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วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
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วิทยากร

www.hrcenter.co.th

การกําหนดกลยุทธและกระบวนการในการดําเนินการเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ดานกําลังคน เพื่อใหองคกรมี
การบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
อุปสงคและอุปทานของบุคลากรทั้งในปจจุบันและอนาคต รวมทั้ง
การบริหารความเสี่ยงในเรื่องบุคลากร และเปนการชวยปองกันและ
แกไขปญหาในเรื่องคนลนงานและงานลนคนที่หลายองคกรกําลัง
เผชิญอยู
การวางแผนดานอัตรากําลังคนจึงเปนปจจัยสําคัญของความสําเร็จ
ขององคกร เพราะเปนกลยุทธในการบริหารจัดการที่จะขับเคลื่อน
องคกรไปสูความสําเร็จไดอยางยั่งยืน
จึงเปนหลักสูตรที่จําเปนตอผูบริหารงาน HR ของทุกองคกร

อาจารยโรสลินด เจริญวงศ
การศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยสแตมฟอรด
ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
- Computer Sciences จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Mini MBA หอการคาไทยรวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการทํางาน
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - สายงานบริหารทรัพยากร
บุคคล บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ประสบการณดานวิชาชีพ HR
ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนเวลา 20 กวาป ทั้งในสวน
ของ HRM และ HRD
การกําหนดนโยบายวางแผนและการบริหารทรัพยากรมนุษย
เชิงกลยุทธใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร
มีสวนในการนําพาบุคลากรฝาวิกฤติในชวงวิกฤติเศรษฐกิจ
ป 2540 โดยใหกระทบกระเทือนตอองคกรและพนักงานนอย
ที่สุด
การดูงานและเขารวมประชุมวิชาการดานการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน ฮองกง
สหรัฐอเมริกา ฯลฯ
เปนหนึ่งในนักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย
จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

หัวขอการฝกอบรม
1.
2.
3.
4.

การบริหารจัดการในยุค Digital ความทาทายใหมที่ HR ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
การวางแผนทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
การพยากรณความตองการทรัพยากรบุคคลในองคกร
เทคนิคการวางแผนอัตรากําลังคน
Workload
Span of Control
5. บทบาทของ HR และ Line Manager ในการสรรหา คัดเลือกและพัฒนาบุคลากร เพื่อการสรางความสามารถในการ
แขงขัน
6. แผนกลยุทธการบริหารอัตรากําลังในองคกรเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน
7. เคล็ดลับในการแกไขปญหาการวางแผนอัตรากําลังคน อุปสรรคสําคัญที่ไมควรมองขาม
Workshop ที่ 1 : เทคนิคการวิเคราะหอัตรากําลังคนในองคกร
Workshop ที่ 2 : การจัดทําแผนอัตรากําลังคนใหสอดคลองกับแผนทางธุรกิจ / นโยบายขององคกรที่เปลี่ยนแปลงไป
รูปแบบในการฝกอบรม
บรรยาย / VDO แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางวิทยากรและผูเขาฝกอบรม
Workshop และกิจกรรมสูการปฏิบัติ
ใบสมัครหลักสูตร “Effective Manpower Planning”
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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

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745

¾ÔàÈÉ ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 12 ¡Ã¡®Ò¤Á 2560 ä´ŒÃÑºÊ‹Ç¹Å´ 300 º. ¤§àËÅ×ÍμÒÁμÒÃÒ§´ŒÒ¹Å‹Ò§¹Õé

3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

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

