรุ  ครัง้ที ่15  ประจ าปี  2560  จ านวน ...... คน คอื 
 
 

1) ................................................. ต าแหน่ง ........................................................  
 
2) ................................................. ต าแหน่ง ........................................................  
 
3) ................................................. ต าแหน่ง ........................................................  

 
 
 
 
 
 
 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
นายเกษมชาต ิเหลอืงปาน โทรศัพท ์ : 086 -  6184758 หรอื อ. วภิา ดาวมณี โ ทร. 081 – 6134792 
หรอื คณุวนัีส ล าทา โทร. 087 - 7739268 หรอื ดร.โชคชยั สทุธาเวศ โทร. 081 – 3475233 

 
 

(หน่วยงาน/องคก์ร คณะบคุคล และ บคุคล ทีป่ระสงคจ์ะบรจิาคเงนิเพือ่สนับสนุนกจิกรรมของมลูนธินิคิม 
จันทรวทิรุ  โปรดโอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ชือ่ “กองทนุศาสตราจารยน์คิม จันทรวทิรุ ” 

ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนศรอียธุยา เลขทีบ่ญัชี   013 – 1 – 76613 – 9 และแจง้การบรจิาคเงนิให ้

มลูนธิทิราบทีอ่ยูอ่เีมล ์ : csuttawet@gmail.com  หรอื csi_edu@yahoo.com หรอื โทรสาร : 02 – 
643 4167) 
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