Practitioner Program

HR Practitioner Program
หลั ก สู ต รที่ HR ต้ อ งรู้ เป็ น รากฐานของวิ ช าชี พ เพื่ อ การเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทำงาน
(ทุ ก หลั ก สู ต รรั บ Certification)

Recruitment & Selection

วัน/เวลา

ชือ่ หลักสูตร

วิทยากร

อัตราค่าอบรม
สมาชิก

ยังไม่ลงตาราง

Proactive Recruitment in after COVID 19

หมายเหตุ

บุคคลทัว่ ไป

คุณสว่าง สุขศรี

Compensation Management

วัน/เวลา

ชือ่ หลักสูตร

วิทยากร

อัตราค่าอบรม

หมายเหตุ

สมาชิก

บุคคลทัว่ ไป

28 ต.ค. 65

ค่าตอบแทนยืดหยุ่นตามผลงาน

คุณวรกิต

2,140

2,568

On

(09:00-16:00 น.)

Adaptive Remuneration Strategy

เตชะพะโลกุล

(Vat 140)

(Vat 168)

Zoom Application

21-22 พ.ย. 65

การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

คุณวรกิต

5,885

6,741

(09:00-16:00 น.)

HOW TO: SALARY STRUCTURE DESIGN

เตชะพะโลกุล

(Vat 385)

(Vat 441)

ณ โรงแรมโนโวลเทล
สุขุมวิท 20

ยังไม่ลงตาราง

หลักการบริหารค่าตอบแทน

คุณวรกิต

(Compensation Principle)

เตชะพะโลกุล

การประเมินค่างาน และการจัดระดับงาน

คุณวรกิต

(Job Evaluation and Job Grading)

เตชะพะโลกุล

การปรับเงินเดือน และการบริหารค่าตอบแทนจูงใจ
(Salary Adjustment and Performance Based Pay)

คุณวรกิต

ยังไม่ลงตาราง

ยังไม่ลงตาราง

เตชะพะโลกุล
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PRACTITIONER PROGRAM
หลักสูตรที่ HR ต้องรู้ เป็นรากฐานของวิชาชีพ เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
(ทุกหลักสูตรรับ Certification)

Learning & Development

วัน/เวลา
6 ต.ค. 65

ชือ่ หลักสูตร

วิทยากร

อัตราค่าอบรม

หมายเหตุ

สมาชิก

บุคคลทัว่ ไป

คุณฐิติมา

3,638

4,494

(09:00-16:00 น.)

การประเมินผลและการติดตามผลการฝึกอบรม
(TRAINING EVALUATION AND FOLLOW UP)

ตังคเศรษฐกุล

(Vat 238)

(Vat 294)

ณ โรงแรมโนโวลเทล
สุขุมวิท 20

27 ต.ค. 65

พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบด้วย

คุณวรกิต

2,140

2,568

On

(09:00-16:00 น.)

IDP

เตชะพะโลกุล

(Vat 140)

(Vat 168)

Zoom Application

18 พ.ย. 65

การจัดทำ Training Road Map

คุณฐิติมา

2,354

2,782

On Zoom Application

(09:00-16:00 น.)

(เส้นทางการฝึกอบรมบุคลากรระยะยาว)

ตังคเศรษฐกุล

(Vat 154)

(Vat 182)

และเพิ่ม E-Learning
สำหรับทบทวน

23-24 พ.ย. 65

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสำหรับมือใหม่

คุณฐิติมา

6,099

6,955

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20

(09:00-16:00 น.)

(New Professional Training Officer)

ตังคเศรษฐกุล

(Vat 399)

(Vat 455)

และเพิ่ม E-Learning
สำหรับทบทวน

ยังไม่ลงตาราง

การประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

คุณวรกิต

(Competency assessment and development workshop)

เตชะพะโลกุล

การออกแบบและเขียนหลักสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานและเป้าหมาย Training Program Design

คุณฐิติมา
ตังคเศรษฐกุล

ครบทุกมุมเรื่องการพัฒนาบุคลากร

คุณฐิติมา

(All about of Human Resources Development)

ตังคเศรษฐกุล

ยังไม่ลงตาราง

ยังไม่ลงตาราง
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PRACTITIONER PROGRAM
หลักสูตรที่ HR ต้องรู้ เป็นรากฐานของวิชาชีพ เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
(ทุกหลักสูตรรับ Certification)

Employee Relations

วัน/เวลา

ชือ่ หลักสูตร

วิทยากร

อัตราค่าอบรม
สมาชิก

ยังไม่ลงตาราง

ยังไม่ลงตาราง

กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรองแบบ

คุณศุภกร

Win-Win Situation

เผ่าดี

เจาะลึกกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ใน HR Life Cycle

คุณไพบูลย์

THE Labor Protection Laws of HR Life

ธรรมสถิตย์มั่น

หมายเหตุ

บุคคลทัว่ ไป

Workforce Planning

วัน/เวลา

ชือ่ หลักสูตร

วิทยากร

อัตราค่าอบรม

หมายเหตุ

สมาชิก

บุคคลทัว่ ไป

7 พ.ย. 65

การวิเคราะห์อตั รากำลังด้วยภาระงาน

ดร.ชัชวาล

3,638

4,494

Onsite

(09:00-16:00 น.)

และการบริหารกำลังคนอย่างได้ผล

อรวงศ์ศุภทัต

(Vat 238)

(Vat 294)

ณ โรงแรมโนโวลเทล
สุขุมวิท 20

(EFFECTIVE WORKLOAD ANALYSIS & WORKFORCE MANAGEMENT)
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PRACTITIONER PROGRAM
หลักสูตรที่ HR ต้องรู้ เป็นรากฐานของวิชาชีพ เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
(ทุกหลักสูตรรับ Certification)

Performance Management

วัน/เวลา
9 พ.ย. 65
(09:00-16:00 น.)

ชือ่ หลักสูตร
KPI…ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานและเป้าหมายเพื่อ
พัฒนางานและองค์กร

วิทยากร

อัตราค่าอบรม

หมายเหตุ

สมาชิก

บุคคลทัว่ ไป

คุณฐิติมา

3,638

4,494

Onsite

ตังคเศรษฐกุล

(Vat 238)

(Vat 294)

ณ โรงแรมใกล้ BTS/MRT

(KEY PERFORMANCE INDICATOR - KPI)
29 พ.ย. 65

การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix อย่างได้ผล

ดร.ชัชวาล

2,140

2,568

On

(09:00-16:00 น.)

(Skill Matrix Setting & Implementation)

อรวงศ์ศุภทัต

(Vat 140)

(Vat 168)

Zoom Application

19 ธ.ค. 65

PMS - ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (ทั้งปี)

คุณฐิติมา

2,140

2,568

On

(09:00-16:00 น.)

เพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน

ตังคเศรษฐกุล

(Vat 140)

(Vat 168)

Zoom Application

(Performance Management System – PMS to
Achieve Goals)

Career Path

วัน/เวลา

ชือ่ หลักสูตร

วิทยากร

อัตราค่าอบรม
สมาชิก

ยังไม่ลงตาราง

การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างทาง
สายอาชีพให้พนักงาน ภาคปฏิบัติ

หมายเหตุ

บุคคลทัว่ ไป

คุณฐิติมา
ตังคเศรษฐกุล

(Career Development and Career Path)
ยังไม่ลงตาราง

SUCCESSION PLAN

ดร.ชัชวาล

การวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานไม่ใช่เรื่องยาก

อรวงศ์ศุภทัต
4

PRACTITIONER PROGRAM
หลักสูตรที่ HR ต้องรู้ เป็นรากฐานของวิชาชีพ เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
(ทุกหลักสูตรรับ Certification)

HR Concept & Strategy

วัน/เวลา

ชือ่ หลักสูตร

วิทยากร

อัตราค่าอบรม
สมาชิก

ยังไม่ลงตาราง

ยังไม่ลงตาราง

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

คุณสุวิช

(Organization Structure Design)

นุกูลสุขศิริ

Risk Management in HR
(การบริหารความเสี่ยงในงานทรัพยากรมนุษย์)

ดร. ภัทรพงษ์

หมายเหตุ

บุคคลทัว่ ไป

พรรณศิริ
และทีมงาน GPBS

หมายเหตุ
1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528
2. วัน เวลา / สถานที่ / ช่องทางการเข้าอบรม (Virtual Training) ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดอบรมช้าที่สุดภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนกำหนดการวันที่จัดอบรมในแต่ละหลักสูตร
4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 5 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
แต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันที่จัดอบรม ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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Specialist Program

HR Specialist Program
หลั ก สู ต รสำหรั บ HR ระดั บ ชำนาญการเพิ่ ม เติ ม ความรู้ แ ละศั ก ยภาพการทำงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

*** หลักสูตรที่มีเวลาการอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ 6 ชั่วโมง จะได้รับใบ Certificate ***

วัน/เวลา

ชือ่ หลักสูตร

วิทยากร

อัตราค่าอบรม
สมาชิก

บุคคลทัว่ ไป

หมายเหตุ

27,29 ก.ย.

Workforce Analytic

ดร.นริศ

26,750

32,100

Hybrid Training

3 12 ต.ค. 65

& Planning Specialist

เพ็ญโภไคย

(Vat 105)

(Vat 140)

(Zoom & Onsite)

28 พ.ย. 65

การออกแบบ / การปรับโครงสร้างองค์กร

คุณสุวิช

4,815

5,885

Onsite

(09:00-16:00 น.)

(A Workshop on Organization Structure Design /
Restructuring)

นุกูลสุขศิริ

(Vat 315)

(Vat 385)

8,15 ส.ค. 65

PDPA

คุณศุภกร

10,700

12,840

(09:00-16:00 น.)

ยกระดับ ปรับพืน้ ฐาน จับมือทำ นำไปสูก่ าร Implement

เผ่าดี

(Vat 700)

(Vat 840)

20, 27 ส.ค. 65

ดร.ทัศนาภรณ์

6,420

7,490

On

(09:00-16:00 น.)

HR Analytics in Power BI & HR Dashboard
Workshop

สัตย์เพริศพราย

(Vat 420)

(Vat 490)

Microsoft Team

อยู่ในระหว่าง

Objective and Key Results (OKRs)

ศ.ดร.นภดล

3,500

4,500

ร่มโพธิ์

(Vat 245)

(Vat 315)

1,605

2,140

(Vat 105)

(Vat 140)

(09:00-16:00 น.)

ลงวันอบรม
อยู่ในระหว่าง

How to management remote worker

ลงวันอบรม

and virtual team

คุณสาโรจน์
ปุญญพัฒนกุล

อยู่ในระหว่าง

Train The [Virtual Classroom] Trainer.

ดร.วชรวรรธน์

16,050

21,400

ลงวันอบรม

(พัฒนาวิทยากร ออนไลน์)

ปิยะรัตนมงคล

(Vat 1,050)

(Vat 1,400)

Report Date

Onsite

1

HR Specialist Program
หลักสู ตรสําหรับ HR ระดับชํานาญการเพิ่มเติมความรู ้และศักยภาพการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพ

หมายเหตุ
1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528
2. วัน เวลา / สถานที่ / ช่องทางการเข้าอบรม (Virtual Training) ทีร่ ะบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดอบรมช้าที่สดุ ภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนกำหนดการวันที่จัดอบรมในแต่ละหลักสูตร
4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 5 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
30% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันที่จัดอบรม ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100%
ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
Report Date
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ALT Learning
Online Training Course

People Analytic

*** อัตราค่าสมัคร (ต่อหลักสูตร) สมาชิก 856 บาท, ผูส้ นใจทัว่ ไป 1,070 บาท (ราคาทัง้ หมดรวม Vat 7% แล้ว)

Digital HR

*** อัตราค่าสมัคร (ต่อหลักสูตร) สมาชิก 856 บาท, ผูส้ นใจทัว่ ไป 1,070 บาท (ราคาทัง้ หมดรวม Vat 7% แล้ว)

Future Skill

*** อัตราค่าสมัคร (ต่อหลักสูตร) สมาชิก 856 บาท, ผูส้ นใจทัว่ ไป 1,070 บาท (ราคาทัง้ หมดรวม Vat 7% แล้ว)

People Management in Next Normal

*** อัตราค่าสมัคร (ต่อหลักสูตร) สมาชิก 321 บาท, ผูส้ นใจทัว่ ไป 428 บาท (ราคาทั้งหมดรวม Vat 7% แล้ว)

Learning & Development

*** อัตราค่าสมัคร (ต่อหลักสูตร) สมาชิก 856 บาท, ผูส้ นใจทัว่ ไป 1,070 บาท (ราคาทัง้ หมดรวม Vat 7% แล้ว)

