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เทคนิคการลดขั้นตอน
กระบวนการทํางาน
สูความเปน

HR 4.0

รุนที่

6

มอบวุฒิบัตร

STREAMLINE HR
PROCESS TO HR 4.0

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานทรัพยากรมนุษยในโลกปจจุบันที่ธุรกิจมีการแขงขันสูง ทําใหมีความตองการ (Demand) เพิ่มขึ้น
ในการที่จะให HR เขามามีสวนรวมในการแกปญหา การนําเสนอมาตรการ และนําสูการปฏิบัติ ซึ่งนอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ถูกมอบหมายใหดูแลแลว ภารกิจที่ถูกเพิ่มขึ้นมานั้น ในการที่จะใหเกิดผลสัมฤทธิ นอกจาก
จะเพิ่มกําลังพล (manpower) ซึ่งเปนมาตรการที่เปนไปไดยากในสถานการณที่เปนอยู จึงเปนสิ่งทดสอบและทาทาย
ขีดความสามารถของ HR ในยุค 4.0 อยางแทจริง
ดังนั้น เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของ HR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลา (Cycle time) ใน
กระบวนการทํางาน จึงเปนเสมือนทางออกที่สมบูรณแบบ ที่จะสามารถตอบสนองโจทยทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น เพื่อสูความ
เปนเลิศและความเปนมืออาชีพของฝายทรัพยากรมนุษยในการขับเคลื่อนและเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในธุรกิจนั้น ๆ

วัตถุประสงค
เรียนรู เขาใจถึงแนวทางในการลดขั้นตอนกระบวนการทํางานของ HR อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อกาวเขาสู HR 4.0
เขาใจถึงหลักการและเหตุผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน ดวยการลดขั้นตอนที่กอใหเกิดปญหา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ จากผูเขารวมอบรม ในเรื่องการลดขั้นตอนกระบวนการทํางาน และการนําไป
ปฏิบัติใช
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหารงาน HR ทุกทาน
วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 22 ธันวาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
หองฝกอบรม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด

วิทยากร

อาจารยนิทัธ ตรัยวัชิยา

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
ประสบการณ
ผูจัดการแผนกแรงงานสัมพันธ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย
(โรงงานโคราช)
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท นาม สุขภัณฑ
ผูจัดการทั่วไปฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท คารกิล มีท ประเทศไทย
Certified Black Belt for transactional จากประเทศสิงคโปร
Problem Solving & Decision Making จากประเทศสิงคโปร
Workplace Violence reduction จากประเทศสหรัฐอเมริกา

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 2,600 บาท + VAT 182 รวม 2,782 บาท / บุคคลทั่วไป 3,000 บาท + VAT 210 รวม 3,210 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ลด 200 บาท

หัวขอการฝกอบรม

09.00 - 12.00 น.


HR กับการขับเคลื่อนองคกรในมิติการทํางาน
ปจจุบัน
ปญหาและอุปสรรค

HR กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

อะไรคือ การลดกระบวนการทํางาน
(Streamline HR process) อยางมืออาชีพ

เหตุผลและความจําเปนในการ Streamline
HR process

ขั้นตอนการทํา Streamline HR process
Precess Mapping
Analyze the process
Redesign the process

Workshop การทํา Streamline HR process
แบงกลุม/ฝกฝน และนําเสนอ รวมการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและปญหา

13.00-16.00 น.


ขั้นตอนการทํา Streamline HR process (ตอ)
Acquire resource
Implement and communication change
Review the process

Workshop
แบงกลุม/ฝกฝน และนําเสนอ รวมการ
แลกเปลี่ยนประสบการณและปญหา

หลักสูตรฝกอบรม “เทคนิคการลดขั้นตอนกระบวนการทํางานสูความเปน HR 4.0 รุนที่ 6” (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................
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ตําแหนง ....................................................................................
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ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
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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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
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เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
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