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หล ักสูตร กลยุทธ์การบริหารทร ัพยากรมนุษย์สาหร ับผูบ
้ ริหารยุคใหม่
HR for Non-HR

วันที่ 28 มกราคม 2559

หลักการและเหตุผล
วันนีห
้ ลายองค์กรต ้องเผชิญกับปั ญหา ไม่สามารถนาระบบหรือเครือ
่ งมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตา่ ง ๆ ที่
องค์กรได ้จัดทาขึน
้ ไป Implement ใช ้งานจริงให ้เกิดประโยชน์ในองค์กรได ้ เช่น Job Description (JD) , ระบบ
Competency, Career Path, Talent Management ฯลฯ ทัง้ นีเ้ นือ
่ งจาก ผู ้บริหารซึง่ ไม่ได ้อยูใ่ นสายงาน HR (Line
Manager) แต่เป็ นบุคคลสาคัญในการนาเครือ
่ งมือหรือระบบงาน HR ต่าง ๆ ไปใช ้จริง
ไม่สามารถนาเครือ
่ งมือหรือระบบ HR ต่าง ๆ ไปใช ้ในหน่วยงานของตนเองได ้ เช่น ผู ้จัดการผลิต, ผู ้จัดการ
ซ่อมบารุง,ผู ้จัดการตลาด, ผู ้จัดการขาย, ผู ้จัดการบัญชีและการเงิน ฯลฯ ส่งผลให ้องค์กรต ้องสูญเสียทัง้ เงินและเวลา
ในการจัดทาระบบต่าง ๆ แต่สด
ุ ท ้ายก็ต ้องเก็บระบบดังกล่าวไว ้
ดังนัน
้ การพัฒนาให ้ผู ้บริหารซึง่ ไม่ได ้อยูใ่ นสายงาน HR (Line Manager) มีความรู ้ ความเข ้าใจและสามารถ
นาระบบหรือเครือ
่ งมือบริหารทรัพยากรมนุษย์ทเี่ กีย
่ วข ้องไปใช ้งานจริงในหน่วยงานได ้อย่างถูกต ้องและมีประสิทธิภาพ
จะส่งเสริมและสนับสนุน ให ้องค์กรสามารถบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได ้อย่างมีประสิทธิผลและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
อันจะทาให ้องค์กรประสบความสาเร็จในการดาเนินงานต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 เพื่อให้ผูบ้ ริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
 เพื่อให้ทราบถึงความสาคัญและประโยชน์ของการนาระบบหรือเครื่องมือด้าน HR ไปใช้เพื่อบริหารคนใน
หน่ วยงานอย่างเป็ นระบบ
 เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะในการจัดทาและใช้เครื่องบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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 เพื่อให้สามารถนาระบบบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ ไป Implement ใช้จริงในหน่ วยงานได้อย่างประสิทธิผลและ
เป็ นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
ั มนา เวลา 09.00-16.00 น.
หัวข ้อการสม
 ความสาคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับองค์กร หน่วยงาน ทีมงาน และตัวบุคคล
 เหตุผลความจาเป็ นของงาน HR ทีมต
ี อ
่ ผู ้จัดการตามสายงานต่าง ๆ
 บทบาทของงาน HR สาหรับผู ้จัดการตามสายงาน และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
ื่ มโยงเกีย
 ความเชอ
่ วเนือ
่ งในบทบาทของ Line Managerและบทบาทของหน่วยงานทรัพยากร
มนุษย์
ทัง้ 4 มิต ิ
้
(สรรหา-พัฒนา-รักษาไว ้-ใชประโยชน์
)
มิตท
ิ ี่ 1 : การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection)
มิตท
ิ ี่ 2 : การพัฒนาพนักงาน (Training & Career Development)
มิตท
ิ ี่ 3 : การรักษาไว ้ – การจูงใจพนักงาน (Motivation System)
ิ ธิภาพการปฏิบัตงิ าน (Performance Management System)
มิตท
ิ ี่ 4 : การบริหารประสท

 Modern HR Tools ทีอ
่ งค์กรสมัยใหม่นย
ิ มนามาใชกั้ บการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
o Competency และ KPI กับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
o Employee Engagement เพือ
่ ความผูกพันและทุม
่ เทกับองค์กร
o Talent Management กับการบริหารคนเก่งเพือ
่ ความโดดเด่นขององค์กร
ื ทอดขององค์กร
o Succession Plan เพือ
่ การเตรียมทายาทสบ
o การสรุปประเด็นการนาไปใช ้
วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉั นทนาวี

ประสบการณ์ทางาน





ผูอ้ ำนวยกำรหลักสูตรพัฒนำนักขำย บริษทั มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ ยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กลุ่มบริษทั ทีซซี ี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
ผูจ้ ดั กำรฝำ่ ยฝึกอบรมกำรตลำดและกำรขำย เครือโอสถสภำ
ทีป่ รึกษำและวิทยำกรด้ำนทรัพยำกรบุคคล

วิธีการอบรม
1.

บรรยายให้ เกิดแนวความคิด ได้ หลักการและวิธีการ

2.

ฝึ กปฏิบตั ิจากกรณีศกึ ษา และจากงานจริ ง

ระยะเวลาของการอบรม

1 วัน

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม

หัวหน ้างาน ผู ้จัดการทุกสายงาน
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 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ั
ค่าสมมนา/ว
ัน

ราคาก่อน VAT

35,000

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย

2,450

ราคาสุทธิ

3%

(1,050)

36,400

วิธก
ี ารชาระเงิน:
ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
Fax ใบ Pay-in และหนั งสอ
ื่ คอร์สอบรม ชอ
ื่ บริษัทของท่าน
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
2. ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)

ี ภาษี 0103553030100
3. หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจาตัวผู ้เสย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชัน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

ิ ธิในการไม่คน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสท
ื เงินทีไ่ ด ้ชาระมาแล ้ว

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
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