
www.hrdzenter.com 

“Knowledge is no limited edition” 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 089-606-0444, 090-645-0992 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 
 

THR STRONGHRVER.1.0 (Competency Based) ป้ัน HR พนัธ์ุแกร่งให้องค์กร 
วันที ่19 มกราคม  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม Gold Orchid Bangkok  ถนนสุทธิสาร-วิภาวดี  กรุงเทพฯ *สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง* 

อาจารย์สุกจิ   ตรียทุธวฒันา 

 
 

 
  
หลักการและเหตุผล 
 จะท าอย่างไรให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลท่ีดูแล รักษาและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เข้มแขง็และยัง่ยืน 
เป็นค าถามท่ีต้องการหาค าตอบจากทุกองค์กรท่ีเป็นและได้เห็นความส าคัญของการดูแล  รักษาและโดยเฉพาะอย่างย่ิง 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลแต่เร่ิมเข้ามาท างานจนถึงได้ออกจากองค์กร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดเหตุหน่ึง  ทุกองค์กรก็
จะต้องพยายามสร้างหน่วยงานทางด้านทรัพยากรบุคคล  ให้ถกูความต้องการ ระหว่างนโยบายขององค์กรกับแนวทาง
หรือกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะต้องพัฒนาพนักงานในองค์กรมีขีดความสามารถเพ่ิมขึน้ในทุก ๆ  ด้าน ต้องพยายาม
เสาะแสวงหาเคร่ืองมือหรือระบบในการบริหารจัดการและพัฒนา (HRM+HRD) ท้ังระบบ ท้ังองค์กรท่ีจะขบัเคล่ือน
ตอบรับทิศทางหรือแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตให้ได้อย่างแขง็แรง  มีเสถียรภาพ และมี
ประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืนในท่ีสุด 
ส่ิงทีไ่ด้รับจากการฝึกอบรม 

 เรียนรู้ และเข้าใจในกระบวนการด้านทรัพยากรมนุษย์ท้ังระบบ 
 มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าท าอย่างไรให้แขง็แรงมีความยั่งยืน 
 เข้าใจในระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบคุคลถึงวิธีการรูปแบบใด ท่ีจะพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนา
องค์กร 

 ตรวจสอบ ปรับปรุง และสามารถสร้างระบบทรัพยากรบคุคลให้แขง็แรง และยั่งยืนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตได้ 

หัวข้อการสัมมนา 

 THE STRONG HR REGULATION 
 THE STRONG HR CONNECTIVITY 
 THE STRONG HR FORMAT )HRM+HRD) 
 THE STRONG HR PARADIGM CONCEPT 

Promotion   ตอ้นรบัปีใหม่ 

สมคัร 4 ท่าน ลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com


www.hrdzenter.com 

“Knowledge is no limited edition” 

E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 089-606-0444, 090-645-0992 

 

บริษทั ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ  ากดั (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพทุธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

HOTLINE : 089-606-0444, 090-6450992,  089-773-7091  :www.hrdzenter.com E-mail:hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter 
 

 THE STRONG HR PATTERN 
 THE STRONG HR DIRECTION TO THE ORGANIZATION 
 4 DIMENSION PROCESS FOR THE STRONG HR 

- COMPETENCY MODEL 
- HUMAN CPAITAL MANAGEMENT 
- PEOPLE & TEAM MANAGEMENT 
- ORGANIZATION DEVELOPMENT 

 6+2 THE STRONG HR BLUEPRING VER.1.0 (COMPETENCY BASED) 
 6+2 THE STRONG HR IMPLEMENTATION VER.1.0 
 THE STRONG HR STRATEGIC DIRECTION (Competency People Strategy) 
 Workshop : THE STRONG HR VER.1.0 CHECK UP 
 Workshop : THE STRONG HR VER.1.0 SET UP 

 

ผู้เข้าฝึกอบรม   หน่วยงาน HR ทุกระดับ 

 

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม  

1. บรรยาย แบบส่ือสาร 2-3 ทาง 

2. การอภิปรายร่วม และกจิกรรมแบบละลายพฤติกรรม 

3. Workshop ระดมความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์กบัสถานการณ์จริง  

4. สรุป และถาม-ตอบ เพือ่ทดสอบความเข้าใจ  

 

 

ระยะเวลา  1 วนั  เวลา  09.00-16.00 น.:   บุ 

คลากรด้ป 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      รวมค่าสถานท่ี เอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวฒิุบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติทานละ   3,900 273 117 4,056 

สมคัร 4 ทา่น ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
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ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  
www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณชิย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  
: hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
 

ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter    
www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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