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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  

เทคนคิการบรหิารและ 
พฒันาคนสาํหรบัผูบ้รหิารสมยัใหม ่

(HR for Non HR) 
 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีLไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั Qนนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั Qนนํากวา่ 24 ปี 

 

22 สงิหาคม 2563 
09.00 -16.00 น. 

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

 
 

หลกัการและเหตผุล 
โลกปัจจุบนักําลังเขา้สูยุ่คของการเปลีLยนแปลงดา้นเทคโนโลยแีละนวัตกรรม การบรหิารและพัฒนาคนจงึเป็น

เรืLองสําคัญยิLง เพราะคนเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลืLอนองคก์ร  หลายองคก์รจงึหันมาใหค้วามสนใจในการยกระดับ
การบรหิารและพัฒนาคนสําหรับผูบ้รหิารสมัยใหม่ เพืLอเพิLมประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการใหเ้ป็นไปตามทศิทาง
และเป้าหมายทีLองคก์รกําหนดไว ้ 
          หลักสูตรนีQไดร้ับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึQน จากประสบการณ์ในการบรหิารและพัฒนาทรัพยากร
บคุคลของวทิยากรในองคธ์รุกจิเอกชนชั Qนนํากว่า 24 ปี  
 
วตัถปุระสงค:์   
1. ผูเ้ขา้รับการเรยีนรูม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจบทบาทของตนเกีLยวกบัการบรหิาร และพัฒนาบคุลากรในหน่วยงาน
ของตนเอง 

2. ผูเ้ขา้รับการเรยีนรูต้ระหนักถงึความสาํคัญและความจําเป็นในการบรหิารและพัฒนาบคุลากรในหน่วยงานของ
ตนเอง 

3. เสรมิสรา้งทักษะพืQนฐานในการบรหิารและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง 
4. ผูเ้ขา้รับการเรยีนรูส้ามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจัดการงานและคนในหน่วยงานทีLตนรับผดิชอบ
ไดอ้ย่างเหมาะสม อันจะนํามาซึLงการเพิLมประสทิธภิาพและขวัญกําลังใจในการปฏบัิตงิานของพนักงาน 

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นทีL  1: ความสําคัญของการบรหิารและพัฒนาคนสมัยใหม่ เพืLอสรา้งประสทิธภิาพในการดําเนนิงานขององคก์ร 
สว่นทีL  2: บทบาทหนา้ทีLของผูบ้รหิาร หัวหนา้หน่วยงานในการบรหิารและพัฒนาคนภายในหน่วยงาน 
สว่นทีL  3: ความสัมพันธร์ะหว่างหัวหนา้งานในการทํางานร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคล  
สว่นทีL  4: ภาพรวมกระบวนการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลสมัยใหม่  
สว่นทีL  5: เทคนคิในการบรหิารคน สําหรับผูบ้รหิารสมัยใหม่ 

5.1 ผูนํ้ากับการทํางานเป็นทมี (The Success Leader & Teamwork) 
5.2 การสืLอสารระหวา่งหัวหนา้งานและพนักงานทีLมปีระสทิธผิล 
5.3 หัวหนา้งานกบัการสรา้งทีLทํางานใหเ้ป็นสถานทีLทํางานน่าอยู่น่าทํางาน (Happy Workplace) 

 
สว่นทีL  6: เทคนคิการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล สาํหรับผูบ้รหิารสมัยใหม ่ 

6.1 การคัดเลอืกและสมัภาษณ์พนักงาน (Selection & Interview) 
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6.2 การแรงงานสมัพันธแ์ละสรา้งสมัพันธภาพทีLด ี(Employee Relation) 
6.3 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development) 
6.4 การประเมนิผลการปฏบัิตงิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Performance Evaluation)  

 
 

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

ชําระภายใน 22 สงิหาคม  2563  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 8 สงิหาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 
 

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

          ชืLอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีL 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืLอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืLอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัLงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีLจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีLไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิLง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีL 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 


