
หลักสูตร “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR.DIGITAL 4.0” 

หลักการและเหตุผล 

ในยคุ Digital ท่ีโลกหมุนเร็วข้ึน ส่ิงรอบตวัเปล่ียนแปลงไป หรือข่าวสารมาแลว้ก็ไปอยา่งรวดเร็ว การท างานก็

ตอ้งเปล่ียนแปลง ในแวดวงของ HR. นั้นเร่ิมการกล่าวถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย ์HR.DIGITAL 4.0 อยา่งแพร่หลาย

และไดรั้บความนิยมอยา่งรวดเร็ว กูรูหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวอ้ย่างน่าสนใจ นักบริหารทรัพยากรมนุษยต่์างตอ้ง

รีบปรับตวัใหเ้ร็วข้ึนไปอีก เพ่ือรองรับผลกระทบท่ีจะมาจากการเปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีการท าธุรกิจและปรับตวัให้กา้ว

ทนัโลกอยูต่ลอดเวลา  

แนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษยโ์ดยรวมต้องได้รับการพิจารณาทบทวนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น

กระบวนการสรรหาคดัเลือกพนกังาน การพฒันา การประเมินผลการปฏิบติังาน การประเมินศกัยภาพและการบริหาร

ความผูกพนัของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นตน้ ในหลกัสูตรน้ีจะแนะน าอีกหน่ึงความหมายของการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์HR.DIGITAL 4.0 เช่ือมโยงกบัแนวคิดการน าเทคโนโลย ีDIGITAL มาประยุกต์ใช ้รวมไปถึง

แนวโนม้ความเปล่ียนแปลงท่ีตอ้งเร่ิมด าเนินการเพื่อรับมือใหท้นัท่วงที 

วตัถุประสงค์ 

-เพื่อทราบและท าความเขา้ใจกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในยคุ Thailand 4.0 ท่ีมีต่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

 -เพื่อทราบถึง HR.Information System เทคโนโลยกีบัการประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานบุคคล 

-เพื่อเขา้ใจทกัษะ ความสามารถ และหนา้ท่ีส าคญัของบุคลากรท่ีจ  าเป็นส าหรับองคก์ร เพื่อรองรับการ

เปล่ียนแปลงในยคุ DIGITAL 4.0 

-สามารถวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงเพ่ือสร้างกลยทุธท์ั้งเชิงรับและเชิงรุก ใหเ้หนือคู่แข่งขนั และกลยทุธก์าร

บริหารทีมงานใน HR.DIGITAL 4.0 

หัวข้ออบรม 

-1.ความส าคญั และประโยชน์ในการบริหารจดัการองคก์รในยคุ Digital Economy 

หรือ Thailand HR 4.0 

2.แนวโนม้การบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 



ยคุ Digital Economy 

3.ทิศทางของการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ภายใต ้Thailand 4.0 

4.ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละแนวคิดในการทางธุรกิจ 

ต่อกระบวนการบริหารงานบุคคล 

5.ทกัษะและความสามารถ ของบุคลากร ท่ีองคก์รตอ้งการ ในยคุ 4.0 

6.การเตรียมความพร้อมในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 

7.การเปล่ียนแปลงในบทบาทของ  HR ยคุ 4.0 

-อะไรคือหนา้ท่ีของ  HR 4.0 ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือนองคก์ร 

-การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์ายใตโ้ลกดิจิตอล  (HR in Digital Economy) 

-กลยทุธก์ารบริหารทีมงานจากคนหลาย Gen ในองคก์ร 

-กระบวนการท างาน ของงาน  HR เช่น การสรรหาคดัเลือก การพฒันาพนกังาน 

-การประเมินผลงานการประเมินศกัยภาพ การให ้Rewardและ การวางแผนสืบ 

ทอดต าแหน่ง มีการปรับตวัอยา่งไร 

-Workshop กระบวนการท างานของ HR ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพร้อม 

ตวัอยา่ง ของบริษทัชั้นน าท่ีไดม้ีการจดัท าขอ้มูล 

8.เทคนิคการพฒันาทีม พฒันาบุคลากร และองคก์รในการกา้วสู่ยคุ Digital Economy 

9.องคก์รตอ้งปรับตวัไปเป็น  Digital Organization 

10.ปัจจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง และส่งผลต่อรูปแบบการท างานขององคก์ร 

11.องคก์รแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างนวตักรรมใหม่ 

12.การพฒันาทกัษะบุคลากรเพ่ือรองรับการเป็น Digital Organization 

13.ปัญหาและอุปสรรคในการไปสู่ Thailand HR 4.0และการก าหนดแผนการปฏิบติั (Tactical Plan) 



14.Q & A 

วธีิการอบรม 

-การบรรยายอยา่งมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 

-อภิปรายกลุ่ม 

-Case Study 

โดยวทิยากร :  ดร.กฤติน กุลเพง็ 

เหมาะสมกบั 

 -เจา้หนา้ท่ีบริหารทรัพยากรมนุษย ์

-หวัหนา้งานหรือผูจ้ดัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

ระยะเวลาการอบรม 

:  1 วนั  

:  วนัท่ี  23  ม.ค.  2561  เวลา 09:00 – 16:00 น. 

อตัราค่าสัมมนา 

อตัราค่าสมัมนาบุคคลทัว่ไป 4,000 บาท Vat 7% 280 บาท 

สมาชิก 3,600 บาท Vat 7% 252 บาท 

กรุณาน าเอกสาร หกั ณ ท่ีจ่าย 3% มาดว้ยในวนัสมัมนา 

ประเภท 
ค่าอบรม
สัมมนา 

Vat 7% 
หัก ณ ที่จ่าย 

3% 

กรณีไม่มีหนังสือ หัก ณ ที่จ่าย 
3%  

(บุคคลทั่วไป)รวมจ่ายสุทธิ 

กรณีมีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 
3% 

รวมจ่ายสุทธิ 

สมาชิก IOD 3,600 252 108 3,852 3,744 

ผู้สนใจทั่วไป 4,000 280 120 4,280 4,160 

*กรณสีมคัรในนามบริษัท ต้องมเีอกสาร หัก ณ ที่จ่าย 

อตัราค่าสมัมนาน้ีไดร้วมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวนัเรียบร้อยแลว้ 

วธิีช าการช าระเงนิ 



1)ช าระดว้ยเงินสด (เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมเงินมาพอดี) (ท่านสามารถช าระเงินไดท่ี้หนา้งาน) 

2)ช าระดว้ยเช็คสัง่จ่าย “บจก.ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง” (ท่านสามารถช าระเงินไดท่ี้หนา้งาน) 

3)โอนเงินเขา้บญัชี “บจก.ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง” บญัชีออมทรัพย ์“เลขท่ี 270-2-01913-0  

-ธนาคารทหารไทย  สาขาเทสโก ้โลตสั พลสัมอลล ์บางใหญ่ 

*ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถา้มี)ผูโ้อนตอ้งเป็นผูช้  าระค่าธรรมเนียมเอง 

*กรณีช าระเงินล่วงหนา้ กรุราส่งส าเนาใบโอนเงิน โดยระบุช่ือ บริษทั,หลกัสูตร,พร้อมเอกสารหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย มา
ตามท่ีอยู ่E-mail. หรือ บริษทั ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ (ไม่รวมวนัหยดุเสาร์-อาทิตย)์ 

*เอกสารการหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรุณาน ามาใหใ้นวนัสมัมนา มิฉะนั้นจะตอ้งช าระเงินเต็มจ านวน 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ 

TEL : 081-5755966 , 090-9722154   E-mail: iodseminarhr@gmail.com 

สงวนลิขสิทธ์โดย บริษัท ไอโอดี คอนเซาท์ต้ิง แอนด์ เทรนน่ิง จ ากัด 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 

*บริษทั ไอโอดี คอนเซาทต้ิ์ง แอนด ์เทรนน่ิง จ  ากดั 99/12ม.4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 13 หลกั 0125558010150 

วธิีการสมคัรเพ่ือเข้ารับการอบรม 

กรุณาดาวนโ์หลดใบสมคัรและกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้น ส่งมาตามท่ีอยูอี่เมล ์iod seminarhr@gmail.com 
หรือกรอกใบสมคัรเขา้อบรมผา่นทางเวบ็ไซต ์คลิก ดาวน์โหลดใบสมคัร ส ารองท่ีนัง่ผา่นทางเวป็ไซต ์

การยืนยนัการอบรม 

1.สถาบนัจะแจง้ยนืยนัการอบรมวนั / เวลาและสถานท่ี ล่วงหนา้ ก่อนถึงวนัอบรมหากท่านไม่ไดรั้บการยนืยนั
กรุณาติดต่อกลบัเพื่อตรวจสอบ 

2.กรุณาช าระเงินก่อนการอบรมสมัมนาอยา่งนอ้ย 3 วนัท าการ กรณีช าระดว้ยการโอนเงินกรุณาส่งหลกัฐาน
การโอนมาล่วงหนา้ก่อนถึงวนัอบรมหรือช าระชา้สุดท่ีหนา้งาน ณ วนัอบรม กรณีเป็นเช็คหรือเงินสด 

*กรณยีกเลกิการจอง  

กรุณาแจง้ล่วงหนา้ก่อนการฝึกอบรมอยา่งนอ้ย 5 วนัท าการหรือก่อนบริษทัแจง้ยนืยนัการอบรม มิฉะนั้นทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ 20%  ของค่าบริการ 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ ฝ่ายบริการข้อมูล   

mailto:iodseminarhr@gmail.com
mailto:seminarhr@gmail.com
http://www.krittin.in.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-Public-Training.pdf


TEL : 081-5755966 , 090-9722154    E-mail: iodseminarhr@gmail. 


