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มอบวุฒิบัตร


ผูบริหารมักมีคําถามเรื่อง “ความคุมคาในการลงทุน
(Return On Investment - ROI)” อยูเสมอ ในงาน
HR การตอบคําถามเรื่องนี้ไมใชเรื่องงาย เพราะ
หลายอยางเปนสิ่งที่จับตองไดยาก แตก็ “ตอง”
หาทางวัดใหไดวา การลงทุนดานบุคลากรในแตละ
ดานนั้น “คุมคา” หรือไม เพราะนั่นคือเปาหมาย
ในการลงทุน

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อใหเรียนรูหลักในการ
พิจารณาหาปจจัยตาง ๆ ที่จะเปนตัววัด ROI ใน
แตละฟงกชันของงาน HR เพื่อเปนแนวทางปรับใช
ในการตอบคําถามของผูบริหาร

จึงเปนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับ ผูบริหารที่ดูแลดาน
ทรัพยากรมนุษยทุกทาน

วิทยากร

อาจารยมาริสา เชาวพฤฒิพงศ

กรรมการและที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท การจัดการธุรกิจ จํากัด
อดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ 2562

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

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,600 บาท + VAT 252 รวม 3,852 บาท / บุคคลทั่วไป 4,200 บาท + VAT 294 รวม 4,494 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 6 ก.พ. 2562 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
1. เรียนรูปจจัยที่มีคุณคาตอองคกร
ลูกคา
องคกร
บุคลากรในองคกร
2. การลงทุนดานบุคลากรในองคกร
การลงทุนในสิ่งที่จับตองได
การลงทุนในสิ่งที่จับตองไมได
3. แนวคิดในเรื่องการวัด Return On Investment (ROI)
4. เทคนิคการคํานวณ ROI ในการลงทุนดานบุคลากร
5. ตัวอยางการคํานวณ ROI ในงาน HR และในงานฝกอบรม
Workshop : การคํานวณ ROI ในดานบุคลากร
6. ระดับของการคํานวณ ROI
แนวคิดในการคํานวณ ROI ในงานฝกอบรม
7. การวัดประสิทธิภาพการสรางมูลคาเพิ่มของฝาย HR
Workshop : การหาปจจัยที่จะนํามาคํานวณ ROI ของแตละฟงกชันในงาน HR
8. กระบวนการในการหา ROI
Workshop : การนําเสนอโครงการงาน HR โดยเนนที่ ROI
9. ถาม-ตอบ
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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 แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934 สํานักงานใหญ
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
ÍÑμÃÒ¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁÃÇÁàÍ¡ÊÒÃ, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ áÅÐÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ (ÃÒ¤Òμ‹Í 1 ·‹Ò¹)

