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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรีทุกท่ีน่ัง!!!  
หลกัสูตร  Trend งานบริหารคนในยคุ Next Normal 

 

วันจันทร์ท่ี  16  มกราคม  2566   เวลา 09.00-16.00 น. 

@ Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพฯ   ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
วิทยากร : อาจารย์พลกฤต  โสลาพากลุ 

 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

 
l 

 

หลกัการและเหตผุล 
 การประกอบธุรกิจทุกประเภทท่ีท าให้องค์กรอยู่ไดท้รัพยากรหลกัๆท่ีตอ้งบริหารจดัการก็คงเป็นเร่ืองของ 
“คน”  ดงันั้นคนท่ีท างานดา้นการบริหารคนประการแรกก็คงเป็นนกับริหารทรัพยากรมนุษย ์หรือเรียกส้ันๆ ก็คือ “HR” 
HR จะเป็นฝ่ายสนับสนุนงานต่างๆภายในองค์กร การบริหารงานด้านบุคคลยุคใหม่นั้น HR จ าเป็นต้องมีทักษะท่ี
หลากหลายนอกเหนือจากงานดา้นบริหารคนแลว้ HR ยคุใหม่จะตอ้งมีความสามารถการคิดเชิงบูรณาการ ไม่วา่จะเป็น
การน ากลยทุธ์องคก์รมาเช่ือมโยงกบัการบริหารคนอยา่งไรใหค้นสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลกัสูตร Trend งานบริหารคนในยคุ Next Normal มุ่งเนน้การสร้างความเขา้ใจในเชิงปฏิบติัของงาน HR ไม่
วา่การเป็นบริหารภายใตส้ถานการณ์ท่ีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง การดึงศกัยภาพของคนมาพฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้ง
กบั วิสัยทศั และพนักิจขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมเขา้ใจแนวทางในการบริหารบุคคลในยคุ Next Normal  
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจในบทบาท ความรับผิดชอบ และการน ากลยทุธ์องคก์รมาเช่ือมโยงกบัการบริหาร

บุคคลงานบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดน้ าเทคนิคใหม่ๆไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนใหง้าน

บุคคลใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

• HR หวัหนา้งาน ผูบ้ริหาร หรือผูท้  างานเก่ียวกบัการบริหารคน 
 
เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 

1. ทบทวนเป้าหมายขององคก์ร !! 
2. กรอบแนวคิดในการบริหารคนแบบมืออาชีพในยคุดิจทลั 
3. บทบาทของงาน HR  

-การวางอตัราก าลงัคน (Manpower Planning) 

-การสรรหาและวา่จา้งงาน (Recruitment) 

-การประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Management System) 

-การพฒันาบุคลากร (Training & Development) 

-การบริหารแรงงานสัมพนัธ์ (Employee Relationship) 

4. แนวคิดการบริหารคน ยคุเก่าและยคุใหม่ 
- ผูเ้ช่ียวชาญในสายงาน (Function Expert) 
- การเป็นหุน้ส่วนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Partner) 

- การเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง (Change Agent) 

- การเป็นผูช้นะใจพนกังาน (Employee Champion) 

5. การน าเคร่ืองมือต่างๆไปประยกุตใ์ชใ้นการเป็น HR มืออาชีพ เช่น BSC,OKR เป็น 
6. สรุปการเรียนรู้ 

 
รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

• การเรียนรู้แบบผูใ้หญ่ ( Adult Learning ) เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรู้ไปปรับใชไ้ดท้นัที 

• การบรรยายแบบมีส่วนร่วมส่ือสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม Online Program Zoom  

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 4,500 315 135 4,680 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ที่นี่  คล๊ิก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
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รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสยีภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพทุธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
 
 
 

                                      

 

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง
ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันที    
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