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ไมเพียงสอนใหรูท้ังระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษยแตสอนใหทําไดจริง
สอนละเอียดทุกข้ันตอนการทํา พรอมตัวอยางจริง บอกเทคนิคท่ีจะชวยใหทํางานงายข้ึน และแนวทางปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน
เปนหลักสูตรที่ HR มือใหมทุกคนตองรู เพราะงานบริหารงานทรัพยากรมนุษยเปนงานท่ีตองเขาใจครบทั้งระบบ 

จะรูเฉพาะเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดไมได เพราะทุกงานในระบบจะตองสนับสนุนซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถชวยให “คนในองคการ” 
อยูรวมกันไดอยางราบร่ืน และองคการกาวหนาได

ไมวาจะมอบหมายให HR มือใหมทํางานเฉพาะดานไหน เขาก็จําเปนตองมีความรูในงาน HR ทุกดาน เพราะความรูทุกดาน
จะสัมพันธและเกื้อหนุนความสําเร็จซึ่งกันและกัน

พิเศษ 
แถมหนังสือ 5 เล�ม ราคารวม 830 บาท

วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน - 
วันจันทร�ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ห�องฝ�กอบรม 
บริษัท เอช อาร� เซ็นเตอร� จํากัด

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
เจาหนาที่ฝายทรัพยากรมนุษย 

อายุงานตั้งแต 0-3 ป

1. HR Forms & Reports 1 เลม ราคา 190 บาท
2. การวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม

บนพ้ืนฐานของ 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

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 13,500 บาท + VAT 945 รวม 14,445 บาท / บุคคลท่ัวไป 15,000 บาท + VAT 1,050 รวม 16,050 บาท

บรรยายโดย
1 อาจารยอัจฉรา เดชมณี รองกรรมการผูจัดการ 

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด
2 อาจารยณัฐนรี สดใส Senior Human Resources Manager 

Bangkok Flight Services Ltd.
3 ดร.สุพจน นาคสวัสดิ์ วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการบริหารและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
4 อาจารยอรรถพล มนัสไพบูลย กรรมการและทนายความ 

บริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด
5 อาจารยทศพล อมรพิชญปรัชญา วิทยากรและท่ีปรกึษาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
6 อาจารยฐิติกร วรกิจ วิทยากรดานการบริหารทรัพยากรบุคคลและ

ระบบสารสนเทศ

รุ�นท่ี 99
มอบวุฒิบัตร

หลักสูตร 5 วัน 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย�
สําหรับHR

มือใหม�
สออนครบทท้้ัังงระบบ โดย HR มืออาชีพ 
มีความทันสมัย เข�ากับเหตุการณ�ป�จจุบันท้ังวิธีการทํางานและแนวทางแก�ป�ญหา



หัวข�อการฝ�กอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 
<08.30 – 09.30 น.>

ภาพรวมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
<09.30 – 16.30 น.>
กฎหมายแรงงาน
1. การทําสัญญาจาง ควรมีขอความอยางไร
2. การทํางานลวงเวลา
3. การทําสัญญาค้ําประกัน ควรมีขอความอยางไร 

และการเก็บเงินประกันในกรณีตาง ๆ
4. การหักคาจางในกรณีตาง ๆ ทําไดหรือไม เพราะเหตุใด
5. การออกหนังสือเลิกจาง เขียนอยางไรใหถูกตอง 

ไมมีปญหาอ่ืนตามมา
6. หนังสือลาออกมีความสําคัญอยางไร
7. ขอควรรูเก่ียวกับการลาประเภทตาง ๆ
8. ขอควรรูเก่ียวกับการออกใบเตือน
9. การออกใบผานงาน ตองมีขอความอยางไรบาง 

ไมออกใหไดหรือไม
กฎหมายแรงงานสัมพันธ
1. การเปล่ียนแปลงสวัสดิการ 
2. สภาพการจาง และการเปล่ียนแปลงสภาพการจาง
3. ซักถามปญหาขอกฎหมาย และคําแนะนําเพ่ือแกปญหา

ในทางปฏิบัติ
สรุปหลักเกณฑและสิทธิประโยชนตามกองทุน
ประกันสังคมและแบบฟอรมท่ีตองใช
1. สิทธิประโยชนดานการเจ็บปวย    2. การคลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ 4. ตาย
5. การสงเคราะหบุตร  ชราภาพ 6. การประกันการวางงาน
สรุปหลักเกณฑและเงื่อนไขสิทธิประโยชนจากกองทุน
เงินทดแทน

วันศุกร�ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
<09.00 – 16.00 น.>

บริหารคาจาง-เงินเดือนอยางไร ใหจูงใจและ
เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน
1. รูจักคาจางคาตอบแทนท้ังมิติกฎหมายแรงงานและ

การบริหารคาตอบแทน
2. ความสัมพันธของกลยุทธองคกรกับกลยุทธคาตอบแทน
3. หลักการ/โมเดลการบริหารคาจางคาตอบแทน
4. นโยบายคาจาง (Pay Level) และสวนประกอบของ

คาตอบแทน/คาจาง (Pay/Compensation Mix)
5. หลักการออกแบบและบริหารโครงสรางเงินเดือน

  การประเมินคางาน / การเขียน Job Description/
Specification ใหสอดคลองกับการประเมินคางาน

  การทํา Salary Survey

  การออกแบบโครงสรางเงินเดือน
  การบริหารโครงสรางเงินเดือน

6. การปรับเงินเดือนประจําป/คาจางในกรณีตาง ๆ
7. กลยุทธการบริหารสวัสดิการใหจูงใจพนักงานและสอดคลอง

กับนโยบายบริษัท
8. Workshop

วันเสาร�ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
<09.00 – 16.00 น.>

เทคนิคการสรรหาบุคลากรใหไดท้ังปริมาณและคุณภาพ
1. บทบาทของนักสรรหาในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน
2. ปจจัยท่ีทําใหแตละองคการมีกระบวนการสรรหาท่ี

แตกตางกัน
3. ทําอยางไรถึงจะดึงดูดใจผูสมัครท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี

ตองการได
4. กระบวนการข้ันตอนในการสรรหา
5. ประเมินแหลงขอมูลการสรรหาใหเหมาะกับตําแหนงท่ีตองการ
6. วิธีการคิดตนทุนในการสรรหาบุคลากร
7. ตัวอยางรายงานท่ีใช
8. Q & A 

เทคนิคและวิธีการสัมภาษณเพื่อใหไดคนท่ีเหมาะกับ
องคการ
1. ความสําคัญในการสัมภาษณงาน
2. ขั้นตอนในการสัมภาษณ
3. ปจจัยหลักท่ีใชในการพิจารณาคัดเลือกผูถูกสัมภาษณ
4. ปญหาตาง ๆ ที่มักเกิดข้ึนระหวางการสัมภาษณ 

และวิธีการแกไข
5. ตัวอยางคําถามท่ีดีและไมดีในการสัมภาษณ
6. ฝกปฏิบัติ

วันอาทิตย�ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 
<09.00 – 16.00 น.>

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
1.  ความจําเปนและประโยชนของการฝกอบรมและพัฒนา

บุคลากร
2.  ความรู ความสามารถ (Competency) ที่จําเปนสําหรับ

เจาหนาท่ีฝกอบรม
3.  การบริหารฝกอบรมในองคการ ทําอยางไรจึงจะถือวา 

“มีประสิทธิภาพ”
4.  หลักในการวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม 

มีวิธีการอยางไร และขอดี-เสียของแตละวิธีการ
5.  การจัดทําแผนและโครงการฝกอบรมใหครบถวนตาม

แผนการพัฒนาและเหมาะสมกับงบประมาณท่ีวางไว
6.  การประเมินผลโครงการฝกอบรม



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรม “การบริหารทรัพยากรมนุษยสําหรับ HR มือใหม รุนท่ี 99” (วันท่ี 19-23 พ.ย. 2563)

<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 เพ่ือจัดทํา 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 – 16.00 น.>
  Workshop: การประมวล
ความรูดาน HR เพื่อแกไข
ปญหาองคการอยางเปนระบบ

  มอบวุฒิบัตร 

วันจันทร�ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
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1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม หรือจะชําระสวนน้ีเปนเงินสด
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด  (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย�
สําหรับHR

มือใหม�


