
 

 บรษัิท เพอเฟกท ์เทรนนงิ แอนด ์เซอรว์สิ จํากัด ทอียู่ 16/54 ซอยบางขนุเทยีน 16 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพฯ 10150 
โทร. 02-4646524, 085-9386299 แฟกซ.์ 02 9030080 ตอ่ 4326 เว็บไซต:์  www.perfecttrainingandservice.com   Email: info@perfecttrainingandservice.com 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสตูร “เทคนิคในการกา้วเป็น Modern HR” (ร ุน่ที 8) 
 

วนัท ี13 ตุลาคม 2558 โรงแรมอมาร ีบูเลอวารด์ ถนนสุขมุวทิ BTS สถานีนานา 

เนอืหาหลกัสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
เวลา 09.00-10.30 น. 

สว่นท ี1 : ความรูพ้นืฐานเกยีวกบั HRM & HRD 
 ภาพรวมการบรหิารงานทรัพยากรบคุคลแนวใหม ่
 4 หัวใจสําคญัทผีูบ้รหิารและองคก์รคาดหวังจาก HR มอือาชพี 
 Modern HR ทดีคีวรมสีมรรถนะ (Competency) อะไรบา้ง ? 
 เทคนคิของ HR ในการประสานงานกับฝ่ายงานอนืๆ 

เวลา 10.45-12.00 น. 
สว่นท ี2 : การบรหิารทรพัยากรบุคคลสมยัใหม ่ 
              (Modern Human Resource Management) 

 การวางแผนอัตรากําลังคน (Manpower Planning) 
- การจัดทําขอ้มลู เพอืการวางแผนอตัรากําลังคนประจําปี 

 การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร (Recruitment & Selectio 
- กระบวนการในการสรรหาคดัเลอืกพนักงานทมีี

ประสทิธภิาพ (Recruitment & Selection Flowchart) 
- ตัวอยา่งคําถามในการสัมภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรม (STAR 

Techniques)  
- แนวโนม้การสรรหาและคัดเลอืกในยคุ AEC 

 การบรหิารคา่จา้งและสวัสดกิาร (Compensation & Benefits) 
- หลักในการคํานวณคา่จา้ง และคา่ลว่งเวลา 
- การใชข้อ้มลูจาก Salary Survey เพอืปรับคา่จา้งและ

สวัสดกิารประจําปี  
- แนวโนม้การจัดสวัสดกิารในยคุ AEC 

เวลา 13.00-14.30 น. 
สว่นท ี2 : การบรหิารทรพัยากรบุคคลสมยัใหม ่(ตอ่) 

 การแรงงานสัมพันธ ์ 
- สรุปประเดน็สําคัญของกฎหมายแรงงานท ีHR ควรรู ้
- เมอืทําพนักงานทําผดิวนัิย จะการดําเนนิมาตรการทางวนัิย

อยา่งไรด ี? 
- การสรา้งความผูกพันในองคก์ร (Employee 

Engagement) ดว้ยกจิกรรมแรงงานสัมพันธ ์ 
 การขายความคดิใหเ้จา้นายดว้ย One Page Proposal 

สว่นท ี3 : การพฒันาทรพัยากรบคุคลสมยัใหม ่ 
(Modern Human Resource Development) 

 การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร 
- จัดทําแผนฝึกอบรมประจําปี จะหาความจําเป็นในการ

ฝึกอบรมทมีจีากไหนไดบ้า้ง ? 
- การคัดเลอืกหลักสตูร และการบรหิารวทิยากรใหเ้จา้นาย

กด Like 
- จะประเมนิผลและบันทกึผลแบบไหนด ีใหส้อดคลอ้งกับ

หลักสตูรอบรมทมี ี? 
 การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 

- การกําหนดเกณฑแ์ละนําหนักในการประเมนิผลการปฏบัิติ
สมัยใหม ่4 มติ ิ

องคก์รธุรกจิกําลงักา้วสูยุ่คของการเปลยีนแปลงทางเทคโนโลย ีนวตักรรม และการบรหิารจัดการ แต ่HR ทมีกีา้ว
ตามการพัฒนาขององคก์รไม่ทัน เนืองจากยังทํางานประจําแบบเดมิ “รับคนเขา้ เอาคนออก ตรวจบัตรตอก ออกใบเตอืน” 
หรอืไมรู่บ้ทบาทหนา้ทฝ่ีายงานของ HR (HR Function) หรอืบางครงัความรูใ้นงานทมีก็ีตกยุคไม่ทันสมัย ผูจ้ัดการ
ฝ่ายทรัยากรบุคคลก็ไม่คอ่ยมเีวลาอบรมสอนงาน ปัญหาดงักลา่วเรามทีางออก 

หลกัสตูรนีไดอ้อกแบบจากประสบการณจ์รงิ ของวทิยากรผูเ้ชยีวชาญดา้นการบรหิารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล
กวา่ 24 ปี มาบรรยายและถ่ายทอดเทคนคิในกา้วเป็น HR สมยัใหม ่ทชีว่ยพัฒนาทักษะท่านและทมีงานของท่านใหเ้ป็น 
HR สมัยใหม่ ทสีามารถใชง้านไดจ้รงิ 
 

วทิยากร อาจารย ์ธนุเดช  ธาน ี
o ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการสายงานทรัพยากรบคุคล

บรษัิท ฟรไีลฟ์ ดไีซน์ จํากัด 
o กรรมการบรหิารสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่

ประเทศไทย (PMAT)  
o วทิยากรและทปีรกึษาผูเ้ชยีวชาญดา้นการบรหิารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยม์ายาวนานกวา่ 24 ปี ทไีดรั้บ
เชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ และ
องคก์รธุรกจิชนันําหลายแหง่ จากประสบการณใ์น
การบรหิารงานจากองคก์รธุรกจิชนันํา อาทเิชน่ 
บรษัิทในเครอืคงิฟิชเชอร,์ บรษัิทในเครอือนิเด็กซล์ฟิ
วงิมอลล์, บรษัิทในเครอืเจรญิโภคภัณฑ,์ บรษัิทยโูร
เปียนฟู้ด จํากัด (มหาชน), บรษัิท คารเ์ปท เมกเกอร ์
(ปทท.) จํากัด ฯ 

o ปรญิญาตร ีสาขารัฐศาสตร ์จากมหาวทิยาลัย
รามคําแหง และปรญิญาโท สาขาการบรหิารธุรกจิ  
จากมหาวทิยาลัยรามคําแหง                                        

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัที 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป) 

หลกัสูตรนเีหมาะสําหรบั : 
หัวหนา้แผนกบคุคล เจา้หนา้ทบีคุคล และผูท้สีนใจในอาชพี 
HR ทมีปีระสบการณ์ไมเ่กนิ 5 ปี 

 

 
เวลา 14.45-16.00 น. 
สว่นท ี4 : ทา่นพรอ้มไหมทจีะเป็น Modern HR 

 ประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุปัจจบัุน 
 4 ประเด็นสําคญั ทมัีกผดิพลาด HR หรอืตกมา้ตาย  
 การขายความคดิใหเ้จา้นายดว้ย One Page Proposal 

ประโยชนท์ทีา่นและองคก์รจะไดร้บั  : 
 

1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกยีวกับ HRM & HRM สมัยใหมท่ี
ตอบสนองความคาดหวังขององคก์ร 

2. เสรมิสรา้งเทคนคิในการปฏบัิตงิานของ Modern HR  
3. เพอืแลกเปลยีนความคดิเห็นและสรา้งเครอืขา่ยในกลุม่วชิาชพี 

HR 
วธิกีารเรยีนรู ้ : 
การบรรยาย (Lecture) ประกอบการศกึษากรณีตวัอย่าง (Case 
Study) การประชมุกลุม่ (Group Discussion) การนําเสนอ
กลุม่ (Group Presentation) 
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อัตราค่าลงทะเบียน/ท่าน

ชําระทหีน้างาน ชําระเงนิภายในวนัท ี7 ตุลาคม 2558

ค่าลงทะเบียน/ท่าน 4,500.00   ค่าลงทะเบียน/ท่าน 3,800.00          

ภาษมูีลค่าเพมิ 7% 315.00      ภาษมูีลค่าเพมิ 7% 266.00             

ภาษหีกั ณ ทจ่ีาย 3% 135.00      ภาษหีกั ณ ทจ่ีาย 3% 114.00             

ยอดชําระสุทธิ 4,680.00   ยอดชําระสุทธิ 3,952.00          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้นเพอืความสะดวกในการติดต่อท่านหลงัจากทางบรษิทัฯ ไดร้บัการลงทะเบยีน  (ท่านสามารถดาวโหลด

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนมาไวท้เีครอืงแลว้พมิพแ์ลว้กด save แลว้แนบไฟลส์่งเมลม์าสํารองทนีงักบัทางสถาบนัฯ ไดเ้พอืความชดัเจนและลดภาวะโลกรอ้นครบั) 
 

1.ชอื –นามสกลุ: ______________________________________________ตําแหน่ง: ____________________________ 

เบอรม์อืถอื(โปรดระบ)ุ _____________________________E-mail: __________________________________________ 
 

2.ชอื –นามสกลุ: ______________________________________________ตําแหน่ง: ____________________________ 

เบอรม์อืถอื(โปรดระบ)ุ _____________________________E-mail: __________________________________________ 
 

3.ชอื –นามสกลุ: ______________________________________________ตําแหน่ง: ____________________________ 

เบอรม์อืถอื(โปรดระบ)ุ _____________________________E-mail: ___________________________________________ 
 

ชอื – ทอียู่ ทใีชใ้นการออกใบเสรจ็รบัเงนิ: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________             

        สาํนกังานใหญ่        สาขาท_ี_________    เลขทผีูเ้สยีภาษอีากร______________________________________ 
 

ผูป้ระสานงาน: _____________________________________เบอรโ์ทร:_____________________________ต่อ____________ 

E-mail:__________________________________________Fax:_________________________________ต่อ____________ 
 

การชาํระเงินค่าลงทะเบียน 

         เชค็สงัจ่ายในนาม บรษิทั เพอเฟกท์ เทรนนิง แอนด ์เซอร์วสิ จํากดั 

        โอนเงนิผา่นบญัชธีนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพุทธมณฑล  สาย 4  บญัชเีลขท ี391-211414-7 ประเภทบญัชอีอมทรพัย์ 

     กรณุาแฟกซ์ หรอือเีมล์หลกัฐานการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืหลกัสตูร, ชอืบรษิทัของท่าน, ชอืผูเ้ขา้รว่มสมัมนามายงัหมายเลข  

     02 9030080 ต่อ 4326   หรอืทอีเีมล ์info@perfecttrainingandservice.com 

 

หมายเหตุ: ทางบรษิทัฯ ขอความกรุณาท่านกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นเพอืความสะดวกในการรบัการตดิต่อจากเจา้หน้าทรีบัลงทะเบยีน 

และบรษิทัฯ ขอแจง้ใหท้่านทราบว่าขอ้มลูดงักล่าวทางสถาบนัฯ จะไม่มกีารนําไปใชใ้นทางอนืนอกเหนือจากการอบรม/สมัมนาเท่านันในกรณี

ฉุกเฉนิทไีม่สามารถตดิต่อผู้ประสานงานไดท้างบรษิทัฯ จะขอตดิต่อกับผูเ้รยีนโดยตรงเพอืประโยชน์ของผูเ้รยีนเองเท่านัน 
 

 

 

 กรณยีกเลกิการเขา้ร่วมสมัมนา  กรุณาแจง้อย่างน้อยก่อน 7-15 วนัทาํการ (จ.-ศ. เวลา 09.00 – 17.00 น.) มฉิะนนัทางสถาบนัฯ ขอคดิค่าธรรมเนียมระหวา่ง

การดําเนินการทเีกดิขนึ 30% ของค่าลงทะเบยีน เนืองจากมคีา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึระหวา่งดําเนินการ  

แบบฟอร์มสาํรองทีนงัลงทะเบียนเขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตร : 


