
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

หลกัสตูรอบรม HR Tool & Tricks for Non HR 
เทคนคิและเครื�องมอืการบรหิารทรพัยากรบคุคลสาํหรบัผูบ้รหิารและหวัหนา้งาน 

 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีGไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั Lนนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั Lนนํากวา่ 24 ปี 

 

25 กรกฎาคม 2562 
09.00 -16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
        *สถานทีGจัดสมัมนาอาจเปลีGยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
           หากองคก์รของทา่น ใหค้วามสนใจในการยกระดับการจัดการและพัฒนาคนสาํหรับผูบ้รหิารและหัวหนา้งาน
สมัยใหม่ เพืGอเพิGมประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการ  และตอ้งการนําพาองคก์รไปสูก่ารทํางานทีGยอดเยีGยม ทกุคนใน
องคก์ร...ร่วมมอื...ร่วมแรง...ร่วมใจ ในการพัฒนาตนเองและองคก์รใหก้า้วไปสูเ่ป้าหมายทีGกําหนดไว ้การสง่เสรมิการ
เพิGมขดีความสามารถในการแขง่ขันทางธรุกจิ (Competitive Advantage) ดว้ยการเรยีนรูสํ้าหรับผูบ้รหิารและหัวหนา้
งานเรืGองเทคนคิการบรหิารทรัพยากรบคุคลสมัยใหม่สาํหรับผูบ้รหิารและหัวหนา้งาน (Modern HR Tools & Trick for 
All Manager)จงึเป็นสิGงสําคัญและจําเป็นตอ่องคก์รของทา่น 

          หลักสตูรนีLไดรั้บการออกแบบและพัฒนายอดจากหลักสตูร HR for Non HR จากประสบการณ์ในการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบคุคลของวทิยากรในองคธ์รุกจิเอกชนชั Lนนํากว่า 28  ปี ทีGจะชว่ยใหผู้บ้รหิารและหัวหนา้งานใน
องคก์รของทา่นสามารถบรหิารและพัฒนาบคุลากรไดส้อดคลอ้งกับทศิทางของธรุกจิ เพืGอความสําเร็จขององคก์ร 

 
วตัถปุระสงค:์   

1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีGยวกับหลักการ และบทบาทหนา้ทีGของผูจั้ดการและหัวหนา้งานยคุใหม่ในการ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

2. เสรมิสรา้งความตระหนักถงึความสาํคัญและความจําเป็นในการจัดการและพัฒนาบคุลากรยุคใหม่ในหน่วยงาน
ของตนเอง 

3. เรยีนรูเ้กีGยวกับ ขั Lนตอน วธิกีาร และเทคนคิในการจัดการและพัฒนาบคุลากรยุคใหม ่สาํหรับผูบ้รหิารและ
หัวหนา้งานในการนําไปปรับใชใ้นหน่วยงานของตนเอง 

4. สามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการจัดการและพัฒนาบคุลากรในหน่วยงานทีGตนรับผดิชอบไดอ้ย่าง
เหมาะสม อันจะนํามาซึGงการเพิGมประสทิธภิาพและขวัญกําลังใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน 
  

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�  1  :  เรื�องควรรูเ้ก ี�ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลสาํหรบัผูบ้รหิารและหวัหนา้งาน 

• ความสําคัญของการบรหิารทรัพยากรบคุคลในหน่วยงาน เพืGอประสทิธภิาพในการดําเนนิงานขององคก์ 
• บทบาทหนา้ทีGของผูบ้รหิาร หัวหนา้งานในการบรหิารทรัพยากรบคุคลภายในหน่วยงาน 
• ความสัมพันธร์ะหว่างผูบ้รหิาร หัวหนา้งาน ในการทํางานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

สว่นที�  2  :  ศลิปะในการบงัคบับญัชาหรบัผูนํ้ายุคใหม ่

สว่นที�  3  :  บทบาทหนา้ที�สาํหรบัผูบ้รหิารและหวัหนา้งานในดา้นการจดัการทรพัยากรบคุคลสมยัใหม ่
(HRM for Non HR) 
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• บทบาทที� 1 การวางแผนอัตรากําลังคน สาํหรับผูบ้รหิารและหัวหนา้งาน (Manpower Planning) 
• บทบาทที� 2 การสมัภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหมใ่หเ้หมาะสมกับองคก์ร (Selection and Interview) 
• บทบาทที� 3 การบรหิารคา่จา้งทีGเหมาะสม สําหรับผูบ้รหิารและหัวหนา้งาน (Compensation) 
• บทบาทที� 4 ผูบ้รหิารและหัวหนา้งานกบัการเป็นนักแรงงานสมัพันธม์อือาชพี   

       * 10 บทบาทของผูบ้รหิารและหัวหนา้งานในการสง่เสรมิแรงงานสมัพันธใ์นองคก์ร 

       * กฎหมายแรงงานพืLนฐานทีGหัวหนา้งานตอ้งรู ้

       * เทคนคิการออกหนังสอืเตอืน      

    * Workshop : การเขยีนหนงัสอืเตอืนใหม้ผีลบงัคบัใชท้างกฏหมาย 

สว่นที�  4  :  บทบาทหนา้ที�สาํหรบัผูบ้รหิารและหวัหนา้งานในดา้นการพฒันาทรพัยากรบคุคลสมยัใหม ่
(HRD for Non HR) 

• บทบาทที� 5 การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร สําหรับผูบ้รหิารและหัวหนา้งาน(Training & Development) 

         * การจัดทําแผนการพัฒนาแบบ Training Road Map (TRM) ภายในฝ่ายงาน 

      * การจัดทํา On the Job Training (OJT Plan) 

          * Workshop : การจดัทํา  Section OJT Plan สาํหรบัผูบ้รหิารและหวัหนา้งาน 

     * การจัดทําแผนพัฒนารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP)    

• บทบาทที� 6 การประเมนิผลการปฏบัิตงิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Performance Evaluation) ใหส้อดคลอ้งกบั
ผลงานการทํางาน (KPI) และความสามารถ (Competency) 

• บทบาทที� 7 การสง่เสรมิความกา้วหนา้ในสายอาชพีของลกูนอ้ง (Career Path) 

  
 

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 25 กรกฎาคม 2562 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 10 กรกฎาคม 2562 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีL 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีG 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีG 014-2-63503-8 

          ชืGอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีG 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืGอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืGอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัGงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีGจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
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     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีGไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิGง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีG จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, เทคนคิ, การบรหิาร, พัฒนาคน, สมยัใหม,่ บรหิารคน 


