
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400           

โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

HR for Non HR Manager 
 

วทิยากร: อาจารยอ์ดุมเดช  บรูพภ์าค 
นติศิาสตรบั์ณฑติ คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

ประกาศนียบัตรชั Kนสงู บัณฑติอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร ์ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A. 

Mini M.B.A. มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
อาจารยค์ณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 

ผูช้ว่ยอธกิารบด ีฝ่ายกจิกรรมนักศกึษา มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตหาดใหญ่ 
ประกอบธรุกจิดา้นการคา้ระหว่างประเทศ และธรุกจิภัตตาคาร ณ   CALIFORNIA, U.S.A. 

 

21 พฤษภาคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

*สถานทีiจัดอบรมอาจเปลีiยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
U 
 
 

หลกัการและเหตผุล:  
 หนา้ทีiโดยหลักของผูบ้ังคบับัญชาคอื นอกจากทํางานใหล้ลุว่งเป้าหมายโดยใชท้รัพยากรทีiมอียูไ่ดแ้ก ่เงนิ 
วัสด ุเวลา และกําลังคน  โดยกระบวนการของการจดัการคอื การวางแผน การจัดองคก์ร การอํานวยการ การจัด
งบประมาณ แลว้สว่นทีiสําคัญทีiสดุคอื การบรหิารงานบคุคล ผูบ้ังคับบัญชา หลายแหง่มักมคีวามเขา้ใจผดิอยูเ่สมอวา่ 
การบรหิารงานบคุคล เป็นงานของฝ่ายบคุคลมักไมค่อ่ยสนใจในรายละเอยีดของงานดังกลา่ว  ทําใหเ้กดิปัญหาอยู่
เสมอ 
 
วตัถปุระสงค:์   

1. เพืiอใหห้ัวหนา้งานตระหนักถงึความสําคัญและบทบาทของหัวหนา้งานในดา้นบรหิารงานบคุคล 
2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทของหัวหนา้งานในดา้นบรหิารงานบคุคล 
3. หัวหนา้งานมทีักษะในการทําหลักเกณฑใ์นการบรหิารงานบคุคลไปประยกุตใ์หเ้กดิบรรยากาศของแรงงาน

สมัพันธท์ีiด ี
4. พนักงานมขีวัญ กําลังใจทีiด ีเกดิ loyalty ตอ่องคก์าร ปฏบิัตงิานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทําใหผ้ล

ผลติเพิiมสงูขึKน มคีวามเจรญิกา้วหนา้ทางธรุกจิ 
 

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. บทบาทหัวหนา้งานกบัการบรหิารการจัดการในยคุปัจจบุัน 
2. หลักเกณฑ ์ปรัชญา ของการบรหิารงานบคุคล 
3. บทบาทของหัวหนา้งานในการวางแผน/ การบรหิารอัตรากําลังคน กระบวนการสรรหาและการคัดเลอืก

พนักงาน 
4. การบรหิารงานดา้นสวัสดกิาร สทิธผิลประโยชนต์า่ง ๆ  ของพนักงาน ความรูเ้รืiองการประกนัสงัคม กองทนุเงนิ

ทดแทน เงนิกองทนุสะสม ฯลฯ. 
5. การแรงงานสมัพันธ ์ทราบถงึ กฎหมายแรงงาน บทบาทของหัวหนา้งานในดา้นแรงงานสมัพันธ ์การรักษา

ระเบยีบวนัิย การใชม้าตรการ วนัิยในทางบวก 
6. บทบาทหัวหนา้งานกบัการพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน 
7. พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน และขอ้กฎหมายแรงงานทีiหัวหนา้งานควรทราบ 
8. บทบาทของการบรหิารงานบคุคลเพืiอรองรับกบัความเจรญิเตบิโตขององคก์รในอนาคต 
9. สรปุ / ตอบคําถาม 

 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400           

โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนดค์อนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 21 พฤษภาคม 2563 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ 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 6  พฤษภาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซสํ์าเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสุทธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4472.00 4,601.00 

สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

 วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนีK 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบัญชสีะสมทรัพย ์เลขทีi 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีi 014-2-63503-8 

          ชืiอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิiง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีi จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจ่ีาย (ถา้ม)ี ทีi 0-2615-4479  
          พรอ้มระบุชืiอบรษัิท เบอรต์ดิต่อของท่าน ชืiอหลักสตูรและวันอบรม 
2.  ชําระดว้ยเช็คสัiงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิiง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีi จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีiจ่าย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสุทธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีiไดช้ําระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิiง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีi จํากัด 
โทรศัพท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน์: hipotraining 
Facebook : www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, หัวหนา้งาน  , บรหิารทรัพยากรบุคคล,   HR for Non HR Manager  


