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“การบรหิารทรพัยากรบคุคลสําหรบัผูจ้ดัการและหวัหนา้งาน HR” 
HR for Professional HR Manager and Supervisor 

 
 

วทิยากร : ดร.ชชัวาล อรวงศศ์ภุทตั 
วทิยากรและทีBปรกึษาดา้นการพัฒนาบคุลากร 

เพืBอการเพิBมผลผลติทีBมปีระสบการณ์มากมายจากองคก์รทัMงในธรุกจิบรกิาร 
และอตุสาหกรรมหลายองคก์รชั Mนนํา 

 
 
 

19 เมษายน 2564 
09.00 – 16.00 น. 

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

 

หลกัการและเหตผุล  

            การบรหิารทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย ์นับเป็นภารกจิดา้นหนึBงทีBองค์กรทั Mงหลายต่าง
ตระหนักว่าเป็นงานส่วนสําคัญดา้นหนึBงทีBองคก์รตอ้งใหค้วามสําคัญ มีคํากล่าวถงึองค์กรขั MนนําทีBมีการ
เตบิโตอย่างยัBงยืน  บรหิารจัดการความเปลีBยนแปลงอย่างไดผ้ล และมขีดีความสามารถในการแข่งขันเป็น
อย่างดีในธุรกจิไวป้ระการหนึBงว่า องคก์รดําเนินงานไดอ้ย่างดีหรอืไม่ มีเงืBอนไขประการสําคัญทีBงาน HR 
จะตอ้งบรหิารจัดการใหด้ดีว้ย มแีนวปฏบัิตทิีBด ีเกืMอกลูสนับสนุนต่อการดําเนนิงานใหบ้รรลุวสิยัทัศน์ พันธกจิ
และเป้าหมายระดับต่าง ๆ ขององค์กรเป็นอย่างดี  และยืดหยุ่นรองรับการเปลีBยนแปลงทางธุรก ิจทีB
ขบัเคลืBอนอยา่งรวดเร็วดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ แต่หลายองคก์รไม่อาจขับเคลืBอนงาน
ไดอ้ย่างราบรืBน ดว้ยเพราะงาน HR ทีBจัดเป็นงานหลังบา้น (Back Office) ไม่ไดรั้บความสําคัญมากนัก 
ประกอบกับผูบ้รหิารงาน HR ทกุระดับ ยังมีความเขา้ใจในงานเชงิลกึของ HR ไม่มากพอกับการดําเนนิ
บทบาทและหนา้ทีBคู่หูทางกลยุทธ ์(Strategic Partner) ขององคก์ร จงึออกแบบหลักสูตรเฉพาะเพืBอให ้
การเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งขดีความสามารถของผูจั้ดการและหัวหนา้งาน HR    
 
วัตถปุระสงค ์:  
          หลักสตูรหนึBงวันนีM  จะชว่ยกระชบัความเขา้ใจใหแ้ก่ผูจั้ดการและหัวหนา้งาน HR เนน้องคก์รขนาด
เล็กและกลาง (SME) ทีBอาจเตบิโตหรอืไดรั้บการโอนยา้ยมาจากงานดา้นธรุการ งานดา้นบัญชหีรอืงานดา้น
อืBนในดา้นสนับสนุนองคก์ร ใหไ้ดเ้ขา้ใจเครืBองมอืและแนวทางการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลในทกุ
ขอบขา่ยงาน และยังนําเสนอเครืBองมอืและเทคนคิใหม่ ๆ ในดา้น HR เพืBอใหไ้ม่ตกยุค ไม่หลายความรูใหม่ 
ๆ ทีBหลากหลายในเสน้ทางของการเป็นผูจั้ดการหรอืหัวหนา้งานดา้น HR แบบมอือาชพี  ซึBงจะสามารถ
นําไปต่อยอดศกึษาแต่ละเรืBองในทางลกึต่อไปในอนาคต และยังไดแ้ลกเปลีBยนความคดิเห็นกับเพืBอนร่วม
วชิาชพีต่างองคก์ร กบัวทิยากร  
 
หัวขอ้การฝึกอบรมตามหลักสตูร  
1. งาน HR ในโลกธรุกจิ 4.0  
2. สํารวจความเปลีBยนแปลงของงาน HR ในรอบ 10 ปีทีBผา่นมาในประเทศไทย  
3. บทบาทของ HR ในองคก์ร SME ในยุคธรุกจิ 4.0  
4. ทกัษะทีBจําเป็นเพืBอรองรับบทบาทสําคัญของผูจั้ดการและหัวหนา้งาน HR  
5. งาน HR จากมุมมองทีBปรกึษา 

5.1 การวเิคราะหง์านและจัดทําใบกําหนดหนา้ทีBงานอยา่งงา่ยและใชไ้ดผ้ล 
5.2 การคัดเลอืก “คนทีBใช”่ ดว้ยการสรรหา และสัมภาษณ์  
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(1) การวางแผนกําลังคน  
(2) การเลอืกใชช้อ่งทางสรรหาสําหรับองคก์ร SME  
(3) เทคนคิการสัมภาษณ์ทีBคัดเลอืกคนทีBใชใ่หไ้ด ้“ชวัร์ๆ ”  
(4) การประเมนิผลทดลองงานพนักงานใหมท่ีBไดผ้ลดกีวา่  

5.3 การพัฒนาบคุลากร 
(1) การพัฒนาบคุลากรในยุคคน Gen Y และ Gen Z เป็นคนกลุม่ใหญ่ขององคก์ร 
(2) การพัฒนาทกัษะพนักงาน จะเริBมจากหัวหนา้งานหรอืพนักงานปฏบัิตกิารกอ่น 
(3) ทกัษะใดทีBตอ้งเนน้พัฒนากบัหัวหนา้งาน และผูจั้ดการ HR 
(4) ชอ่งทางการเรยีนรูแ้บบใดทีBเหมาะกับ SME   

5.4 การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน (Performance management) 
(1) รูจั้กกบั KPIs และการกําหนด KPIs 
(2) OKRs คอือะไรและตัวอยา่งการใชง้านแบบไมต่กยุค  
(3) การใช ้Competency  
(4) การกําหนดคา่นยิมองคก์รหรอืคุณลกัษณะทีBพงึประสงคอ์ืBนเพืBอการประเมนิผล 
(5) การจัดทําแบบประเมนิผลเพืBอตอบโจทยก์ารสรา้งผลงาน  

5.5 การบรหิารคา่ตอบแทน / สวสัดกิารเพืBอจงูใจและธํารงรักษาพนักงาน 
5.6 การกําหนดและจัดทํางบประมาณดา้น HR (Staff/Employee Cost)   
5.7 การบรหิารความแตกต่างของชว่งวัย (Generation Management) ของคนในองคก์ร 
5.8 การจัดทําขั Mนตอนการปฏบิัตงิานมาตรฐานของงาน HR  
5.9  ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO กบังาน HR  
5.10  HR กบัการจัดการความรูอ้งคก์รในองคก์ร (Knowledge Management)  

6. สรุปสิBงทีBไดเ้รยีนรู ้ 
 

 

ใบประกาศนยีบตัร : บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
 
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรมสมัมนา / ทา่น 
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 

ราคาพเิศษ !!! ชําระคา่อบรมสมัมนา กอ่นวนัอบรม 15 วนั   
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 ดงันีM 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
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4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เว็บไซต:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, การบรหิารทรัพยากรบคุคล,ผูจ้ดัการ,หวัหนา้งาน ,HR,Professional ,HR Manager,Supervisor 
 


