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Onsite Training / Online by Zoom  พร้อมรับวุฒิบัตรฟรี !!! 

เทคนิคการยืน่กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน  เพือ่รับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 

รุน่ที่ 10 รอบวนัศกุรท์ี่  17  มีนาคม  2566 

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

หรือเลือกอบรมแบบ Online by Zoom  ราคาพเิศษท่านละ  2,500.- 
 

วิทยากร  : อาจารย์กณัฑ์อเนก  เอี่ยมปัญญาสกลุ 
 

 

 

  

  

 

 
 

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

หลกัการและเหตุผล 
ปัจจุบนัหลายองคก์รตอ้งเผชิญกบัสภาวการแข่งขนัอย่างรุนแรงทางดา้นการตลาด อีกทั้งยงัเจอกบัการแข่งขนั

ดา้นการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ มีทกัษะ มีประสบการณ์ และความช านาญเฉพาะดา้น จึงเป็นสาเหตุใหอ้งคก์รตอ้งการ
ท่ีจะพฒันาบุคลากรภายในให้มีความเช่ียวชาญ และสามารถทอดความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ เฉพาะดา้นให้กบัพนกังาน
คนอ่ืน เพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

หลักสูตร เทคนิคการย่ืนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เน้นเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบั
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผูท่ี้รับผิดชอบในการพฒันาบุคลากรภายใน
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องคก์ร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจดัท าเอกสาร การด าเนินการอบรม การยื่นเอกสารข้ึนทะเบียนอบรม ยื่นเอกสาร
ค่าใชจ่้ายอบรม เพ่ือใหก้รมพฒันาฝีมือแรงงานรับรอง 

 
วัตถุประสงค์  (Objective ) 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความรู้ ความเขา้ใจ กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ เขา้ใจ ขั้นตอนการด าเนินการจดัอบรมตามระเบียบขอ้บงัคบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมเรียนรู้ เขา้ใจ ขั้นตอนการยืน่หลกัสูตรและค่าใชจ่้าย เพ่ือขอรับรองจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

  
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) 
➢ ผูจ้ดัการ / หวัหนา้งาน / พนกังาน 
➢ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีพฒันาบุคลากร / ผูท่ี้ท างาน HR 
➢ บุคคลทัว่ไป 

 
รูปแบบการการอบรม (Methodology) 
➢ การบรรยาย  40% 
➢ กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบติั และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 50% 
➢ กรณีศึกษา 10% 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผูเ้ขา้อบรมสามารถเขา้ใจหลกัการและขอ้บงัคบัตามกฎหมายของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถเรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการจดัท าเอกสารเพ่ือยืน่รับรองหลกัสูตรไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าเทคนิคต่าง ๆ ไปประยกุตใ์ช ้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. ผูเ้ขา้อบรมสามารถวางแผนการอบรมภายในองคก์ร และสามารถจดัอบรมตามท่ีกฎหมายก าหนดได ้

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 
หลกัสูตร เทคนิคการย่ืนกรมพฒันาฝีมือแรงงาน เพ่ือรับรองหลกัสูตรและค่าใช้จ่าย 

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


www.hrdzenter.com E-mail : hrdzenter@gmail.com 
 

Tel: 089-606-0444, 090-645-0992 
(We are The B.E.S.T Solution You can trust) 

 

 

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด (สนญ.)  เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 

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

เวลา 09.00-16.00 น.    (1 วนั) 
 

เวลา เน้ือหาหลกัสูตร รายละเอยีด 

09.00 น. เปิดงานสัมมนา  

 

09.00–10.30 น. 

เรียนรู้ข้อบังคับ 

• ความรู้เบ้ืองตน้กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
• กฎระเบียบขอ้บงัคบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
• ขั้นตอนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย 

ผูเ้ขา้อบรมร่วมเสนอ

ความคิดเห็น 

Workshop 

10.30–10.45 น. พกัเบรก 

 

10.45–12.00 น. 

เรียนรู้เอกสารและขั้นตอน 

• เอกสารต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการติดตอ่กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
• การจดัท าเอกสารท่ีถูกตอ้งการยื่นขอรับรอง 
• ขั้นตอนการจดัฝึกอบรม 3 ช่วง (ก่อน-ขณะ-หลงั)  

12.00–13.00 น. พกัเท่ียง 

 

13.00–15.00 น. 

เรียนรู้ระบบ E Service 

• ขั้นตอนการยืน่รับรองผา่นระบบ E Service 
• ขั้นตอนการติดตามผลผา่นระบบ E Service 
• ขั้นตอนการจดัท าแบบเงินสมทบกองทุนพฒันาฝีมือแรงงาน (สท.2) 

15.00–15.15 น. พกัเบรก 

 

15.15–16.00 น. 

ภาคปฎิบัต ิ

• จดัท าเอกสารรายละเอียดเน้ือหาหลกัสูตร 
• ด าเนินการยื่นรับรองหลกัสูตรและค่าใชจ้่ายผา่น E Service 
• ด าเนินการยื่นแบบเงินสมทบกองทุน (สท.2) ผา่น E Service 
• สรุปเน้ือหาหลกัสูตร 
• ถาม/ตอบ 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผูเ้ขา้อบรม 
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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  คลิ๊ก  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 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

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

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

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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