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DIGITAL
HR TRANSFORMATION

วัตถุประสงค� 
1. เพ่ืออัปเดตแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตองาน HR และ

นําไปสูการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการทํางานเพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณและการแขงขัน บนพ้ืนฐานของ User Centricity

2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณและเรียนรูการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของ HR 
ใหรวดเร็ว ทันสมัย และถูกตองแมนยํามากย่ิงขึ้น 

วิทยากรผู�บรรยาย
อาจารย�พรรษมณฑ� พัฒนกิจเรือง
• วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• อดีตผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยองคกรชั้นนํา

ผลที่คาดว�าจะได�รับ : 
  การต่ืนตัวในบทบาทของ HR ยุคใหม รวมถึงทัศนคติ
ในการทํางานเชิงรุกท่ีตอบสนองความคาดหวังขององคกร
และบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น กลาวคือ 
ความทันสมัย รวดเร็ว และมุงเนน User Centricity
 มุมมองและประสบการณความรูเก่ียวกับแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการทํางานของ HR โดย
ประยุกตใชเคร่ืองมือ Digital และ IT ที่สามารถนําไปตอยอด
ไดจริง

1 แนวโนมความเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอการทํางานของ HR
2 การทํางานบนพ้ืนฐานของ User Centricity สําคัญอยางไร 
3 3.บทบาทของ Smart HR ที่ตอง Transform ใหสอดคลองกับยุค Digital 4.0

 Digital HR หรือ HR Tech - นํา IT Solution และใชเคร่ืองมือ Digital 
ตอยอดความสําเร็จ 
 HR PR & Marketing - สรางภาพลักษณที่ดีตอองคกรและงาน HR 
ใหนาสนใจ ในบทบาทนักการตลาดและประชาสัมพันธ 
 HR Service - ปรับปรุงการใหบริการและดูแลใหความชวยเหลือพนักงาน
ดวยความใสใจ 
 HR Influencer – สื่อสารและนําเสนออยางมืออาชีพดวยขอมูลและ
เขาใจงาย 
 HR R&D – คนควา พัฒนา และปรับปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง 
 HR Facilitator - พัฒนากระบวนการและรูปแบบการเรียนรูที่สรางสรรค
และดึงดูดความสนใจของพนักงาน 

4 แนวทางการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิตอลกับกระบวนการทํางานของ HR
4.1. การสรรหาคัดเลือกดวย VDO Resume, Gamification, Virtual Interview
4.2. การดูแลพนักงานใหมดวย Online Onboarding Program
4.3. การยกระดับทักษะของพนักงานดวย Free Online Platform และส่ือเรียนรู

ออนไลนรูปแบบตาง ๆ 
4.4. การสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรและเพ่ิมความผูกพันพนักงานตอองคกร

ดวย Online Rewards
4.5. การยกระดับการใหบริการท่ีรวดเร็วดวยเทคโนโลยี AI

กลุ�มเป�าหมาย : ผูปฏิบัติงานในสายงาน 
HR ทุกระดับตําแหนง 

รูปแบบ : Virtual Training, Case Study, 
และถาม-ตอบ 

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�


