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“กลยุทธหลากหลายมุมมองจากนักบริหาร
ดานทรัพยากรมนุษยและพัฒนาองคกร

ระดับประเทศ”

อย่าพลาดงานนี้ ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

Strategy
2018

Vice President Corporate Culture

 & Internal Communication

เซ็นทรัลกรุป (Central Group)

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

กลุมงานบริหารทุนมนุษยและพัฒนาองคกร

บริษัท แม็คกรุป จำกัด (มหาชน)

สัมมนาทางดาน HR ครั้งยิ่งใหญ HROD

ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “ HROD Strategy 2018 ”

ลงทะเบียน 13.00 น. เร่ิมงาน 13.30 น. จนถึง 17.00 น.

ขอเชิญเขารวมงานสัมมนาของทาง Strategic Center ประจำป 2017 ที่

ผูบริหารดานทรัพยากรมนุษยขององคกรตาง ๆ พลาดไมได โดยปนี้ จะเปน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟงมุมมอง เกี่ยวกับแนวโนม ทิศทาง 

สาระสำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษยและพัฒนาองคกรที่ควรจะเปน

จากองคกรชั้นนำระดับประเทศ.. 
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คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ ดร.นนทวัฒน  สุขผล รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน

คุณวรรัตน เลาหธนะกูร

คุณอภิชาติ   ขันธวิธิ

คุณกิตติคุณ  วัชรมณเฑียร

ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธธุรกิจ

และพัฒนาองคกร

ผูเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารงานบุคคล

และเจาของเพจ 

HR - The Next Gen

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จำกัด (มหาชน)

รองผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

 ธนาคารออมสิน 
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สมาชิกศูนย์ฯ 1,500 บาท / ปี

พร้อมรับสิทธิประโยชน์กับทางศูนย์ฯ

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกและผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อน)

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี

***หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30 

ของค่าธรรมเนียมการอบรม

MEMBER

สมาชิกศูนย์ฯ รับส่วนลด 10 %

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) 

สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน ์บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 609-2-01313-6

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์ 

เลขที่ 140-2-12879-3

@strategiccenter www.facebook.com/StrategicCenter

สนใจสมัคร ส่งใบตอบรับ มาที่ FAX  0-2559-2148 หรือ Register Online for English Version Click !----www.sbdc.co.th

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม 
สั่งจ่ายในนาม

1755 ซ.ลาดพร้าว 94 ถ. ลาดพร้าว 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

‘‘บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด” 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692

ตำแหน่ง/ฝ่าย มือถือ

มือถือ

มือถือ

E-mail

ชื่อ

ตำแหน่ง/ฝ่าย

E-mail

ชื่อ

ตำแหน่ง/ฝ่าย

E-mail

ชื่อบริษัท/องค์กร

สำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ประสานงาน

ตำเเหน่ง/ฝ่าย

โทรศัพท์ มือถือ

โทรสาร

E-mail

สาขา

2

1

3
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สถานที่ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน (เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9 ศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (13.30 - 17.00 น.) ลงทะเบียนเวลา 13.00 น.

ค่าธรรมเนียมการสัมมนา 900 บาท (สัมมนาไม่แสวงกำไรเก็บค่าใช้จ่ายเพียงเป็นค่าสถานที่และค่าดำเนินงานเท่านั้น)

กำหนดการงานสัมมนา

ชื่อ

*** พิเศษสำหรับ Member ของ Strategic Center  ฟรี ไม่เกินองค์กรละ 2 ที่นั่ง **
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- ดร.นนทวัฒน  สุขผล

รองผูอำนวยการฝายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารออมสิน

- คุณอภิชาติ ขันธวิธิ

ผูเชี่ยชาญเรื่องการบริหารงานบุคคลและ

เจาของเพจ HR - The Next Gen 

- คุณวรรัตน เลาหธนะกูร

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานบริหาร

ทุนมนุษยและพัฒนาองคกร 

บริษัท แม็คกรุป จำกัด (มหาชน)

13.00 น.            ลงทะเบียน

13.30 - 15.00 น.   เสวนา ในหัวขอ “ HROD Strategy 2018 ”

                      โดยมีผูรวมเสวนา 

                      - รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน

                      ผูเชี่ยวชาญดานกลยุทธธุรกิจและองคกร   

                      - คุณนาฎฤดี อาจหาญวงศ

                     รองประธานเจาหนาที่บริหารกลุมงาน

                     บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล

                     แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ผูดำเนินรายการ 

- คุณกิตติคุณ วัชรมณเฑียร

(Vice President Corporate Culture & 

Internal Communication 

ของเซ็นทรัลกรุป (Central Group))

15.00 - 15.15 น.

รับประทานอาหารวาง

15.15 - 17.00 น.

เสวนาในหัวขอ “ HROD Strategy 2018 ”(ตอ) 
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