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มอบวุฒิบัตร


เปนที่ทราบกันวาประเทศไทยมียุทธศาสตรกาวไปสูยุค 4.0 แลวยุค 4.0 คืออะไร มีผลทําใหธุรกิจและการ
แขงขันจะตองเปลี่ยนไปอยางไร และที่สําคัญคือการบริหารงานทรัพยากรบุคคลตองปรับเปลี่ยนไปอยางไร
จึงสอดคลองกับการปรับตัวของธุรกิจยุคใหม

HR จะมีสวนในการเตรียมพรอมดานทรัพยากรบุคคลอยางไร มีปญหาและอุปสรรคใดที่ควรคํานึงถึง

จึงเปนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผูบริหารงาน HR ของทุกองคกร
วิทยากร

อาจารยโรสลินด เจริญวงศ
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยสแตมฟอรด
ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
- Computer Sciences จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Mini MBA หอการคาไทยรวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการทํางาน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - สายงานบริหารทรัพยากร
บุคคล บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

ประสบการณดานวิชาชีพ HR
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนเวลา 20 กวาป ทั้งในสวนของ
HRM และ HRD
การกําหนดนโยบายวางแผนและการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิง
กลยุทธใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร
มีสวนในการนําพาบุคลากรฝาวิกฤติในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540
โดยใหกระทบกระเทือนตอองคกรและพนักงานนอยที่สุด
การดูงานและเขารวมประชุมวิชาการดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ฮองกง สหรัฐอเมริกา ฯลฯ
เปนหนึ่งในนักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย
จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

อัตราคาอบรมทานละ
บุคคลทั่วไป
4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
สมาชิก
3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 19 ก.ย. 2560 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
1. การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตัล (Digital Economy) นโยบายแนวคิด
และหลักการของนโยบาย Digital Economy ของประเทศไทย
2. การสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลผลิต ภายใตบริบทโลกาภิวัตน
(Globalization)
เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู (Knowledge Economy)
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (Creative Economy)
การสรางคุณคาเพิ่ม (Value Creation)
3. ผลกระทบและการเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในยุค HR Digital 4.0 เพื่อความสําเร็จขององคกร
การเตรียมความพรอมขององคกรในการเปลี่ยนแปลง
การเตรียมความพรอมของระบบในการบริหารจัดการ
การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองคกร
4. กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ยุค HR Digital 4.0 ไมรู...ไมรอด
5. ปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไข เพื่อการเจริญเติบโตขององคกรในยุค Digital 4.0
การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต
การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางานรูปแบบใหม ๆ ในยุค Digital 4.0 ในการขับเคลื่อนองคกรเพื่อการเจริญเติบโตที่
ยั่งยืน
วิธีการฝกอบรม
การบรรยาย (Power Point/VDO.)
การแลกเปลี่ยนประสบการณของผูเขารวมสัมมนาดวยกันและวิทยากร
กิจกรรมกลุมสูการปฏิบัติ

หลักสูตรฝกอบรม HR 4.0 รุนที่ 3
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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