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Online by Zoom  พร้อมรับใบวุฒิบัตรฟรี 
หลักสูตร  นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่   (HR Newcomer) 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤษภาคม 2565  เวลา  13.00-16.00  น. (อบรม 3 ช่ัวโมง) 
 

ราคาพเิศษ  เพยีงท่านละ  1,500 บาทเท่าน้ัน  

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!!     

 
l 

วิทยากร : อาจารย์กณัฑ์เอนก  เอ่ียมปัญญาสกลุ 
 

หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ การแข่งขันด้าน

ยอดขาย การแข่งขนัดา้นเทคโนโลยี และการแข่งขนัดา้นตน้ทุน ดงันั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอีกหน่ึงหน่วยงานท่ีมี
ความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตวัแทนผูบ้ริหารในการบริหารทรัพยากรท่ีตน้ทุนสูงท่ีสุดภายในองค์กร คือ 
พนกังาน  

หลกัสูตร นกับริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) เนน้ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัฝ่ายทรัพยากร
บุคคลทั้งระบบ เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล อีกทั้งสามารถส่ือสารและประสานงานภายในหน่วยงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์  (Objective ) 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมน าหลกัการแะกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุและสามารถแกไ้ขปัญหาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้ 

  
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 

• พนกังานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
• พนกังานท่ีโอนยา้ยสายงานมาฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
•  บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจพฒันาตนเอง 
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รายละเอยีดการด าเนิน 

• 3 ชัว่โมง 
 
 

เน้ือหาการบรรยาย (Key Contents) 
เวลา หัวข้อการฝึกอบรม รายละเอยีด 

 
 
 
 
 
 
 

3 ชม. 
 

• ความส าคญัของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์
• บทบาทของการบริหารงานทรัพยากรบุคคลในปัจจุบนั 
• ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเกิดขึ้นบ่อย 
• วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแกไ้ขปัญาหาการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
• การบริหารงาน HRM 

ดา้นกลยทุธ์  (Strategy) 
ดา้นการวางแผน  (Planning) 
ดา้นแรงงานสัมพนัธ์  (Labour Relation) 
ดา้นสวสัดิการและค่าตอบแทน (Com & Ben) 

• การบริหารงาน HRD 
ดา้นการพฒันารายบุคคล  (Individual Development) 
ดา้นการพฒันาการเติบโต  (Career Development) 
ดา้นการพฒันาโครงสร้างองคก์ร  (Organization 
Development) 
ดา้นการพฒันาระบบการประเมินผล  (Evaluation) 

 
Workshop  วิเคราะห์การบริหารงาน HRM & HRD 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย 

ผูเ้ขา้อบรมร่วมเสนอความ

คิดเห็น 

Workshop 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผูเ้ขา้อบรม 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล ์PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 1,500 105 45 1,560 

สมัคร 3 เข้าฟรี +  1 ท่าน 4,500 315 135 4,680 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่    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 
 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 

hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter    (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจงัหวดั)  
 

 
 
 
 
 
 
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
 

 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

 

 

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  (ส านักงานใหญ่) 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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