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SCAN เพื่อจองสัมมนา

Proactive
การพัฒนาทักษะเพื่อเป็นHR

เชิงรุก

โลกธุรกิจปัจจุบันกําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คาดเดาได้ยาก HR ที่เปรียบเสมือน Ambassador ขององค์กร
ย่อมต้องเปลี่ยนแปลงการทํางานของตนเอง ปรับเปลี่ยน รูปแบบจากการบริหารงานจาก “เชิงรับ (Reactive)” สู่
“เชิงรุก (Proactive)” เพื่อก้าวให้ทันโลกธุรกิจ ผลักดันองค์กร และเพิ่มความสามารถ (Capability) ให้มากยิ่งขึ้นไป
otion
Prom

หลักสูตรเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565
รับส่วนลด! จองภายในวันที่ 31
พิเศษสุด

ธันวาคม 2564

เข้าอบรม 1 ท่าน.
เข้าอบรม 2 ท่าน หรือ 2 หลักสูตร
เข้าอบรม 3 ท่าน หรือ 3 หลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

ลด .500 บาท
ลด 1,200 บาท
ลด 2,000 บาท

จองตัง้ แต่วันที่

1 มกราคม 2565

เข้าอบรม 2 ท่าน หรือ
เข้าอบรม 3 ท่าน หรือ

รับส่วนลด

2 หลักสูตร ลด 500 บาท
3 หลักสูตร ลด 1,000 บาท

(เฉพาะหลักสูตรราคา 2,700 บาทขึ้นไป (ไม่รวม vat 7 %) (ใบเสร็จรับเงินฉบับเดียวกัน, ไม่ร่วมโปรโมชั่ นอื่น)

1. สถานการณ์ความท้าทายที่ HR ต้องเผชิญในโลกยุค 2021
- การเผชิญกับ VUCA World
- HR Evolution วิวัฒนาการการทำงานของ HR จากอดีตถึงปัจจุบัน

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสู่การปรับตัวของ HR ด้วยโมเดล ABCDE
Strategic Planning
- A : Assessment การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- B : Baseline การวิเคราะห์สมรรถนะภายในองค์กร
- C : Components การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร
- D : Down to specifics การวิเคราะห์แผนการปฏิบัติงาน
- E : Evaluate การวิเคราะห์ประเมินผลงาน

3. เหตุใด HR จึงต้องปรับเปลี่ยนบริบทจาก “เชิงรับ” มาเป็น “เชิงรุก”
- ความแตกต่างของ HR เชิงรับ และ เชิงรุก ที่ทำให้ HR ยุคใหม่ต้องเปลี่ยน !

4. The new of HR Roles บทบาทการทํางานของ HR เชิงรุกที่ต้องเป็นให้มากกว่า
“Partner”
- การเป็นผู้วางกลยุทธ์ (Strategic Positioner)
- การเป็นผู้ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ (Credible Activist)
- การเป็นผู้ผลักดันความสามารถองค์กร (Capability Builder)
- การเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Champion)
- การเป็นผู้ริเริ่มและผสานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR Innovator & Integrator)
- การเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี (Technology Proponent)

กําหนดการสัมมนา

วันพุธที่ 26 มกราคม 2564
(เวลา 09.00 - 16.00)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax, HR)
2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท
บุคคลทั่วไป
3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท
วิทยากร

5. องค์ประกอบสําคัญของการเป็น HR เชิงรุก

- Proactive Mindset กรอบความคิดเชิงรุก
- Proactive Personality บุคลิกภาพเชิงรุก
- Proactive Management การบริหารจัดการเชิงรุก
- Proactive Culture วัฒนธรรมการทำงานแบบเชิงรุก

6. Proactive in HR Function การทํางานแบบเชิงรุกของ HR มืออาชีพ
7. การพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับ HR เชิงรุก
- Planning Skill : ทักษะการวางแผน
- Forecasting Skill : ทักษะการคาดการณ์
- Systematic Thinking Skill : ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
- Problem Solving Skill : ทักษะการแก้ปัญหา
- Innovative Mindset : การเสริมสร้างความคิดเชิงนวัตกรรม

8. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนกับวิทยากร

คุณพีรดา รุธิรพงษ์

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเอส แวลูส์ จํากัด
- วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และองค์กร ให้กับหลายบริษัทชั้นนำ

Dharmniti Seminar and Training Co.,Ltd. Tel. 02-555-0700 Ext. 1, 02-587-6860-64 Fax. 02-555-0710

หลักสูตรนี้ ไม่นับชั่วโมง
ผู้ทําบัญชี และ ผู้สอบบัญชี

ขั้นตอนการสมัครและเขาใชงาน
1

2

ลงทะเบียนการสัมมนาผาน www.dst.co.th
คลิกเพื่อลงทะเบียน

(ผานระบบ QR CODE หรือโอนเงินผานธนาคาร)

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

เมื่อทานลงทะเบียนเรียบรอย ทานจะไดรับการยืนยันจาก
e-mail : seminar@dst.co.th

3

ชำระเงิน

รอรับ e-mail จากเจาหนาที่ธรรมนิติ (………….@dharmniti.co.th)
• แบบฟอรมลงทะเบียนสัมมนา Zoom (กรอกรายละเอียดใน Google Forms)
• Link เขาหองสัมมนา (คลิก Link ณ วันสัมมนา)
• เอกสารประกอบการสัมมนา

4

ผูัเขาสัมมนาติดตั้งโปรแกรม Zoom Version ลาสุด
แลวลงทะเบียนโปรแกรมใหพรอมใชงาน
- ติดตั้งโปรแกรมบน Computer PC และ Notebook

(คลิกที่ Link URL https://zoom.us/download เลือก Download Zoom
Client for Meetings)

แบบฟอรมตัวอยาง

- ควรติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร หรือ Notebook ที่มีกลอง โดยเชื่อมตอ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา 10 Mbps เพื่อการสัมมนาที่มี
ประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการเขาอบรม
1. กำหนดจำนวนผูเขาสัมมนา 1 ทาน / 1 User
2. ผูเขาสัมมนาตองกรอกขอมูล ผาน Google Forms
3. ผูเขาสัมมนาตองเขาหองสัมมนากอนเวลาที่ีระบุไวอยางนอย 20 นาที
4. ผูเขาสัมมนาตองตั้งชื่อบัญชี ZOOM เปนชื่อ-นามสกุลจริง
ดวยภาษาไทย ใหตรงตามบัตรประชาชน

5. ผูเขาสัมมนาสามารถกดปุมยกมือ (Raise Hand)
หรือพิมพขอคำถาม ผานทางชองแชทได ในระหวางอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดสงใหทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ
หลังเสร็จสิ้นการอบรม

- หามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร หรือนำไปเผยแพร (สงวนลิขสิทธิ์) -

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

