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รุนที่ 9

มอบวุฒิบัตร

HR

หลักการและเหตุผล

เรียน
ออนไลน
ผานโปรแกรม

INNOVATION

หลักสูตรนี้จะชวยใหหนวยงาน HR มองเห็นวิธีการ
สรางนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทาง
ในการบริหารคนใหมีสวนในการดึงดูด รักษา และจูงใจ
ใหพนักงานทํางานไดดียิ่งขึ้น
หลักสูตร HR Innovation ออกแบบตามหลักการมอง
แบบเห็นภาพ ผสมผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อชวยให
มองนอกกรอบไดอยางสรางสรรคและสามารถนําไป
ประยุกตเพื่อสรางนวัตกรรมในงาน HR ไดจริง

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดความรูความเขาใจพื้นฐานในเรื่อง
นวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรม
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดความรูความเขาใจในเรื่อง
“นวัตกรรมในงาน HR” และไดแนวทางเบื้องตน
เพื่อประยุกตใช
3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูและเครื่องมือ
ในเรื่องนวัตกรรมไปใชเพื่อเปนทางเลือกในการประยุกต
ใชในงานได

วัน เวลา และสถานที่

วิทยากร

เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการสรางนวัตกรรมและ
การพัฒนาองคกร

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ

โปรโมชัน่ พิเศษ!! เขาอบรม 1 ทาน ฟรี 1 ทาน
อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาชําระคาฝกอบรมภายในวันที่ 15 ก.ย. 2564 เพื่อรับเอกสารกอนการบรรยาย
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หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “HR Innovation รุนที่ 9” (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
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*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
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บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
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สนใจสมัครสมาชิกหรื อสํารองที่น่ ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่ าฝึ กอบรมรวมเอกสารแล้ ว (ราคาต่ อ 1 ท่ าน)

