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วิทยากร

อาจารย์นิทัธ ตรัยวัชิยา
� วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์
 � ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ ประเทศไทย จ�ากัด
 � ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นามสุขภัณฑ์ จ�ากัด
 � ผู้จัดการแผนกแรงงานสัมพันธ์  

บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี ประเทศไทย จ�ากัด (โรงงานโคราช)
 � Certified Black Belt for Transactional จากประเทศสิงคโปร์
 � Problem Solving & Decision Making จากประเทศสิงคโปร์

 � Workplace Violence Reduction จากประเทศสหรัฐอเมริกา

HR
ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

ภาพรวมการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และมีความเข้าใจ 

ในภาพรวมของ HR Trend in 2020s โดยเฉพาะในการ

ด�าเนินการด้าน “HR Analytics” ผ่านการฝึกฝนและ

การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel เพื่อวิเคราะห์และแสดง

ข้อมูลที่ตอบสนองธุรกิจ

ANALYTICS

วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจแนวโน้ม 

ของ “HR Trend in 2020s” เพื่อการเตรียมตัวส�าหรับ 

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ของ HR ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อท�า HR Analytics

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนและเรียนรู้การประยุกต์ใช้  

Excel for HR Analytics จากแบบจ�าลองของสถานการณ ์

ที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องทักษะที ่

จ�าเป็นส�าหรับ HR เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นประโยชน ์

ในการพัฒนาต่อยอด

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน

มอบวุฒิบัตร 
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม



หัวข้อการฝึกอบรม

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
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หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“HR Analytics” (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)

1. ความหมายและภาพรวมของ “HR Trend in 2020s”

2. HR Analytics คืออะไร

3. ประเภทของข้อมูลที่น�ามาท�า HR Analytics

 � ข้อมูลภายใน/ภายนอกองค์กร

 � Structured/Unstructured Data

4. ผลลัพธ์จาก HR Analytics

 � การวางแผนอัตราก�าลัง (Manpower Planning) ที่ทรงประสิทธิภาพ

 � การวางแผนการพัฒนาบุคลากร (Learning & Development Program)

 � การท�า Talent Acquisition ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 � การพัฒนาต่อยอด Employee Engagement Program

5. กิจกรรมกลุ่ม: เรียนรู้ ฝึกฝน และการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในการท�า HR Analytics

6. ทบทวน และถาม-ตอบ

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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