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HR 
สําหรับผู�บริหาร 
HR มือใหม�

อัตราค�าอบรมท�านละ

สมาชิก 6,400 บาท + VAT 448 รวม 6,848 บาท / บุคคลท่ัวไป 7,400 บาท + VAT 518 รวม 7,918 บาท
ชําระเงินก�อนวันท่ี 1 ต.ค. 2563 ลด 400 บาท

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 ผู�ที่จะต�องข้ึนมาเป�นผู�บริหารงาน HR 
มือใหม�ทุกท�าน โดยเฉพาะผู�ที่ย�ายมาจาก
สายงานอื่นให�มาเป�นผู�บริหารงาน HR 
โดยตรง

วิทยากร

ดร.สุพจน� นาคสวัสด์ิ
วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผูเขียนหนังสือดานการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเกือบ 10 เลม

รุ�นท่ี 3 
มอบวุฒิบัตร
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หลักสูตรฝกอบรม “HR สําหรับผูบริหาร HR มือใหม รุนท่ี 3” (วันท่ี 8-9 ต.ค. 2563)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
9.00-12.00 น.
ภาพรวมในการบริหารทรัพยากรมนุษย

  ความสําคัญของงาน HR ในองคกร
  ความสัมพันธของกลยุทธองคกรกับกลยุทธของ HR/กรณีศึกษา
  การถายโอนกลยุทธองคกรลงสูงาน HR
  แนวโนมดาน HRM/HRD ที่องคกรตองเผชิญในปจจุบันและอนาคต

การวางแผนกําลังคนและการสรรหา
  การทํา Organization Development (OD)
  การวางแผนกําลังคน (HRP)
  รูจักเคร่ืองมือการสรรหาและคัดเลือกคน
  การสราง HR Branding/Employer of Choice
  Workshop กลยุทธดานวางแผนกําลังคน เชน กลยุทธแรงงาน
ยืดหยุน เปนตน

13.00-16.00 น.
การพัฒนาพนักงาน

  Learning Pyramid/โมเดล 70:20:10
  ศาสตรการพัฒนาสมัยใหมดวย Brain-based learning (BBL)
  การวิเคราะหผลสําเร็จของงานฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  การพัฒนาพนักงานดวยโปรแกรมออนไลน
  Workshop กลยุทธการพัฒนาพนักงานท่ีตอบโจทยองคกร เชน 

Coaching Strategy เปนตน

วันศุกร�ที่ 9 ตุลาคม 2563
9.00-12.00 น.
การบริหารผลงาน

  Planning-Coaching-Reviewing-Rewarding
  การบริหารผลงานดวย MBO/KPIs/OKRs
  กับดัก “การประเมินผลงาน”
  Workshop กลยุทธการบริหารผลงาน เชน OKRs Strategy เปนตน

การบริหารคาตอบแทน
  Pay Model / Pay Level / Pay Mix
  การบริหารโครงสรางเงินเดือน
  การวิเคราะหสวัสดิการสมัยใหมที่ตอบโจทยเด็กเจนวาย/สวัสดิการเชิงรุก
  การวิเคราะห “ความสามารถในการแขงขัน” ของคาตอบแทน
  Workshop กลยุทธคาตอบแทนท่ีตอบโจทยกลยุทธองคกร เชน Hybrid 

Strategy เปนตน
13.00-16.00 น.
การบริหารกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ

  แนวคิด Employee Engagement
  กฎหมายแรงงานท่ี HR ควรรู
  การบริหารกฎหมายแรงงานในสถานการณตาง ๆ เชน กรณีพนักงานไมมี
ประสิทธิภาพ การควบรวมกิจการ การยายสถานประกอบการ การลดคน 
การเปล่ียนแปลงสภาพการจาง การโยกยาย/ลงโทษทางวินัย เปนตน

  Workshop กลยุทธการสรางแรงงานสัมพันธเชิงรุก เชน กลยุทธ Happy 
Workplace เปนตน

ปดทายดวย 30 กลยุทธเอชอารท่ีผูบริหาร HR มือใหมตองรู
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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


