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HR

การบริหารทรัพยากรมนุษยสาํ หรับ

มือใหม

รุนที่

85

หลักสูตร 5

วัน

สอนครบทั้งระบบ โดย HR มืออาชีพ ผูกําลังทํางานและกาวหนาในสายงานนี้อยางแทจริง
มอบวุฒิบัตร
จึงมีความทันสมัย เขากับเหตุการณปจจุบัน ทั้งวิธีการทํางาน และแนวทางแกปญหา
ไมเพียงสอนใหรูทั้งระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษยแตสอนใหทําไดจริง
สอนละเอียดทุกขั้นตอนการทํา พรอมตัวอยางจริง บอกเทคนิคที่จะชวยใหทํางานงายขึ้น และแนวทางปองกันปญหา
ที่อาจเกิดขึ้น
เปนหลักสูตรที่ HR มือใหมทุกคนตองรู เพราะงานบริหารงานทรัพยากรมนุษยเปนงานที่ตองทําใหครบทั้งระบบ
จะรูเฉพาะเรื่องหนึ่งเรื่องใดไมได เพราะทุกงานในระบบจะตองสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถชวยให “คนใน
องคการ” อยูรวมกันไดอยางราบรื่น และองคการกาวหนาได
ไมวาจะมอบให HR มือใหมทํางานเฉพาะดานไหน เขาก็จําเปนตองมีความรูงาน HR ในทุกดาน เพราะความรู
ทุกดานจะสัมพันธและเกื้อหนุนความสําเร็จตอกันและกัน
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

บรรยายโดย
1. อาจารยอัจฉรา เดชมณี
2. อาจารยณัฐนรี สดใส
3. อาจารยธัชนพล อารีวิจิตรตระกูล
4. อาจารยอรรถพล มนัสไพบูลย
5. อาจารยทศพล อมรพิชญปรัชญา
6. อาจารยขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก

เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย อายุงาน

รองกรรมการผูจัดการ
ตั้งแต 0-3 ป
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด
เจาหนาที่ที่ประสงคจะโอนยายไปฝาย
Senior Human Resources Manager
ทรัพยากรมนุษย
Bangkok Flight Services Ltd.
กรรมการผูจัดการ
วัน เวลา และสถานที่
บริษัท ที แอนด บี ดีสทริบิวชั่น จํากัด
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรรมการและทนายความ
บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด
วันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561
วิทยากรและทีป่ รึกษาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
เวลา 09.00 - 16.00 น.
วิทยากรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
(ลงทะเบียน 08.30 น.)
สารสนเทศ
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ

(สุขุมวิท ซอย 5)
พิเศษ แถมหนังสือ 5 เลม ราคารวม 830 บาท
1. HR Forms & Reports 1 เลม ราคา 190 บาท
2. การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรมบน
พื้นฐานของ Competency 1 เลม ราคา 180 บาท
3. ถาม-ตอบ ปญหางาน HR 1 เลม ราคา 140 บาท
4. คาตอบแทนชวนคิด ชวนคุย 1 เลม ราคา 150 บาท
5. ชองทางในการสรรหาพนักงาน 1 เลม ราคา 170 บาท

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 13,000 บาท + VAT 910 รวม 13,910 บาท / บุคคลทัว่ ไป 14,500 บาท + VAT 1,015 รวม 15,515 บาท

หัวขอการฝกอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561
08.30 – 09.30 น.

13.30 – 16.30 น.

ภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย

09.30 – 12.30 น.
เทคนิคการสรรหาบุคลากรใหไดทั้งปริมาณและคุณภาพ
1. บทบาทของนักสรรหาในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
2. ปจจัยที่ทําใหแตละองคการมีกระบวนการสรรหาที่แตกตางกัน
3. ทําอยางไรถึงจะดึงดูดใจผูสมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการได
4. กระบวนการขั้นตอนในการสรรหา
5. ประเมินแหลงขอมูลการสรรหาใหเหมาะกับตําแหนงที่ตองการ
6. วิธีการคิดตนทุนในการสรรหาบุคลากร
7. ตัวอยางรายงานที่ใช
8. Q & A

เทคนิคและวิธีการสัมภาษณเพื่อใหไดคน
ที่เหมาะกับองคการ
1. ความสําคัญในการสัมภาษณงาน
2. ขั้นตอนในการสัมภาษณ
3. ปจจัยหลักที่ใชในการพิจารณาคัดเลือก
ผูถูกสัมภาษณ
4. ปญหาตาง ๆ ที่มักเกิดขึ้นระหวาง
การสัมภาษณ และวิธีการแกไข
5. ตัวอยางคําถามที่ดี และไมดีในการ
สัมภาษณ
6. ฝกปฏิบัติ

วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2561
09.00 – 16.00 น.

กฎหมายแรงงาน
1. การทําสัญญาจาง ควรมีขอความอยางไร
2. การทํางานลวงเวลา
3. การทําสัญญาคํ้าประกัน ควรมีขอความอยางไร
และการเก็บเงินประกันในกรณีตาง ๆ
4. การหักคาจางในกรณีตาง ๆ ทําไดหรือไม
เพราะเหตุใด
5. การออกหนังสือเลิกจาง เขียนอยางไรใหถูกตอง
ไมมีปญหาอื่นตามมา
6. หนังสือลาออกมีความสําคัญอยางไร
7. ขอควรรูเกี่ยวกับการลาประเภทตาง ๆ
8. ขอควรรูเกี่ยวกับการออกใบเตือน
9. การออกใบผานงาน ตองมีขอความอยางไรบาง
ไมออกใหไดหรือไม

กฎหมายแรงงานสัมพันธ
1. การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการ
2. สภาพการจาง และการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง
3. ซักถามปญหาขอกฎหมาย และคําแนะนําเพื่อแก
ปญหาในทางปฏิบัติ
สรุปหลักเกณฑและสิทธิประโยชนตามกองทุน
ประกันสังคมและแบบฟอรมที่ตองใช
1. สิทธิประโยชนดานการเจ็บปวย 2. การคลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ
4. ตาย
5. การสงเคราะหบุตร ชราภาพ 6. การประกัน
การวางงาน
สรุปหลักเกณฑและเงื่อนไขสิทธิประโยชนจาก
กองทุนเงินทดแทน

วันเสารที่ 14 กรกฎาคม 2561
09.00 – 16.00 น.

บริหารคาจาง-เงินเดือนอยางไร ใหจูงใจและเพิ่ม
ประสิทธิภาพพนักงาน
1. นัยสําคัญของคําวา “คาจาง”
2. หลักการในการบริหารคาจางคาตอบแทน
3. แรงจูงใจภายในและภายนอก
4. สวนประกอบของคาจางคาตอบแทน และ
Compensation Mix
5. การจัดทํา Job Description และ Job Specification

6. การประเมินคางานเปรียบเทียบทั้งภายในและ
ภายนอก
7. การทํา Salary Survey และการนํามาใชประโยชน
8. มุมมองเรื่องโครงสรางเงินเดือนและคาตอบแทน
อื่น ๆ
9. การจัดการสวัสดิการใหจูงใจพนักงานและ
สอดคลองกับนโยบายบริษัท
10. Workshop

หัวขอการฝกอบรม

วันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม 2561
09.00 – 16.00 น.

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
1. ความจําเปนและประโยชนของการฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
2. ความรู ความสามารถ (Competency) ที่จําเปน
สําหรับเจาหนาที่ฝกอบรม
3. การบริหารฝกอบรมในองคการ ทําอยางไรจึงจะ
ถือวา “มีประสิทธิภาพ”
4. หลักในการวิเคราะหหาความจําเปนในการ
ฝกอบรม มีวิธีการอยางไร และขอดี-เสียของแตละ
วิธีการ
5. การจัดทําแผนและโครงการฝกอบรมใหครบถวน
ตามแผนการพัฒนาและเหมาะสมกับงบประมาณ
ที่วางไว
6. การประเมินผลโครงการฝกอบรม

วันจันทรที่ 16 กรกฎาคม 2561
08.30 – 12.00 น.

การใช IT ในงาน HR
1. เทคนิคการใช Excel ในการจัดทํารายงาน
a. Pivot
b. vlookup
c. Filter
d. Sort
2. การทํา Mail Merge เพื่อจัดทํา slip เงินเดือน
3. การจัดทําฐานขอมูลอยางงาย ๆ ดวย Excel สําหรับ
งานตาง ๆ
a. งานสรรหาวาจาง
b. งานฝกอบรม
c. งานบริหารคาจางเงินเดือน
4. แนะนําระบบ HRIS ในการดูแลขอมูลของพนักงาน
5. ถาม-ตอบ

13.00 – 15.30 น.
 Workshop: การประมวลความรูดาน HR เพื่อแกไข
ปญหาองคการอยางเปนระบบ
 มอบวุฒิบัตร

หลักสูตรฝกอบรม “การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับ HR มือใหม รุนที่ 85” (วันที่ 12-16 ก.ค. 2561)
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
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