Course:

Modern HR Management Tools and Process
เครือ่ งมือและกระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
Duration:

1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
คน เป็ นปั จจัยสำคัญ ของควำมสำเร็จของธุรกิ จทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็ นธุรกิ จกำรผลิต ธุรกิจบริกำร หรือธุรกิ จอื่ นๆ
เพรำะ คน เป็ นผู้ขับ เคลื่ อ นองค์ก รธุ รกิ จ ทั้ง หลำยเหล่ำ นั้น กำรบริห ำรจัด กำรคนตำมแนวทำงสมัย ใหม่ จึ ง มี ก ำร พัฒ นำ
กระบวนกำร เครื่องมือและเทคนิคไปอย่ำงต่อเนื่อง และระบบกำรบริหำร ใหม่ๆ เป็ นแนวทำงที่สำคัญ ที่จะช่วยให้กำรบริหำร
ทรัพยำกร สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรขององค์กรรวมทัง้ สนับสนุนควำมสำเร็จทำงธุรกิจขององค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกขึน้ บทบำทของเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนบุคคลทุกท่ำนจึงมีควำมสำคัญ เป็ นอย่ำงยิ่ง กำรเปลี่ยนผ่ำนจำกกำรทำหน้ำที่ ใน
ลักษณะของ ผูด้ ำเนินกำรตำมระบบและระเบียบที่กำหนดไว้ไปสูก่ ำรเป็ นหุน้ ส่วนทำงธุรกิจ (Business Partner) จึงมีควำมสำคัญ
อย่ำงมำก ทัง้ ต่อบทบำทกำรท ำหน้ำที่ ของฝ่ ำยทรัพ ยำกรบุคคล และต่อ ธุรกิ จ หลักสูตรนีจ้ ะให้ควำมรู เ้ กี่ ยวกับ แนวคิด และ
กระบวนกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสมัยใหม่อย่ำงเป็ นระบบ รวมทัง้ บทบำทหน้ำที่ของฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลและเครือ่ งมือ
ต่ำงๆที่ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลควรนำมำใช้ ต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ:
 เรียนรูก้ ระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลสมัยใหม่ ขัน้ ตอน และวิธีกำรทำงำนของฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
Staffing, Compensation, Development, Engagement และ Rewarding
 เรียนรูศ้ พั ท์เทคนิคต่ำงๆ ทีใ่ ช้ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 เรียนรูเ้ ครือ่ งมือและกำรใช้เครือ่ งมือต่ำงๆ ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
หัวข้อการบรรยาย:
 แนวคิดในกำรทำงำนของฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล และแนวทำงบริหำรบุคคลแนวใหม่
 แนวคิดเรือ่ ง People Engagement, Employee Life Cycle, Employee Value, Proposition
 กระบวนกำร ต่ำงๆ ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
 Staffing : Assessment Tools
 Compensation : Job Evaluation, Job Description, Job Value
 Development : Knowledge Management, Skill Metric, Core & Functional Competency, Talent Development,
Succession Plan etc.
 Engagement
 Reward & Recognition
 เครือ่ งมือที่ใช้ในกระบวนกำรต่ำงๆ ของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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เหมาะสาหรับ:
 ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลรวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
วิทยากร:
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒจิ าก บริษัท บอสตันเน็ตเวิรค์ จากัด
วัน เวลา สถานที่ และค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 13 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09.00 - 16.00 น. โดยสำมำรถเลือกกำรเข้ำอบรมได้ 2 ช่องทำง ดังนี ้
1. เข้าร่วมอบรมที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (ซอยสุขุมวิท 23) หรือโรงแรมที่เทียบเท่า
(สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 6,500 บำท (รำคำนีย้ งั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)
2. เข้าร่วมอบรมแบบทางไกลโดยการประชุม Distance Learning Instructor-led Virtual Class via Face to Face
Application
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ รำคำ 5,500 บำท (รำคำนีย้ งั ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%)
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อผู้ประสานงานอบรม โทร: 02 949 0955, 02 318 6891,
086 337 8266, Email: seminar@bostonnetwork.com และ Line ID: @bostonnetwork

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200%ของค่าใช้จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

สร้างสรรค์หลักสูตรสัมมนาคุณภาพเยีย่ มโดย
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แผนที่ โรงแรมจัสมิน ซิตี ้ (ซอยสุขมุ วิท 23) (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน)
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Registration Form
บริ ษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงำนใหญ่) 573/140 ซอยรำมคำแหง 39 แขวงพลับพลำ
เขตวังทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 10310 Tel: 0-2949-0955, 0-2318-6891 Fax: 0-2949-0991
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105548037730
* ข้ อมูลผู้เข้ าร่ วมสัมมนา: (โปรดกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนและชัดเจน, ภาษาไทย: ตัวบรรจง, ภาษาอังกฤษ: ตัวพิมพ์ )
หลักสูตรที่ร่วมสัมมนา__________________________________________________วันสัมมนา______________________
ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _____________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ) ___________________________________________________________________________
บริ ษัท

(ภำษำไทย)______________________________________________________________________________
(ภำษำอังกฤษ)___________________________________________________________________________

ตำแหน่งงำน: _____________________________________แผนก/ฝ่ ำย: __________________________________________
เบอร์ โทรศัพท์ที่ทำงำน: ______________________ต่อ____________เบอร์ โทรศัพท์มือถือ:_____________________________
Fax: _________________________________ E-mail: _________________________________________

_____ ____

ชื่อผู้ประสานงาน (HR)___________________________________เบอร์ โทรศัพท์______________________ต่อ__________
ข้ อมูลเพื่อใช้ ออกใบกากับภาษี: (โปรดตรวจสอบควำมชัดเจนครบถ้ วน เพื่อควำมถูกต้ องของใบเสร็จ/ใบกำกับภำษีที่ท่ำนจะได้ รับ)
ชื่อที่ให้ ระบุในใบกํากับภำษี : _________________________________________________________

ตำมชื่อบริ ษัทด้านบน

ที่อย่ทู ี่ให้ ระบุในใบกํากับภาษี : ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
การชาระเงินค่ าสัมมนา: สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดและสำรองที่นงั่ ได้ ที่ 0-2949-0955, 0-2318-6891 ต่ อ 104,105,108,109
วิธีการชาระเงิน
โอนเงินเข้ ำบัญชี บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
ธนำคำรธนชำต
สำขำเอสพละนำด รัชดำ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 260-2-15492-2 โอนวันที่ ___________________
ธนำคำรไทยพำณิชย์ สำขำสีแ่ ยกศรีวรำ
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 140-2-63049-9 โอนวันที่ ___________________
ถือเช็คจ่ำยหน้ ำงำนในนำม บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จากัด
จ่ำยเงินสดหน้ ำงำน
หากข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว กรุ ณาส่ งกลับมาที่ Email: seminar@bostonnetwork.com หรือ
Fax มาพร้ อมกับสาเนาการโอนเงินที่เบอร์ 0-2949-0991
*โปรดนาหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายมายื่นในวันสัมมนา*
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรสำรองที่นงั่ ให้ แก่ผ้ สู ง่ เอกสำรลงทะเบียนครบถ้ วนและชำระเงินแล้ วเท่ำนัน้
 เจ้ ำหน้ ำที่จะแจ้ งยืนยันกำรลงทะเบียนของท่ำนอีกครัง้ หลังจำกได้ รับเอกสำร
 ในกรณีที่ทำ่ นสำรองที่นงั่ ไว้ แล้ วแต่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมกำรสัมมนำได้ กรุณำแจ้ งล่วงหน้ ำก่อนวันงำนอย่ำงน้ อย 10 วัน
หากไม่ แจ้ งตามกาหนด ท่ านจะต้ องชาระค่ าธรรมเนียมเอกสารเป็ นจานวน 50% ของอัตราค่ าลงทะเบียน
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