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‣ ก้าวไปสู่อนาคต เปลี่ยนเพื่อไปต่อ HR to HR Next normal
‣ พลิกบทบาท สร้างคุณค่า พัฒนางาน HR ให้มีความหมาย
‣ ยกระดับศักยภาพ ส่งผ่านความสำเร็จสู่ทีมและองค์กร

หัวข้อสัมมนา

ท่านสามารถเลือกเข้าอบรมวันใดก็ ได้
ในเดือน กุมภาพันธ์

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก
ท่านละ 800 + VAT 56 = 856 บาท
บุคคลทั่วไป
ท่านละ 1,100 + VAT 77 = 1,177 บาท
*รับชำระเงินผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคารเทานั้น*

ระยะเวลาการอบรม

1. แนวโน้ม Trend ในอนาคต Impact ที่เกิดขึ้นกับ HR
2. The Combination of HR Role: การผสมผสานบทบาทสำหรับ
HR แห่งอนาคต
วิทยากร
3. การปรับเปลี่ยน HR Function เพื่อไปต่อในยุค Next Normal
• Integrated Workforce Planning: การวางแผนกำลังคนแบบผสมผสาน
• Flexible & Digital Work Design: ระบบงานแบบดิจิทัลและยืดหยุ่น
• The Evolution of Performance Management & Feedback:
รูปแบบใหม่ของการประเมินผลและให้ feedback แบบทันใจ
• Personalized Development: การพัฒนาความสามารถตาม
ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
สไตล์บุคคล
วิทยากรและที่ปรึกษาการพัฒนาแผนการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ
การออกแบบ และปรับปรุงโครงสรางองคกร ฯลฯ
• Employee Well-being: การสร้างสุขพนักงาน
เงื่อนไขการอบรม
4. สุดยอดทักษะเพื่อยกระดับศักยภาพ HR
1. สมัครเข้าอบรมผ่าน www.dst.co.th หรือ Call center ที่ 02-555-0700 กด 1
• Learning Capability: ความสามารถในการเรียนรู้
2. ชำระเงินผ่านระบบ QR code หรือ โอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น
• Business Acumen: ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ
3. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาส่งใบ Pay-in มาที่ e-payment@dharmniti.co.th
4. ผู้เรียนต้องมี บัญชี Facebook ส่วนตัว
• Change Agility: ว่องไวกับทุกการเปลี่ยนแปลง
5. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่ำกว่า 10 mb
• Influencing Skills: การสื่อสารเพื่อสร้างอิทธิพล
6. เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติเข้าอบรมในกลุ่มปิดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
7. ผู้เข้าอบรมสามารถพิมพ์สอบถามคำถามในระหว่างอบรมได้ และวิทยากรจะตอบคำถามให้ภายหลังอบรม
5. Experience Sharing: ประสบการณ์ HR สู่ความสำเร็จ

2 ชั่วโมง 30 นาที

8. กลุ่มอบรมออนไลน์สามารถเปิดเข้าเรียนย้อนหลังได้ภายใน 3 วัน

*** ห้ามบันทึกเสียงภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

สำรองที่นั่งออนไลนที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4 มือถือ 063-203-6767

หลักสูตรนี้ ไมนับชั่วโมง
ผูทำบัญชี และ ผูสอบบัญชี

เฉพาะหลักสูตรที่สามารถเลือกวันอบรมได

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1 ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
• กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย โดยแจ้งวันที่ต้องการเข้าอบรมในกรอบ
“กรอกรหัสส่วนลด / ฝากข้อความถึงเจ้าหน้าที่” ซึ่งอยู่ด้านล่าง
ของแบบฟอร์มหากจองผ่าน online หรือแจ้งวันที่กับเจ้าหน้าที่
เมื่อจองผ่านโทรศัพท์
• เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ท่านจะได้รับการยืนยันจาก e-mail :
seminar@dst.co.th

คลิกเพื่อลงทะเบียน
พิมพแจงวันที่ตองการเขารวมอบรม

2 ชำระเงิน (ผ่านระบบ QR Code หรือโอนเงินผ่านธนาคาร)

3 รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ
• เพื่อสอบถามชื่อบัญชี Facebook และ นำส่ง Link
เข้าร่วมอบรม (เจ้าหน้าที่จะอนุมัติให้เข้ากลุ่มตามวัน
ที่ท่านแจ้งความประสงค์ ไว้)

1,177.00 บาท

เมื่อทานชำระเงินเรียบรอยแลว**เฉพาะกรณีโอนเงินผานธนาคาร
กรุณาสงหลักฐานการชำระเงินมาที่ e-mail : e-payment@dharmniti.co.th

คลิกที่ Link เพื่อเขารวมกลุม

เงื่อนไขการเขาอบรม
1. ผูเขาสัมมนาตองมีบัญชี Facebook สวนตัว
2. มีคอมพิวเตอรหรืออุปกรณที่เชื่อมตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได ไมต่ำกวา 10 Mbps
3. เจาหนาที่จะทำการอนุมัติเขาอบรมในกลุมปดในเวลาทำการ 09.00-17.00 น.
4. ผูเขาสัมมนาสามารถพิมพขอคำถามผานทางชอง Comment ได ในระหวางการอบรม และวิทยากรจะตอบคำถามใหภายหลังการอบรม
5. กลุมอบรมออนไลนสามารถเปดเขาเรียนยอนหลังไดภายใน 3 วัน
6. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการหลังเสร็จสิ้นการอบรม
- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

สํารองที่นั่งออนไลน์ที่ www.dst.co.th Call center 02-555-0700 กด 1 ,02-587-6860-4

