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เทคนิคการจัด

กิจกรรม
พนักงาน

37

รุนที่
เพื่อการพัฒนาองคการและ
มอบวุฒิบัตร
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย
กิจกรรมพนักงานมีบทบาทอยางมากตอการพัฒนาองคการ และการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
แตผูรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพนักงานจะตองเขาใจแนวคิด และคุณคาของกิจกรรมที่จะจัดอยางถูกตอง
กิจกรรมที่จัดขึ้นจึงจะเสริมการพัฒนาองคการและการบริหารงานทรัพยากรมนุษยไดจริง มิฉะนั้นกิจกรรมที่
จัดขึ้นอาจไมบรรลุวัตถุประสงคขององคการและสงผลใหไมไดรับการสนับสนุนจากฝายจัดการได
“จึงเปนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับ HR ผูมีประสบการณในการจัดกิจกรรมพนักงานขององคการมาแลวทุก
ทาน”
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายทรัพยากรมนุษย
วิทยากร
ผูจัดการแผนกพนักงานสัมพันธ
เจาหนาที่แรงงานสัมพันธ
นักบริหารงาน HR ทุกทาน
ประสบการณในการบริหารกิจกรรมพนักงานและ

ดร. อภิชัย ศรีเมือง

ผูบริหารงานสื่อสารพนักงานสัมพันธรวมกวา 15 ป
ที่ปรึกษาระบบงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย

วัน เวลา และสถานที่

วันเสารที่ 13 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)

โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ
(สุขุมวิท ซอย 6)

พิเศษ

ผูเขาฝกอบรมทุกทาน
จะไดรับหนังสือ

“เท คการจัด
“เทคนิ
กิจกรรมพ
กรรมพนักงาน”

โดย ดร.อภิชัย ศรีเมือง

ฟรี 1 เลม

หัวขอการฝกอบรม
วัตถุประสงค์
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ไดเรียนรู และเขาใจในความมุงหมายของการจัดกิจกรรมพนักงาน
 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม ไดมีความรูที่จะเลือกใชกลยุทธ การจัดกิจกรรมพนักงานที่เหมาะสมและเปนวิธีการ
ที่เกิดประโยชนคุมคาและสามารถเปนเครื่องมือสอดแทรก (Intervention) ในการพัฒนาองคการ
หัวข้ อการฝึ กอบรม
 ความหมายและความสําคัญของการจัดกิจกรรมพนักงาน
 ประโยชน์ ของกิจกรรมพนักงานต่ อการพัฒนาองค์ การและการบริหารงานทรั พยากรบุคคล
 มิตติ ่ าง ๆ ในการจัดกิจกรรมพนักงาน
- การสรางการมีสวนรวมของพนักงาน
- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- การสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร
- การสรางภาพลักษณที่ดีตอสาธารณชน และการสรางขวัญกําลังใจ
และแรงจูงใจในการทํางานตอพนักงาน
- การสงเสริมระบบพนักงานสัมพันธเชิงรุก
- ฯลฯ
 ประเด็นสําคัญที่เป็ นตัวกําหนดรู ปแบบกิจกรรมพนักงาน
 ขอพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมพนักงาน
 Workshop : การกําหนดรู ปแบบและสร้ างระบบกิจกรรมพนักงาน
 เทคนิคการเขียนและนําเสนอโครงการกิจกรรมพนักงานตอผูบริหาร
ใบสมัครหลักสูตร “เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานเพื่อการพัฒนาองคการและการบริหารงานทรัพยากรมนุษย รุนที่ 37”

1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ..............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

วิธกี ารชําระเงิน

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3% รวมจายสุทธิ กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
280
120
4,160
4,280
245
105
3,640
3,745
พิเศษ ผูเขาฝกอบรมทุกทานจะไดรับหนังสือ
“เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน”
ฟรี 1 เลม

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

