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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออัปเดตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ม ี

ผลกระทบต่องาน HR และน�าไปสู่การ 

ปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการท�างานเพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์และการแข่งขัน  

บนพื้นฐานของ User Centricity

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้

การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการท�างานของ HR ให้รวดเร็ว  

ทันสมัย และถูกต้องแม่นย�ามากยิ่งขึ้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

yy  การตื่นตัวในบทบาทของ HR ยุคใหม่  

รวมถึงทัศนคติในการท�างานเชิงรุกที ่

ตอบสนองความคาดหวังขององค์กรและ

บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กล่าวคือ ความทันสมัย รวดเร็ว และมุ่งเน้น 

User Centricity

yy มุมมองและประสบการณ์ความรู ้

เกี่ยวกับแนวทางการปรับเปลี่ยนวิธีการ 

และกระบวนการท�างานของ HR  

โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ Digital และ IT  

ที่สามารถน�าไปต่อยอดได้จริง

วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565
เวลา 09.00-12.00 น.  
(เปิด Login 08.00 น.)

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง
•	 วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนา	

ทรัพยากรบุคคล

•	 อดตีผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรมนษุย์องค์กรชัน้น�า

กลุ่มเป้าหมาย :	ผู้ปฏิบัติงาน	
ในสายงาน	HR	ทุกระดับต�าแหน่ง	

รูปแบบ :	Virtual	Training,		
Case	Study,	และถาม-ตอบ	

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์ DIGITAL

HR TRANSFORMATION

www.hrcenter.co.th

มอบหนังสือรับรองการอบรม
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้องตลอดกำรอบรม



สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน	์“Digital	HR	Transformation”	(วันที่	23	ก.ย.	2565)
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หมายเหต ุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน

หัวข้อการฝึกอบรม

yy  HR Facilitator - พัฒนากระบวนการและ 
รูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และดึงดูด
ความสนใจของพนักงาน 

4. แนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลกับกระบวนการ
ท�างานของ HR
4.1. การสรรหาคัดเลือกด้วย VDO Resume,  
       Gamification, Virtual Interview
4.2. การดูแลพนักงานใหม่ด้วย Online Onboarding 
       Program
4.3. การยกระดับทักษะของพนักงานด้วย Free Online 
       Platform และสื่อเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ 
4.4. การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรและ
       เพิ่มความผูกพันพนักงานต่อองค์กรด้วย Online  
       Rewards
4.5. การยกระดับการให้บริการที่รวดเร็วด้วย 

  เทคโนโลยี AI

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

ผู้ติดต่อ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

1. แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการท�างาน 
ของ HR

2. การท�างานบนพื้นฐานของ User Centricity ส�าคัญอย่างไร 
3. บทบาทของ Smart HR ที่ต้อง Transform ให้สอดคล้อง 

กับยุค Digital 4.0
yy  Digital HR หรือ HR Tech - น�า IT Solution และ 

ใช้เครื่องมือ Digital ต่อยอดความส�าเร็จ 
yy  HR PR & Marketing - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

และงาน HR ให้น่าสนใจ ในบทบาทนักการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 
yy  HR Service - ปรับปรุงการให้บริการและดูแล 

ให้ความช่วยเหลือพนักงานด้วยความใส่ใจ 
yy  HR Influencer – สื่อสารและน�าเสนออย่างมืออาชีพ 

ด้วยข้อมูลและเข้าใจง่าย
yy  HR R&D – ค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงการท�างาน 

อย่างต่อเนื่อง 


