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หลกัสูตร พลิกโฉม...คน & องคก์ร กบัการกา้วสู่ยุค Digital HR

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น.  *โรงแรมอะไรซ ์สุขมุวิท ซ. 26

         ในท่ามกลางกระแสความกา้วหน้าของเทคโนโลยใีนยุคดิจิตอล ท่ีจะส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการอยา่งมี

นัยส าคญั ทั้งต่อองคก์รและแรงงานในยุคดิจิตอล ในขณะท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศกา้วไปอยา่งรวดเร็วและเขา้ถึงไดง่้ายดาย ไม่

เพียงแต่เป็นส่วนหน่ึงในการด ารงชีวิตประจ าวนัของคนยุคใหม่  แต่ยงัหมายถึงการท างานดว้ย ท าใหค้นรุ่นใหม่มีความคาดหวงั

ต่อการใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์รท่ีตนจะเขา้ไปท างานดว้ย องคก์รจึงตอ้งหาวิธีการปรบัตวัและปรบังานใหส้อดคลอ้งกบัความ

คาดหวงั ไลฟ์สไตล ์และเง่ือนไขท่ีเปล่ียนไปของคนรุ่นน้ี เพื่อใหส้ามารถดึงดดูและรกัษาคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัของ

องคก์ร 

         ในขณะท่ีองคก์รเอง จ าเป็นตอ้งมีการปรบัเปล่ียนวธีิคิด และสรา้งมิติใหม่ในการบริหารและพฒันาบุคลากร ใหก้า้วทนั

และสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัในยุคดิจิตอลดว้ยเช่นกนั ซ่ึงท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงทรพัยากร

บุคคล ความรอบรู ้นวตักกรมทางความคิด และเทคโนโลยดิีจิตอล ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกบัการขบัเคล่ือนธุรกิจและการท างาน

วตัถปุระสงค์

· เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดและหลกัการในการบริหารคนในยุคดิจิตอล  

· เพื่อจะไดท้ราบและเขา้ใจความเปล่ียนแปลงของแรงงานในยุค Digital ท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการคนและองคก์รอยา่งไร

· เพื่อน าความรูแ้ละเทคนิคไปพฒันาองคก์รและคนในองคก์รของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตบ้ริบทใหม่

หวัขอ้สมัมนา

- Digital HR คืออะไร และมหีน้าตาอยา่งไร ?

- ท าไมตอ้ง Digital HR ? ความส าคญั ประโยชน์ และการเปล่ียนแปลงในการบริหารจดัการคน และองคก์

- วิวฒันาการของการบริหารคนและองคก์ร ตั้งแต่ยุค HR 1.0 ถึง HR 3.0 และการกา้วสู่ HR 4.0

- ลกัษณะแรงงานยุคดิจิตอลของไทย กบั ความตอ้งการ ไลฟ์สไตลแ์ละความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้ น เช่น

o การรบัรูข้า่วสาร

o เง่ือนไขการท างานท่ีเปล่ียนไป

o การตดัสินใจเลือกนายจา้ง

o ฯลฯ

Workshop : การเตรียมตวัสู่การเป็น Digital Organization และ Digital HR 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันองคก์รสู่การเป็น Digital Organization

o พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐานดิจิตอลในองคก์ร

o ขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยเทคโนโลยีดิ่จิตอล

o สรา้งสงัคมคุณภาพและความร่วมมือภายในองคก์ร

o พฒันาพนักงานใหพ้รอ้มเขา้สู่ยุคเศรษฐกจิและสงัคมดิจิตอล

o สรา้งความเช่ือมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอล

2.กรณีศึกษาองคก์รท่ีใช้ Digital Organization สรา้งมลูค่าเพิ่มแก่สินคา้และบริการ
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3. การพฒันาสู่การเป็น Digital HR

o จุดเร่ิมตน้ของ Digital HR

o การปรบัตวัเพื่อรองรบั Digital HR

o การพฒันาระบบงาน Digital HRIS เป็นเคร่ืองมือช่วยสรา้ง Digital Organization และ Digital HR

o กรณีศึกษาการพฒันาระบบ Digital HRIS

4.ผลิกโฉมหน้า HR Practices หรือ HR Products เพื่อดึงดดูและรกัษาแรงงานยุค Digital HR

o โครงสรา้งองคก์รท่ีเหมาะสม

o Digital HR กบัการสรรหาพนักงานท่ีเก่งและดี ท่ีซ่อนอยูใ่นโลกดิจิตอลไดอ้ยา่งไร

o Digital HR กบัการพฒันาทกัษะพนักงานใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมเพื่อสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้กสิ่นคา้

และบริการไดอ้ยา่งไร

o Digital HR กบัการรกัษาและสรา้งความร่วมมือภายในองคก์รไดอ้ยา่งไร

o Digital HR กบัการสรา้งความผกูพนัของพนักงานภายในองคก์รไดอ้ยา่งไร

Workshop ฝึกปฏบิติัการพฒันา HR เพื่อดึงดดูและรกัษาแรงงานยุคดิติตอล

- เทคนิคการพฒันาทีม พฒันาบุคลากร และองคก์รในการกา้วสู่ยุค Digital HR

- ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Digital HR และการก าหนดแผนการปฏบิติั (Tactical Plan)

วิธีการอบรม

- การบรรยายอยา่งมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

- อภิปรายกลุ่ม

- Case Study และ Workshop

วิทยากร อ.พงศา บุญชยัวฒันโชติ

อดีตกรรมการบริหารและผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคล องคก์รชั้นน าหลายแห่ง

ปัจจุบนั : วิทยากร อาจารย ์และท่ีปรึกษาดา้นบริหารทรพัยากรบุคคล

ประสบการณง์านบริหารทรพัยากรบุคคล 30  ปี

ผลงานเขยีน  HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวธุการบริหารบุคคล”

“SMART JD ค าบรรยายลกัษณะงานท่ีกระชบั ฉลาด คล่องแคล่ว ใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย”



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทึกหกัค่าใชจ้่ายทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

2. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

3. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

4. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% = 4,173 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 26 ตลุาคม 2560   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท เท่านั้น!! (ไมร่วม Vat.)
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