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 HR4.0การบริหารทรัพยากรมนุษย์

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560

      ทุกวันนี้คำว่า 4.0 กลายเป็นคำที่ใช้แทนการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เชื่อมโยงไปในทุกมิติของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร 4.0 เศรษฐกิจ 4.0  
และอีกมากมาย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0  เป็นคำที่เกิดขึ้น แพร่หลาย  ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว  กูรูหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจ 
นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่างต้องรีบปรับตัวให้เร็วขึ้นไปอีก เพื่อรองรับผลกระทบที่จะมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  วิธีการทำธุรกิจ แนวคิดของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์โดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน  การปฐมนิเทศ การพัฒนา และการบริหาร
ความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นต้น ในหลักสูตรนี้จะแนะนำอีกหนึ่งความหมายของ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4.0  เชื่อมโยงไป
กับแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ รวมไปถึงแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเริ่มดำเนินการเพื่อรับมือให้ทันท่วงที

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามไดที่ ศูนยพัฒนากลยุทธทางธุรกิจ โทร. 0-2559-2146-7  www.sbdc.co.th
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                                   Part III     ทิศทางของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
                                                     ภายใต Thailand 4.0
                                                     ทักษะและความสามารถ ของบุคลากร ที่องคกร
                                                      ตองการ ในยุค 4.0
                                                     การเปลี่ยนแปลงในบทบาทของ HR ยุค 4.0
                                                        o   อะไรคือหนาที่ของ HR 4.0 ที่เปนสวนหนึ่ง   
                                                             ในการขับเคลื่อนองคกร
                                                        o   การบริหารทรัพยากรมนุษยภายใตโลก ดิจิตอล
                                                             (HR in Digital Economy)
                                                        o   กลยุทธการบริหารทีมงาน จากคนหลาย 
                                                             Gen ในองคกร
                                                        o   Rethink: Total Employee 
                                                             Engagement 
                                                             โดย คุณจารุนันท  อิทธิอาวัชกุล (Consultant, OD 

                                                                      & HRM Management - เครือสยามพิวรรธน 

                                                                                  Siam Piwat Group) 

  

                    Part I   
Disruptive Trend ผลกระทบจากการเปลี่ยน
แปลงของ เทคโนโลยีและแนวคิดในการทําธุรกิจ
ตอกระบวนการบริหารงานบุคคล 
โดย กิตติคุณ วัชรมณเฑียร (Vice President Corporate Culture &
 Internal Communication เซ็นทรัลกรุป(Central Group))
             Part II      HR Information System เทคโนโลยีกับการ

                             ประยุกตใชในการบริหารงานบุคคลแบบ  End-to-End
                            โดย คุณธนภัทร สกลธนารัตน (HRIS Specialist - บมจ. แอดวานซ อินโฟร
                                  เซอรวิส (AIS))
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วิทยากรHR 

คุณธนภัทร์  สกลธนารัตน์

คุณจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล

Vice President Corporate Culture & 

Internal Communication 

- เซ็นทรัลกรุ๊ป(Central Group)

HRIS Specialist 

- บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)

Consultant, OD & HRM Management 

- เครือสยามพิวรรธน์ (Siam Piwat Group)

อ.กิตติคุณ วัชรมณเทียรการบริหารทรัพยากรมนุษย์

คาธรรมเนียมการอบรม  5,900 บาท(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ลงทะเบียน 8.30 น. เวลาอบรม 09.00-16.00 น.
 สถานที่อบรม โรงเเรม Swissotel  Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก)

1.   เพื่อทราบและทำความเข้าใจกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
      ในยุค Thailand 4.0 ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.   เพื่อทราบถึง HR Information Systemเทคโนโลยีกับการประยุกต์
      ใช้ในการบริหารงานบุคคลแบบ End to End
3.   เพื่อเข้าใจทักษะ ความสามารถ และหน้าที่สำคัญของบุคลากรที่จำเป็น
      สำหรับองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
4.   สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างกลยุทธ์ทั้งเชิงรับ เชิงรุก  
      ให้เหนือคู่แข่งขัน และกลยุทธ์การบริหารทีมงานในยุค HR 4.0
5.   เข้าใจและสามารถประยุกต์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โลกดิจิตอล
      (HR in Digital Economy) อีกทั้งเข้าใจคนแต่ละ Gen ในการทำงานอีกด้วย

วัตถุประสงค์ HR 4.0

4.0
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