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Online by Zoom พร้ อมรับใบวุฒิบัตรฟรี
หลักสู ตร การบริหารทรัพยากรบุคคลสาหรับผู้บริหารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล
(HR for Non HR)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. (อบรม 3 ชั่วโมง)

ราคาพิเศษ เพียงท่านละ 1,500 บาทเท่ านั้น

สมัคร 3 เข้ าฟรี + 1 ท่ านทันที !!!
l

วิทยากร : อาจารย์กณ
ั ฑ์ เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั กลยุทธ์ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วโดยการนาเครื่ องมือต่าง ๆ มาใช้เพื่อ
ประเมิ น ตรวจสอบ และวัด ผลการปฏิ บัติ งาน อาทิ Competency, Key Performance Indicators เป็ นต้น จึ งจ าเป็ นต้อ งให้
ผูบ้ ริ หารหน่วยงานต่าง ๆ มีหน้าที่ในการดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทางานจนถึงวันที่พน้ สภาพไป โดยเรี ยกว่ากระบวนการ
บริ หารคนภายในหน่ วยงาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารหน่ วยงานต่าง ๆ ต้องมี การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มทักษะในการบริ หารทรัพยากร
บุคคลในหน่ วยงาน ตั้งแต่การวางแผนอัตรากาลังพล การสัมภาษณ์ การคัดเลื อก การพัฒนา และการดู แลรักษา โดยการนา
เครื่ องมือการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องมาใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานในหน่ วยงานมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นและ
สามารถปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กรได้
หลักสู ตร การบริ หารทรัพยากรบุคคลสาหรับผูบ้ ริ หารนอกสายงานทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR) เน้นที่ผบู ้ ริ หาร
หน่ วยงานต่าง ๆ ให้มีทกั ษะ มีความรู ้ และมี ความสามารถในการใช้เครื่ องมื อ ด้านการบริ หารทรั พยากรบุคคล เพื่อบริ หาร
จัดการทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานได้อย่างมีประสิ ท ธิภาพ และเพื่อช่วยผลักดันให้องค์ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายของ
องค์กร

วัตถุประสงค์ (Objective )
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ เครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจ หลักการและกระบวนการต่าง ๆ ในการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนาหลักการ เครื่ องมือ และกระบวนการต่าง ๆ ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล ไปใช้ได้จริ ง
ภายในหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม (Target Participants)
• ผูจ้ ดั การ / หัวหน้างาน
• พนักงานที่กาลังได้รับแต่งตั้งเป็ นหัวหน้างาน
• บุคคลทัว่ ไปที่สนใจพัฒนาตนเอง
รูปแบบการการอบรม (Methodology)
• การบรรยาย 40%
• กิจกรรมกลุ่ม / ฝึ กปฏิบตั ิ และการนาเสนอผลงานกลุ่ม 50%
• กรณี ศึกษา 10%
รายละเอียดการดาเนิน
• 3 ชัว่ โมง
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
เวลา

หัวข้ อการฝึ กอบรม

รายละเอียด

•
•
•
•

3 ชม.

ความสาคัญของบริ หารทรัพยากรบุคคล
บทบาทของ HR ในยุคปัจจุบนั
ปัญหาการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อย
วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
• บทบาทของ Line Manager กับ ฝ่ าย HR
• การวางแผนกาลังคน (Manpower Planning)
• การสรรหาพนักงาน (Recruitment)
• การคัดเลือกพนักงาน (Selection)
• การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management)
• การฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training &
Development)
• การบริ หารค่าตอบแทน (Remuneration)
• การบริ หารแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายแรงงาน
Workshop ฝึ กจัดทา JD. JS. IDP, KPI

วิทยากรบรรยาย
ผูเ้ ข้าอบรมร่ วมเสนอความ
คิดเห็น
Workshop

หมายเหตุ กาหนดการอบรมและรู ปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริ บทผูเ้ ข้าอบรม
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

1,500

105

45

1,560

4,500

315

135

4,680

สมัคร 3 เข้ าฟรี +

1 ท่าน

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter (ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 010 5555 113 021
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริ ษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสั มมนา ทางบริ ษัท
ต้ องขอเก็บค่าธุรการจานวน 30 % ทันที
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิ่งในการให้ บริการ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์ กรของท่ าน
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