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Human Resource Management in the Digital Economy
(HR 4.0)
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน
ภายในไม่เกิน 5 ปี ข ้างหน ้า รัฐบาลได ้ตัง้ เป้ าหมายในการนาพาประเทศเข ้าสูโ่ มเดล “ประเทศไทย 4.0 (Thailand
4.0)” ทีม
่ งุ่ ปรับเปลีย
่ นโครงสร ้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด ้วยนวัตกรรม” รวมถึง การเปลีย
่ นโครงสร ้าง
ตลาดแรงงาน และบริบททางเศรษฐกิจทีเ่ กิดการเปลีย
่ นแปลง ส่งผลให ้การบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ จาเป็ นต ้องมี
การปรับตัวตามไปด ้วย เพือ
่ ให ้องค์กรเติบโตได ้อย่าง มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป

AIM
เพื่อพั ฒนาบุคคลากรด ้านงานบริหารทรั พยากรมนุ ษย์ ให ้ตระหนั กรู ้และเข ้าใจการเปลีย
่ นแปลงของ ประเทศไทย
และโลกที่เ กี่ย วข ้องกั บ งานบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ีก ทั ้ง สามารถวางแผนกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ตอบสนองกั บ การ
เปลีย
่ นแปลง และสามารถนาไปปฎิบต
ั ไิ ด ้จริง

OBJECTIVES




เพือ
่ สร ้างความเข ้าใจทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามบริบทของประเทศไทยและโลก
เพือ
่ วางกลยุทธ์ของงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทีพ
่ ร ้อมรับกับการเปลีย
่ นแปลง
เพือ
่ พัฒนาศักภาพ ทีมงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ให ้เกิดประโยชน์สงุ สุดต่อพนั กงานและ
องค์กร

CONTENT









การปรับตัว Thailand 4.0 มีความสาคัญอย่างไรต่องาน HR?
10 แนวโน ้มทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ใน Thailand 4.0
นโยบาย Digital Economy ของภาครัฐ vs. ผลกระทบต่องานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไร?
บทบาทและหน ้าทีข
่ อง HR ในการสร ้างผู ้นาให ้กับองค์กร
ภาพรวม 8 มิตห
ิ น ้าทีง่ านทรัพยากรมนุษย์ HR 4.0
ทิศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความท ้าทายของ HR ในยุค Thailand 4.0
- โครงสร ้างองค์กรและแผนกาลังคน
- กลยุทธ์การสรรหาคนทีใ่ ช่ และตรงกับความต ้องการขององค์กร
- การพัฒนาความรู ้ ทักษะ ทัศนคติของบุคลากรให ้มีความเป็ นมืออาชืพ เพือ
่ ขับเคลือ
่ นองค์กรอย่าง
ยั่งยืน
- การสร ้าง Engagement ให ้กับบุคคลากรในองค์กรของ HR 4.0
- การพัฒนาสายอาชีพและการวางแผนผู ้สืบทอด
่ สารงาน HR 4.0 เพือ
การสือ
่ ให ้เข ้าใจตรงกับทัง้ องค์กร

COMPETENCE ELEMENTS COVERS IN COURSE




ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของงาน HR
ทักษะการจัดการการเปลีย
่ นแปลง
ทักษะการบริหารงานบุคคล

CATEGORY
่ สาร
ทักษะการวางแผนเชิงกลยุทธ์, ทักษะการจัดการการเปลีย
่ นแปลง, และทักษะการสือ
Target Group: ผู ้มีหน ้าทีเ่ กีย่ วข ้องในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์

PRE-REQUISTES TO ATTEND COURSE
General
Pre-study

- ไม่ม ี
- ศึกษาข ้อมูล HR ขององค์กรในปั จจุบน
ั

METHODOLOGY
การบรรยายแบบมีสว่ นร่วม , กิจกรรม Workshop แบบรายบุคคลและรายกลุม
่ ผ่าน Case study จากงานทีท
่ าจริง
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