ใบสม ัครฝึ กอบรมหล ักสูตรระยะสน
ั ปี 2563 (ฟรีคา
่ ลงทะเบียนและค่าทีพ ัก)
สํ าหร ับบริษ ัทฯและสถานประกอบการในพืนที EEC 3 จ ังหว ัด
(ชลบุร,ี ระยอง และฉะเชิงเทรา) เท่านน
ั
ร ับสม ัครถึงวน
ั อบรม ***สม ัครก่อนได้กอ
่ น***

มหาวิทยาล ัยราชภ ัฏราชนครินทร์รว่ มมือก ับสํ าน ักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพ ัฒนา
พิเศษภาคตะว ันออก (EEC) โดยมีว ัตถุประสงค์
1). เพือพัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรมระยะสันสํ าหรับกําลังแรงงานในสถานประกอบการ จํานวน 3
หลักสูตร ได ้แก่ ดิจท
ิ ล
ั อุตสาหกรรม, บัญชีสมัยใหม่(ดิจท
ิ ล
ั ), เลขานุ การและพัฒนาสํ านั กงาน
ดิจท
ิ ล
ั
2). เพือพัฒนาสมรรถนะกําลังแรงงานในภาคตะวันออก 4 ด ้าน ได ้แก่ ดิจท
ิ ล
ั อุตสาหกรรม,
บัญชีสมัยใหม่ (ดิจท
ิ ล
ั ), เลขานุการและพัฒนาสํ านั กงานดิจท
ิ ล
ั และอาหารและการโรงแรม
3). หลักสูตรดิจท
ิ ล
ั อุตสาหกรรม เหมาะสํ าหรับผู ้ทีเกียวกับข ้องกระบวนผลิตและหรืองาน
อุตสาหกรรม, หลักสูตรบัญชีสมัยใหม่ (ดิจท
ิ ัล) เหมาะสํ าหรั บท่านทีทํางานเกียวกับบัญชี
การเงิน, หลักสูตรเลขานุการและพัฒนาสํ านั กงานดิจท
ิ ล
ั เหมาะกับผู ้ทีทํางานทางด ้านจัดซือ,
การขาย, งานบริหารงานบุคคล, การขายและ Back Office, หลักสูตรอาหารและการโรงงาน
เหมาะกับผู ้ทีทํางานทางด ้านอาหารและการโรงแรม
ห ัวข้อในการฝึ กอบรม
 การเปลียนผ่านเข ้าสู ่ ยุคดิจ ิทัล (Digital Transformation)
 ความสํ าคัญของระบบการบริหารจั ดการทรั พยากรองค์กรรวมยุคใหม่ (Intelligent
Enterprise Resource Planning)
 การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain and Supply Chain
Management)

 ระบบการบริหารจัดการบุคลากรยุคใหม่ (HR transformation leveraging
SuccessFactors)
 ประสบการณ์ลูกค ้ากับการบริหารจัดการระบบลูกค ้าสัมพันธ์ (Customer Experience with
Customer Relationship Management)
 การจัดการคลังข ้อมูลอัจฉริยะ (Business IntelligenceManagement)
 นวัตกรรมใหม่ ๆ เพืออนาคต (New Innovation for the Future)
หล ักสูตรสํ าหร ับ ผูท
้ อยู
ี ใ่ นพืนทีEEC 3 จ ังหว ัด (ชลบุร,ี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา)
 เป็ นผู ้มีประสบการณ์ในการทํางานไม่ตํากว่า 2 ปี และ/หรือ
 ผู ้บริหารระดับกลางขึนไป หรือ
 เป็ นหัวหน ้า/ผู ้จัดการ/รองหัวหน ้า/รองผู ้จัดการแผนก หรือ
 กิจการทีพึงเริมต ้นกิจการหรือ Start Up
 เป็ นผู ้ต ้องการเปลียนแปลง/ผลักดัน/ขับเคลือนองค์กรด ้วยดิจท
ิ ล
ั
 กิจการทีมีระบบบริหารจัดการอยูแ
่ ล ้วและต ้องการต่อยอดทีเกียวกับ Digital
Transformation
 ผู ้ทีต ้องการความรู ้เกียวกับ Digital Transformation และ Software ทีเกียวกับ
 เป็ นผู ้ทีต ้องการ reskill/upskill
บริษัทสามารถส่ งบุคลากรเข ้าร่วมอบรมได ้บริษัทละ 6 คน
(หลักสูตรละ 2 คน หากมีข ้อสงสั ยกรุณาติดต่อ อ.ธรรมรัตน์โทร.08-6301-7847)
ผลล ัพธ์ทคาดหว
ี
ัง
 มีความรู ้พืนฐานเกียวกับระบบบริหารจัดการซอฟแวร์ต่างๆ และ Digital Transformation
 สามารถมีองค์ความรู ้ในการผลักดันองค์กรให ้สามารถปรับตัวเข ้ากับ Digital Disruption
 Update ความรู ้และ Solution ใหม่ ๆ ทีช่วยองค์กรนํ าไปใช ้ในอนาคต
บริษ ัทสามารถส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมได้บริษ ัทละ 6 คน
(หล ักสูตรละ 2 คน หากมีขอ
้ สงส ัยกรุณาติดต่อ อ.ธรรมร ัตน์โทร.08-6301-7847)
รายละเอียดของหล ักสูตร (หล ักสูตรละ 5 ว ัน)
ดิจท
ิ ล
ั :https://bit.ly/3gjlcgE
บัญชีสมัยใหม่:https://bit.ly/2LWsQzy
เลขานุ การและพัฒนาสํ านั กงานดิจท
ิ ล
ั :https://bit.ly/2WUWbkf
สถานทีอบรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุร:ี โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุร ี
จังหวัดระยอง: โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิต ี เซ็ นเตอร์อ.เมือง จ.ระยอง

วิทยากร:
ดิจท
ิ ล
ั : บริษัท SAP Thailand Ltd. ร่วมกับบริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd.
บัญชีสมัยใหม่: บริษัท SAP Thailand Ltd. ร่วมกับบริษัท ISS Consulting (Thailand) Ltd.
เลขานุ การและพัฒนาสํ านั กงานดิจท
ิ ล
ั : บริษัท SAP Thailand Ltd. ร่วมกับบริษัท ISS Consulting
(Thailand) Ltd.

ผูเ้ ข้าอบรมต้องนําเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก
้ (Notebook) มาเองในว ันอบรม
ร ับสม ัครอบรม รุน
่ ละ 40 คน จํ านวน 3 รุน
่ ต่อจ ังหว ัด
ผูเ้ ข้าอบรมต้องยืนหน ังสือส่งต ัวเข้าอบรมจากบริษ ัทในว น
ั แรกของการอบรม
สมัครเข ้าอบรมได ้ทีhttp://bit.ly/2WXXxem

ติดต่อสอบถาม
อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
โทร. 08-6301-7847
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมลวิรย
ิ ะกุล
โทร. 08-1814-0617

