www.hrcenter.co.th
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(มอบวุฒิบัตร)

องคการที่จะเจริญกาวหนาไดอยางราบรื่น โดยไดรับความรวมมือ รวมใจจากพนักงาน ในการ
ผลักดันใหเกิดความสําเร็จ จะตองมีระบบแรงงานสัมพันธที่ดี ดังนั้น บทบาทของเจาหนาที่
แรงงานสัมพันธจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอทุกองคการ ไมวาจะเปนองคการขนาดใหญที่มี
เจาหนาที่แรงงานสัมพันธโดยเฉพาะ หรือองคการขนาดกลางถึงขนาดเล็กที่งานแรงงานสัมพันธเปน
หนาที่อยูในความรับผิดชอบของผูบริหารงานทรัพยากรมนุษย
การฝกอบรมหลักสูตรนี้ จะชี้ใหเห็นวาบทบาทของงานแรงงานสัมพันธมีอะไร มีความสําคัญ
อยางไรตอองคการ และทําอยางไรจึงจะทํางานแรงงานสัมพันธที่รับผิดชอบนั้นไดอยางประสบ
ผลสําเร็จ โดยวิทยากรที่มีประสบการณโดยตรงในการดําเนินการจนกระทั่งองคการไดรับ
“แรงงานสัมพันธดีเดนระดับประเทศ”
วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูจัดการฝายทรัพยากรบุคคล
ผูจัดการแผนกแรงงานสัมพันธ
เจาหนาที่แรงงานสัมพันธ
เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย
ผูดูแลเรื่องการแรงงานสัมพันธ
ขององคการ

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)
วิทยากร

อาจารย อรรถพล มนัสไพบูลย


กรรมการ บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

อดีตผูบริหารงาน HR ของธุรกิจชั้นนําหลายแหงที่ไดรับ
รางวัลแรงงานสัมพันธดีเดนระดับประเทศ

หัวขอการฝกอบรม

การบริหารงานแรงงานสัมพันธมีความสําคัญตอองคการอยางไร
สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการ
การทํางานรวมกับตัวแทนพนักงาน เชน กรรมการสหภาพแรงงาน, กรรมการลูกจาง, คณะกรรมการสวัสดิการฯ
ฝายจัดการควรมีเทคนิคและวิธีการอยางไร
การจัดสวัสดิการแตละประเภทใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพนักงานและองคการมีเทคนิคและวิธีการอยางไร
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหพนักงานมีสวนรวมและมีความรูสึกที่ดีตอองคการทําไดอยางไร
จะเปนเจาหนาที่แรงงานสัมพันธ ที่ประสบความสําเร็จและเปนที่ยอมรับของทุกฝายไดอยางไร
การสรางระบบการสื่อสารที่ดีในองคการตองทําอยางไร
เทคนิคการจัดทําบอรดสื่อสารใหนาสนใจและเกิดการมีสวนรวมของพนักงาน
ขอควรระวังและเทคนิคในการออกประกาศหรือคําสั่งของบริษัทใหเกิดการยอมรับ ไมกอผลเชิงลบ
และไมเกิดปญหาในวันหนา
หลักการ เทคนิค รูปแบบ และขอควรคํานึงในการจัดทํา -สารสัมพันธ -จุลสาร -วารสาร
เสียงตามสายใครควรรับผิดชอบบาง ใชอยางไร ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเหมาะสม
เทคนิคการสื่อสารใหไดผลดวยการประชุม
การสมัครประกวด สถานประกอบการดีเดนแรงงานสัมพันธฯ และหลักเกณฑการพิจารณาของกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน
กระบวนการและวิธีการทําใหกลองรับความคิดเห็นเกิดประโยชนตอองคการ
กรณีศึกษา พรอมตัวอยางจริง จากองคการที่ไดรับ “รางวัลแรงงานสัมพันธดีเดนระดับประเทศ”
ผูผานหลักสูตรนี้ จะไดแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายและนาสนใจที่สามารถนําไปประยุกตใชกับองคการไดทันที
ใบสมัครหลักสูตร “จะเปนเจาหนาที่แรงงานสัมพันธที่ประสบความสําเร็จไดอยางไร รุนที่ 50”

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

คาฝกอบรม + VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
4,000
280
120
3,500
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

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

¾ÔàÈÉ ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 13 ¡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
บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขทีป่ ระจําตัวผูเ สียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

