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หลกัสูตรฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0”
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.  *โรงแรมแกรนด ์(สุขุมวทิซอย 6)

หลกัการและเหตผุ

องคก์รธรุกจิกําลงักา้วสูย่คุของการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีนวตักรรม และการบรหิารจัดการ แต ่HR ทีม่กีา้วตาม
การพัฒนาขององคก์รไมท่นั เนือ่งจากยงัทํางานประจําแบบเดมิ “รับคนเขา้ เอาคนออก ตรวจบตัรตอก ออกใบเตอืน” 
หรอืไมรู่บ้ทบาทหนา้ทีฝ่่ายงานของ HR (HR Function) หรอืบางครัง้ความรูใ้นงานทีม่ก็ีตกยคุไมท่นัสมยั ผูจั้ดการ
ฝ่ายทรัยากรบคุคลก็ไมค่อ่ยมเีวลาอบรมสอนงาน ปัญหาดงักลา่วเรามทีางออก
          หลกัสตูรนีไ้ดอ้อกแบบจากประสบการณ์จรงิ ของวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารและพฒันาทรัพยากรบคุคล
กวา่ 24 ปี มาบรรยายและถา่ยทอดเทคนคิในกา้วเป็น HR สมยัใหม ่ทีช่ว่ยพัฒนาทกัษะทา่นและทมีงานของทา่นใหเ้ป็น HR
สมยัใหม ่ทีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิ

เนือ้หาหลกัสตูร  เวลา 09.00 – 16.00 น.
สว่นที ่1 : ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบั HRM & HRD
•ภาพรวมการบรหิารงานทรัพยากรบคุคลแนวใหม่
•4 หวัใจสําคญัทีผู่บ้รหิารและองคก์รคาดหวงัจาก HR มอือาชพี
•Modern HR ทีด่คีวรมสีมรรถนะ (Competency) อะไรบา้ง ?
•เทคนคิของ HR ในการประสานงานกบัฝ่ายงานอืน่ๆ
10.45-12.00 น.   สว่นที ่2 : การบรหิารทรพัยากรบคุคลสมยัใหม่
•   การวางแผนอตัรากําลงัคน (Manpower Planning) •การจัดทําขอ้มลู เพือ่การวางแผนอตัรากําลงัคนประจําปี
•การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร
•กระบวนการในการสรรหาคดัเลอืกพนักงานทีม่ปีระสทิธภิาพ •ตวัอยา่งคําถามในการสมัภาษณ์งานเชงิพฤตกิรรม
•แนวโนม้การสรรหาและคดัเลอืกในยคุ AEC •การบรหิารคา่จา้งและสวสัดกิาร 
•หลกัในการคํานวณคา่จา้ง และคา่ลว่งเวลา
•การใชข้อ้มลูจาก Salary Survey เพือ่ปรับคา่จา้งและสวสัดกิารประจําปี
•แนวโนม้การจัดสวสัดกิารในยคุ AEC
13.00-14.30 น.  สว่นที ่2 : การบรหิารทรพัยากรบคุคลสมยัใหม ่(ตอ่)
•การแรงงานสมัพันธ์
•สรปุประเด็นสําคญัของกฎหมายแรงงานที ่HR ควรรู ้
•เมือ่ทําพนักงานทําผดิวนัิย จะการดําเนนิมาตรการทางวนัิยอยา่งไรด ี?
•การสรา้งความผกูพันในองคก์ร (Employee Engagement) ดว้ยกจิกรรมแรงงานสมัพันธ์
•การขายความคดิใหเ้จา้นายดว้ย One Page Proposa
สว่นที ่3 : การพัฒนาทรัพยากรบคุคลสมยัใหม ่ (Modern Human Resource Development)
•การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร
•จัดทําแผนฝึกอบรมประจําปีจะหาความจําเป็นในการฝึกอบรมทีม่จีากไหนไดบ้า้ง
•การคดัเลอืกหลกัสตูร และการบรหิารวทิยากรใหเ้จา้นายกด Like
•จะประเมนิผลและบนัทกึผลแบบไหนด ีใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรอบรมทีม่ ี?
•การประเมนิผลการปฏบิตังิาน
•การกําหนดเกณฑแ์ละน้ําหนักในการประเมนิผลการปฏบิตัสิมยัใหม ่4 มติิ
14.45-16.00 น.   สว่นที ่4 : ทา่นพรอ้มไหมทีจ่ะเป็น Modern HR
ประเด็นปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุปัจจบุนั
 4 ประเด็นสําคญั ทีม่กัผดิพลาด HR หรอืตกมา้ตาย  การขายความคดิใหเ้จา้นายดว้ย One Page Proposal

ประโยชนท์ีท่า่นและองคก์รจะไดร้บั  :
1.เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบั HRM & HRM สมัยใหมท่ีต่อบสนองความคาดหวงัขององคก์ร
2.เสรมิสรา้งเทคนคิในการปฏบิตังิานของ Modern HR
3.เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นและสรา้งเครอืขา่ยในกลุม่วชิาชพี HR
วธิกีารเรยีนรู ้ : การบรรยาย (Lecture) ประกอบการศกึษากรณีตวัอยา่ง (Case Study) การประชมุกลุม่ (Group Discussion)
การนําเสนอกลุม่ (Group Presentation)
หลกัสตูรนีเ้หมาะสําหรับ : หวัหนา้แผนกบคุคล เจา้หนา้ทีบ่คุคล และผูท้ีส่นใจในอาชพี HR
ทีม่ปีระสบการณ์ไมเ่กนิ 5 ปี



บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

  โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทึกหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา
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ท่ีอยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................
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โทรศพัท์ ...................................................................... เบอร์ตอ่....................................................... โทรสาร .............................................

หมายเหต ุ.................................................................................................................................................................................................

หมายเหต ุ: ผู้สมคัรแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัคา่ธุรการร้อยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีท่ี
ทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่สมคัร นอกเหนือจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทัง้สิน้ การจองมีผลเม่ือชําระเงิน
เรียบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพ่ือเป็นหลกัฐานในการสํารองท่ีนัง่เท่านัน้

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสูตร ฝึกอบรม “เทคนิคในก้าวเป็น Modern HR ในยุค 4.0”

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% = 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561   เหลือเพียง! ทา่นละ 3,600 บาท เทา่นั้น!! (ไมร่วม Vat.)


