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Overview :

เทรนดการสื่อสารที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับการ

การบริหารจัดการงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวของกับ
บริหารจัดการงานดานทรัพยากรมนุษยทุก ๆ แขนงใน
‘พฤติกรรมมนุษย’ หากจะประสบความสําเร็จได
วันนี้ คือ ‘Social Media หรือสื่อสังคมออนไลน’ ที่เมื่อไร
ผูที่ทํางาน หรือผูที่รับผิดชอบในงานนั้น ๆ จะตอง
ก็ตาม หากบรรดามดงานทั้งหลาย ตกเทรนด ไมสามารถ
มีความใสใจกับพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
นําการสื่อสารในชองนี้มาใชประโยชน หรือปรับตนเองให
หมุนเวียนไปอยางรวดเร็ว และไมหยุดนิ่ง สังเกตได
สอดคลองกับการพัฒนาการสือ่ สารในชองทางนี้ ...
วา หนึ่งในพฤติกรรมที่คงจะหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตอง
บอกไดเลยวา คุณอาจกลายรางเปน ‘HR ลาหลัง’
พูดถึงอยางจริงจัง นั่นคือพฤติกรรมการติดตอสื่อสาร
ไปเลยทีเดียว
และงานที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษยที่วา
‘ใช Social Media ในงาน HR ไดแบบไมตกเทรนด’
ก็ไมไดหมายรวมเพียงแค งานในหนวยงานที่ติดตอ 
เปนหลักสูตรที่พฒ
ั นากันเวอรชันลาสุดในป 2560 ที่
ใหบริการลูกคา ขายสินคา หรือนําเสนอบริการตาง ๆ
ตอบโจทยการนําสื่อSocial Media มาปรับประยุกตใชใน
หากแตยังครอบคลุมทีมงานหลังบานทุก ๆ ทีม และ
งาน HR ดานตาง ๆ ไมวาจะเปน HR Management, HR
ที่ขาดไมไดเลยคือ ทีมงาน HR
Service และ HR Development เพื่อใหชาว HR ทั้งหลาย
‘หยุดความลาหลังแลวเพิ่มความ YOUNG ในผลงาน’ ทั้งนี้
Target Audience
หลักสูตร ไดอัดแนนไปดวยสาระความรูเพื่อใหเกิดความ
พนักงานฝายทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปน :
เขาใจสื่อสําคัญตาง ๆ ในชองทาง Social Media …
ทีม HR Management | HR Business Partner
การใชงาน ใชประโยชนจากสื่อ หรือแอพพลิเคชั่นเหลานั้น
ทีม HR Service
ตลอดจนเกร็ด เคล็ดลับ ในการทําใหการทํางานของคุณ
ทีมสรรหา วาจาง
‘ปง’ ขึ้น ดวยสื่อสังคมออนไลน
ทีม HRD | Training & Development
วิทยากร
etc.

อัตราคาอบรมทานละ

สมาชิก
3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท
บุคคลทั่วไป
4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 21 ต.ค. 2560 ลด 300 บาท

อาจารยวชรวรรธน ปยะรัตนมงคล

ผูบริหารจากองคกรชั้นนํา
ผูเชี่ยวชาญดานการใช Social Media ใหเปน
ประโยชนตองานและองคกร

วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 28 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม ดุสิต ปริ๊นเซส (ศรีนครินทร)

Agenda
Morning (09.00 น. - 12.00 น.)

การติดตอสื่อสารในยุค 4G

5 ผลกระทบตอ HR จาก Social Media
ที่ทําใหวันนี้เราตองเปลี่ยนแปลง

รูปแบบตาง ๆ ของสื่อ Social Media

Top 10 แอพพลิเคชั่น ที่คน HR
ไมควรพลาด

Afternoon (13.00 น. - 16.00 น.)

ปรับใชสื่อ Social Media อยางสรางสรรค
ในงาน :
Recruitment
Employer Branding
Engagement
Internal Communication
Training

Dos & DONTs ในการใช Social Media
ของชาว HR

พัฒนาการสื่อสื่อสังคมออนไลนของคุณ
ดวย F4
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1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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