เทคนิคการบริหารและพ ัฒนาคน
สําหร ับผูบ
้ ริหารสม ัยใหม่
(HR for Non HR)

วิทยากร: อาจารย์ ธนุเดช ธานี

ด ้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีไL ด ้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
Q นํ าหลายแห่ง จากประสบการณ์การทํางานในองค์กรชัน
Q นํ ากว่า 24 ปี
และองค์กรธุรกิจชัน

3 ตุลาคม 2561
09.00 -16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
L ัดสัมมนาอาจเปลีย
L นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ ุคของการเปลีย
โลกปั จจุบน
ั กําลังเข ้าสูย
L นแปลงด ้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเป็ น
เรืLองสําคัญยิงL เพราะคนเป็ นหัวใจสําคัญในการขับเคลือ
L นองค์กร หลายองค์กรจึงหันมาให ้ความสนใจในการยกระดับ
ิ ธิภาพในการบริหารจั ด การให ้เป็ นไปตามทิศทาง
การบริหารและพั ฒ นาคนสําหรั บผู ้บริหารสมัยใหม่ เพืLอเพิม
L ประสท
และเป้ าหมายทีอ
L งค์กรกําหนดไว ้
หลั ก สูตรนีQไ ด ้รั บการออกแบบและพั ฒ นาหลัก สูตรขึน
Q จากประสบการณ์ ในการบริห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากร
Q นํ ากว่า 24 ปี
บุคคลของวิทยากรในองค์ธรุ กิจเอกชนชัน
ว ัตถุประสงค์:
1. ผู ้เข ้ารับการเรียนรู ้มีความรู ้และความเข ้าใจบทบาทของตนเกีย
L วกับการบริหาร และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
ของตนเอง
2. ผู ้เข ้ารับการเรียนรู ้ตระหนั กถึงความสาํ คัญและความจําเป็ นในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของ
ตนเอง
3. เสริมสร ้างทักษะพืน
Q ฐานในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง
้
4. ผู ้เข ้ารับการเรียนรู ้สามารถนํ าความรู ้ไปประยุกต์ใชในการบริ
หารจัดการงานและคนในหน่วยงานทีต
L นรับผิดชอบ
ิ ธิภาพและขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงาน
ได ้อย่างเหมาะสม อันจะนํ ามาซงึL การเพิม
L ประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
ิ ธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร
สว่ นทีL 1: ความสาํ คัญของการบริหารและพัฒนาคนสมัยใหม่ เพือ
L สร ้างประสท
สว่ นทีL 2: บทบาทหน ้าทีข
L องผู ้บริหาร หัวหน ้าหน่วยงานในการบริหารและพัฒนาคนภายในหน่วยงาน
ั พันธ์ระหว่างหัวหน ้างานในการทํางานร่วมกับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
สว่ นทีL 3: ความสม
สว่ นทีL 4: ภาพรวมกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
สว่ นทีL 5: เทคนิคในการบริหารคน สาํ หรับผู ้บริหารสมัยใหม่
5.1
ผู ้นํ ากับการทํางานเป็ นทีม (The Success Leader & Teamwork)
ืL สารระหว่างหัวหน ้างานและพนักงานทีม
ิ ธิผล
5.2
การสอ
L ป
ี ระสท
5.3
หัวหน ้างานกับการสร ้างทีท
L ํางานให ้เป็ นสถานทีท
L ํางานน่าอยูน
่ ่าทํางาน (Happy Workplace)
สว่ นทีL 6: เทคนิคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สาํ หรับผู ้บริหารสมัยใหม่
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

6.1
6.2
6.3
6.4

ั ภาษณ์พนักงาน (Selection & Interview)
การคัดเลือกและสม
ั พันธ์และสร ้างสม
ั พันธภาพทีด
การแรงงานสม
L ี (Employee Relation)
การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development)
การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation)

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายใน 3
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายใน 18
ประเภท
บุคคลทวไป
ั
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

ตุลาคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

ตุลาคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

ํ ระเงิน:
วิธก
ี ารชา
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีQ
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีL 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีL 014-2-63503-8
L บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงL แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีL จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ทีL 0-2615-4479
ืL บริษัทของท่าน และชือ
L หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังL จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงL แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีL จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
L ่าย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขทีL 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด ์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีLได ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงL แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีL จํากัด
โทรศัพท์ 02-615-4499, 02-615-4477-78
โทรสาร 02-615-4479
เว็บไซท์ www.hipotraining.com
อีเมล์ hipotraining@gmail.com
เฟสบุค
๊ www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, เทคนิคการบริหาร, พัฒนาคน, สําหรับผู ้บริหารสมัยใหม่, เทคนิคในการบริหารคน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.com

