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วัน เวลา และสถานที่

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. 
(เปิด Login 08.00 น.)

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

9-BOX
TALENT METRICS:
เครื่องมือในการค้นหา

TALENT
ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในภาพรวม

ของแนวคิดเรื่อง Talent Management

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์

และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ 9-box Model  

เพื่อการบริหารจัดการ Talent (Talent Management)

3. เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนและทดลองปฏิบัติการประยกุต์

ใช้ 9-box Model กับแบบจ�าลอง เพื่อใช้ค้นหา Talent  

ในองค์กร

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่อง Talent 

Management และ 9-box Model เพื่อเป็นกรณีศึกษา 

และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด

ภาพรวมการฝึกอบรม
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในภาพรวมของ

ระบบ Talent Management โดยมีเครื่องมือที่ส�าคัญ คือ  
9-box Model เพื่อแยกแยะและสืบค้นพนักงานที่เป็น Talent 
ผ่านการฝึกฝนและการลงมือปฏิบัติจริง

อตัราค่าอบรมท่านละ 
สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลทัว่ไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท 
กรณุาช�าระค่าฝึกอบรมภายในวนัที ่9 ส.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก่อนการบรรยาย

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข้าอบรม 1 ท่าน ฟร ี1 ท่าน

รุ่นที่ 3
มอบวุฒิบัตร 
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม



9-BOX
TALENT METRICS:
เครื่องมือในการค้นหา

TALENT

หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน ์“9-box Talent Metrics: เครื่องมือในการค้นหา Talent รุ่นที่ 3” (วันที่ 16 ส.ค. 2565)

1. ความหมายและภาพรวมของ Talent Management
2. 9-box Model คืออะไร
3. ประเภทของข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์

	� His/Her Past Performance &  
His/Her Future Potential

4. ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลพนักงานผ่าน 9-box Model
	� การวางแผนการพัฒนาบุคลากร  

(Learning & Development Program)
	� การท�า Succession Planning
	� การค้นหา Future Leaders
	� การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนก�าลังพล 

(Manpower Optimization)
	� การพัฒนาต่อยอด Employee Engagement 

Program
5. กิจกรรมกลุ่ม: เรียนรู้ ฝึกฝน และการลงมือปฏิบัติจริงในการ

วิเคราะห์ข้อมูลผ่าน 9-box Model
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 ......................................

กรุณาช�าระค่าฝึกอบรมก่อนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

� ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727     � ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0802359647     � ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินจะต้องเป็นผู้ช�าระที่ธนาคาร หรือช�าระเพิ่มที่หน้างาน

� เมื่อช�าระเงินแล้ว โปรด e-mail ส�าเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองค์กร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ ก่อนวันฝึกอบรม  

� เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย ตัวจริง กรุณาส่งไปรษณียล์งทะเบียนมาให้ก่อนวันอบรม

บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250  
เลขที่ประจ�าตัวผู้เสียภาษี 0105540023934
หมายเหต ุกรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือส�ารองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


