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วัตถุประสงค� 

1. เพ่ืออัปเดตแนวโนมการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ผลกระทบตองาน HR และนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการทํางานเพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณและการแขงขัน 
บนพ้ืนฐานของ User Centricity

2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณและเรียนรู
การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการทํางานของ HR ใหรวดเร็ว 
ทันสมัย และถูกตองแมนยํามากย่ิงขึ้น 

ผลที่คาดว�าจะได�รับ : 

  การต่ืนตัวในบทบาทของ HR ยุคใหม 
รวมถึงทัศนคติในการทํางานเชิงรุกท่ี
ตอบสนองความคาดหวังขององคกรและ
บุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

กลาวคือ ความทันสมัย รวดเร็ว และมุงเนน 
User Centricity

 มุมมองและประสบการณความรู
เก่ียวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการ
และกระบวนการทํางานของ HR 
โดยประยุกตใชเคร่ืองมือ Digital และ IT 
ที่สามารถนําไปตอยอดไดจริง

วัน เวลา และสถานที่
วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น. 
(เป�ด Login 08.00 น.)

วิทยากรผู�บรรยาย
อาจารย�พรรษมณฑ� พัฒนกิจเรือง
• วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

• อดตีผูอํานวยการฝายทรพัยากรมนษุยองคกรชัน้นํา

กลุ�มเป�าหมาย : ผูปฏิบัติงาน
ในสายงาน HR ทุกระดับตําแหนง 

รูปแบบ : Virtual Training, 
Case Study, และถาม-ตอบ 
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กลุ�มเป�าหมาย : ผูปฏิบัติงาน
ในสายงาน HR ทุกระดับตําแหนง

รูปแบบ : Virtual Training, 
Case Study, และถาม-ตอบ



สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “Digital HR Transformation” (วันท่ี 22 ธ.ค. 2564)
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หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

หัวข�อการฝ�กอบรม

  HR Facilitator - พัฒนากระบวนการและ
รูปแบบการเรียนรูที่สรางสรรคและดึงดูด
ความสนใจของพนักงาน 

4. แนวทางการประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิตอลกับกระบวนการ
ทํางานของ HR
4.1. การสรรหาคัดเลือกดวย VDO Resume,  
       Gamification, Virtual Interview
4.2. การดูแลพนักงานใหมดวย Online Onboarding 
       Program
4.3. การยกระดับทักษะของพนักงานดวย Free Online 
       Platform และส่ือเรียนรูออนไลนรูปแบบตาง ๆ 
4.4. การสงเสริมคานิยมและวัฒนธรรมองคกรและ
       เพ่ิมความผูกพันพนักงานตอองคกรดวย Online  
       Rewards
4.5. การยกระดับการใหบริการท่ีรวดเร็วดวยเทคโนโลยี 
       AI
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*ตําแหนง ..................................................................................
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2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................
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ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

1. แนวโนมความเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอการทํางาน
ของ HR

2. การทํางานบนพ้ืนฐานของ User Centricity สําคัญอยางไร 
3. บทบาทของ Smart HR ที่ตอง Transform ใหสอดคลอง

กับยุค Digital 4.0
  Digital HR หรือ HR Tech - นํา IT Solution และ
ใชเคร่ืองมือ Digital ตอยอดความสําเร็จ 
  HR PR & Marketing - สรางภาพลักษณที่ดีตอองคกร
และงาน HR ใหนาสนใจ ในบทบาทนักการตลาดและ
ประชาสัมพันธ 
  HR Service - ปรับปรุงการใหบริการและดูแลให
ความชวยเหลือพนักงานดวยความใสใจ 
  HR Influencer – สื่อสารและนําเสนออยางมืออาชีพ
ดวยขอมูลและเขาใจงาย 
  HR R&D – คนควา พัฒนา และปรับปรุงการทํางาน
อยางตอเน่ือง 


