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SOCIAL MEDIA

รุนที่
มอบวุฒิบัตร

รุนที่

Overview :


เทรนดการสื่อสารที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
สําหรับการบริหารจัดการงานดานทรัพยากรมนุษย
ทุก ๆ แขนงในวันนี้ คือ ‘Social Media หรือ
สื่อสังคมออนไลน’ ที่เมื่อไรก็ตาม หากบรรดามดงาน
ทั้งหลาย ตกเทรนด ไมสามารถนําการสื่อสารใน
ชองนี้มาใชประโยชน หรือปรับตนเองใหสอดคลอง
กับการพัฒนาการสื่อสารในชองทางนี้ ... บอกไดเลย
วา คุณอาจกลายรางเปน ‘HR ลาหลัง’ ไปเลยทีเดียว

‘ใช Social Media ในงาน HR ไดแบบไมตกเทรนด’
เปนหลักสูตรที่พัฒนากันเวอรชันลาสุด ที่ตอบโจทย
การนําสื่อ Social Media มาปรับประยุกตใชในงาน
HR ดานตาง ๆ ไมวาจะเปน HR Management,
HR Service และ HR Development เพื่อใหชาว HR
ทั้งหลาย ‘หยุดความลาหลังแลวเพิ่มความ YOUNG
ในผลงาน’ ทั้งนี้ หลักสูตร ไดอัดแนนไปดวยสาระ
ความรูเพื่อใหเกิดความเขาใจสื่อสําคัญตาง ๆ ใน
ชองทาง Social Media … การใชงาน ใชประโยชน
จากสื่อ หรือแอปพลิเคชันเหลานั้น ตลอดจนเกร็ด
เคล็ดลับ ในการทําใหการทํางานของคุณ ‘ปง’ ขึ้น
ดวยสื่อสังคมออนไลน
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มอบวุฒิบัตร

Target Audience

พนักงานฝายทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปน :
ทีม HR Management | HR Business Partner
ทีม HR Service
ทีมสรรหา วาจาง
ทีม HRD | Training & Development
etc.
วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 19 มกราคม 2562

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

อาจารยวชรวรรธน ปยะรัตนมงคล

ผูบริหารจากองคกรชั้นนํา
ผูเชี่ยวชาญดานการใช Social Media ใหเปน
ประโยชนตองานและองคกร

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 12 ม.ค. 2562 ลด 300 บาท

AGENDA

Morning (09.00 น. - 12.00 น.)

การติดตอสื่อสารในยุค 4G

5 ผลกระทบตอ HR จาก Social Media
ที่ทําใหวันนี้เราตองเปลี่ยนแปลง

รูปแบบตาง ๆ ของสื่อ Social Media

Top 10 แอปพลิเคชัน 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

หลักสูตรฝกอบรม “ใช Social Media ในงาน HR ไดแบบไมตกเทรนด รุนที่ 19” (วันที่ 19 ม.ค. 2562)
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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

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 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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