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หลกัสตูร   การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์4.0 
วนัที ่15 สงิหาคม 2560 

โรงแรมเซนตเ์จมส ์สขุมุวทิ 26 

 

หลักการและเหตผุล  

ในแวดวงของ HR นัน้ เริม่การกลา่วถงึการบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ 4.0 อยา่งแพรห่ลายและไดรั้บความนยิม
อยา่งรวดเร็ว กรูหูลายทา่นไดใ้หค้วามหมายไวอ้ยา่งน่าสนใจ นักบรหิารทรัพยากรมนุษยต์า่งตอ้งรบีปรับตวัใหเ้ร็วขึน้ไป
อกี เพือ่รองรับผลกระทบทีจ่ะมาจากการเปลีย่นแปลงวธิคีดิ วธิกีารทําธรุกจิ แนวคดิของการบรหิารทรัพยากรมนุษย์
โดยรวมตอ้งไดรั้บการพจิารณาทบทวนทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นกระบวนการสรรหาคดัเลอืกพนักงาน การพัฒนา การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน การประเมนิศักยภาพและการบรหิารความผกูพันของพนักงาน (Employee Engagement) 
เป็นตน้ ในหลกัสตูรนีจ้ะแนะนําอกีหนึง่ความหมายของ การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ 4.0 เชือ่มโยงไปกบั 4.0 และ
แนวคดิการนําเทคโนโลยีด่จิทิัลมาประยกุตใ์ช ้ รวมไปถงึแนวโนม้ความเปลีย่นแปลงทีต่อ้งเริม่ดําเนนิการเพือ่รับมอืให ้
ทันทว่งท ี

วตัถปุระสงคข์องหลักสตูร 

 เพ่ือทราบและทาํความเขา้ใจกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในยุค Thailand 4.0 ท่ีมีต่อการบริหาร

ทรพัยากรมนุษย ์

 เพ่ือทราบถึง HR Information System เทคโนโลยีกบัการประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงานบุคคล 

 เพ่ือเขา้ใจทกัษะ ความสามารถ และหนา้ท่ีสาํคญัของบุคลากรท่ีจาํเป็นสาํหรบัองคก์ร เพ่ือรองรบัการ

เปล่ียนแปลงยุค 4.0 

 สามารถวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงเพ่ือสรา้งกลยุทธท์ั้งเชิงรบั เชิงรุก ใหเ้หนือคู่แขง่ขนั และกลยุทธก์ารบริหาร

ทีมงานในยุค 4.0 

 เขา้ใจและสามารถประยุกตก์ารบริหารทรพัยากรมนุษยภ์ายใตโ้ลกติจิตอล (HR in Digital Economy) อีกทั้ง

เขา้ใจคนแต่ละ GEN ในการทาํงานอีกดว้ย 
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หวัขอ้การสมัมนา  
 
 ความสําคัญและประโยชนใ์นการบรหิารจัดการองคก์รในยคุ Digital Economy หรอื Thailand HR 4.0 

• แนวโนม้การบรหิารทรัพยากรมนุษยแ์ละผลกระทบตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงยคุ 
Digital Economy 

• ทศิทางของการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ภายใต ้Thailand 4.0 
• ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละแนวคดิในการทําธรุกจิตอ่กระบวนการ

บรหิารงานบคุคล 
• ทักษะและความสามารถของบคุลากรทีอ่งคก์รตอ้งการ ในยคุ 4.0 
• การเตรยีมความพรอ้มในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพือ่รองรับการเปลีย่นแปลง 

 
  
 การเปลีย่นแปลงในบทบาทของ HR ยคุ 4.0 

o อะไรคอืหนา้ทีข่อง HR 4.0 ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ในการขับเคลือ่นองคก์ร 
o การบรหิารทรัพยากรมนุษยภ์ายใตโ้ลกดจิติอล (HR in Digital Economy) 
o กลยทุธก์ารบรหิารทมีงานจากคนหลาย Gen ในองคก์ร 
o กระบวนการทํางานของงาน HR เชน่ การสรรหาคัดเลอืก การพัฒนาพนักงาน การประเมนิผลงาน 

การประเมนิศักยภาพ การให ้Rewards และการวางแผนสบืทอดตําแหน่ง มกีารปรับตัวอยา่งไร 
o Workshop กระบวนการทํางานของ HR ทีม่กีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงพรอ้มตัวอยา่งของบรษัิทชัน้

นําทีไ่ดม้กีารจัดทําขอ้มลู 
o เทคนคิการพัฒนาทมีงาน พัฒนาบคุลากรและองคก์รในการกา้วสูย่คุ Digital Economy 
o องคก์รตอ้งปรับตัวใหเ้ป็น Digital Organization 
o ปัจจัยทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง และสง่ผลตอ่รปูแบบการทํางานขององคก์ร 
o องคก์รแหง่การเรยีนรูสู้ก่ารสรา้งนวตักรรมใหม ่
o การพัฒนาทักษะบคุลากรเพือ่รองรับการเป็น Digital Organization 
o ปัญหาและอปุสรรคในการไปสู ่Thailand HR 4.0 และการกําหนดแผนการปฎบิัต ิ(Tactical Plan) 
o การสรปุประเด็นการนําไปใช ้

 
วิทยากร  ดร.กฤตนิ  กลุเพ็ง 

 ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

• ผู้จดัการแผนกบคุคล บริษัท โรบนิสนั ราชดําริ จํากดั 

• ผู้จดัการส่วนการบคุคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam 

Guardian Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd. 

• ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวนัออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท 

• ท่ีปรึกษา บริษัท อีซ่ีสเต๊ก จํากดั บริษัท พลาซา่ซพัพลาย จํากดั ฯล 

• วิธีการอบรม 

1. บรรยายให้เกิดแนวความคดิ ได้หลกัการและวิธีการ  

2. ฝึกปฏิบตัิจากกรณีศกึษา และจากงานจริง 
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ระยะเวลาของการอบรม 1  วนั 

คณุสมบตัิผู้ เข้าอบรม หัวหนา้และ ผูจั้ดการทกุสายงาน   

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 4,000 280 (120) 4,160 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,600 252 (108) 3,744 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

3. ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 088929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

    หลกัสตูร   การบรหิารทรัพยากรมนุษย ์4.0 
ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
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