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หลกัสตูร   HR ส ำหรับหัวหนำ้งำน/ผูจั้ดกำรทีไ่มใ่ช ่HR 

HR for Non-HR Managers 

วนัที ่25 สงิหาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น.  Online Training 

หลักกำรและเหตผุล  

วันน้ีหลำยองคก์รตอ้งเผชญิกับปัญหำ ไมส่ำมำรถน ำระบบหรอืเครือ่งมอืกำรบรหิำรทรัพยำกรมนุษยต์ำ่ง ๆ ที่

องคก์รไดจ้ัดท ำขึน้  ไป Implement ใชง้ำนจรงิใหเ้กดิประโยชนใ์นองคก์รได ้ เชน่  Job Description (JD)  ระบบ 

Competency, Career Path, Talent Management ฯลฯ  ทัง้น้ีเน่ืองจำก ผูบ้รหิำรซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นสำยงำน HR  (Line 

Manager)    แตเ่ป็นบคุคลส ำคญัในกำรน ำเครือ่งมอืหรอืระบบงำน HR ตำ่ง ๆ ไปใชจ้รงิ    

ไมส่ำมำรถน ำเครือ่งมอืหรอืระบบ HR ตำ่ง ๆ ไปใชใ้นหน่วยงำนของตนเองได ้  เชน่ ผูจั้ดกำรผลติ, ผูจ้ดักำร

ซอ่มบ ำรุง,ผูจ้ดักำรตลำด, ผูจ้ัดกำรฝ่ำยขำย, ผูจั้ดกำรบญัชแีละกำรเงนิ ฯลฯ   สง่ผลใหอ้งคก์รตอ้งสญูเสยีทัง้เงนิและ

เวลำในกำรจัดท ำระบบตำ่ง ๆ แตส่ดุทำ้ยกต็อ้งเก็บระบบดังกลำ่วไว ้  

 ดังนัน้ กำรพัฒนำใหผู้บ้รหิำรซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นสำยงำน HR (Line Manager)  มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจและสำมำรถน ำ

ระบบหรอืเครือ่งมอืบรหิำรทรัพยำกรมนุษยท์ีเ่กีย่วขอ้งไปใชง้ำนจรงิในหน่วยงำนไดอ้ยำ่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิำพ จะ

สง่เสรมิและสนับสนุน ใหอ้งคก์รสำมำรถบรหิำรทรัพยำกรมนุษย ์ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธผิลและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกัน อัน

จะท ำใหอ้งคก์รประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนนิงำนตอ่ไป 

วัตถปุระสงคข์องหลักสตูร 

➢ เพื่อใหผู้บ้ริหาร มีพื้ นฐานความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเกี่ยวกบัระบบการบริหารทรพัยากรมนุษย์ 

➢ เพื่อใหท้ราบถึงความส าคญัและประโยชน์ของการน าระบบหรือเครื่องมือดา้น HR ไปใชเ้พื่อบริหารคนใน

หน่วยงานอยา่งเป็นระบบ  

➢ เพื่อใหม้ีความรู ้ความเขา้ใจ  และมีทกัษะในการจดัท าและใชเ้ครื่องบริหารทรพัยากรมนุษยท่ี์เกี่ยวขอ้ง  

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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➢ เพื่อใหส้ามารถน าระบบบริหารทรพัยากรมนุษย ์ไป Implement ใชจ้ริงในหน่วยงานไดอ้ยา่งประสิทธิผลและ

เป็นไปในทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการ  

 

 

หัวขอ้กำรสมัมนำ  
 

➢ ควำมส ำคัญของกำรบรหิำรและพัฒนำทรัพยำกรมนุษยใ์นระดับองคก์ร หน่วยงำน ทมีงำน และตัวบคุคล 
• เหตผุลควำมจ ำเป็นของงำน HR ทมีตีอ่ผูจ้ัดกำรตำมสำยงำนตำ่ง ๆ 

• บทบำทของงำน HR ส ำหรับผูจ้ัดกำรตำมสำยงำน และหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย ์
• ควำมเชือ่มโยงเกีย่วเน่ืองในบทบำทของ Line Managerและบทบำทของหน่วยงำน 

ทรัพยำกรมนุษย ์
 
(สรรหำ-พัฒนำ-รักษำไว-้ใชป้ระโยชน)์ 

 มติทิี ่1 :  กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง ( Manpower Planning) 
         มติทิี ่ 2 : กำรสรรหำและคัดเลอืก (Recruitment and Selection) 
 มติทิี ่3 : กำรพัฒนำพนักงำน (Training & Competency Base Training)  
          มติทิี ่4 : กำรรักษำไว ้– กำรจงูใจพนักงำน (Motivation System) 
 มติทิี ่5 : กำรบรหิำรประสทิธภิำพกำรปฏบิัตงิำน (Performance Management System) 
          มติทิี ่6 : กำรวำงแผนพัฒนำอำชพี ( Career Development) 

  
➢ Modern HR Tools ทีอ่งคก์รสมัยใหมน่ยิมน ำมำใชก้บักำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล 

o Competency และ KPI กบักำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรบคุคล 
o Employee Engagement เพือ่ควำมผกูพันและทุม่เทกบัองคก์ร 
o Talent Management กบักำรบรหิำรคนเกง่เพือ่ควำมโดดเดน่ขององคก์ร 
o Succession Plan เพือ่กำรเตรยีมทำยำทสบืทอดขององคก์ร 
o กำรสรปุประเด็นกำรน ำไปใช ้

 

วิทยากร  ดร.กฤติน  กลุเพ็ง 

 ประสบการณ์ท างานที่ผ่านมา 

• ผู้จดัการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสนั ราชด าริ จ ากดั 
• ผู้จดัการส่วนการบุคคล บริษัทในเครือซิเมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai Industry Co., Ltd., The Siam 

Guardian Glass Co., Ltd., The Siam Construction Steel Co., Ltd., The Siam Refractory Industry Co., Ltd. 
• ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุม่โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวนัออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท 
• ที่ปรึกษา บริษัท อีซี่สเต๊ก จ ากดั บริษัท พลาซ่าซพัพลาย จ ากดั ฯล 
• วิธีการอบรม 

1. บรรยายให้เกดิแนวความคดิ ได้หลกัการและวิธีการ  

2. ฝึกปฏิบตัิจากกรณีศกึษา และจากงานจริง 
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ระยะเวลาของการอบรม 1  วนั 

คณุสมบตัิผู้ เข้าอบรม หัวหนำ้และ ผูจ้ัดกำรทกุสำยงำน   

อตัราคา่อบรมสมัมนา ทา่นละ 2,900 + Vat 203 = 3,103 บาท 

สมัคร 3 ทำ่น ๆ ละ 2,500 บำท + VAT 175=2,675  

การช าระคา่อบรม  โอนผา่นบญัชธีนาคารเทา่น ัน้  ธนำคำรกสกิรไทย บัญชสีะสมทรัพย ์

สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238  ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

และ Scan ใบ Pay-in และหนงัสอืรบัรองหกั ณ ทจีา่ย 

 
3.  หัก ณ ทีจ่่ำย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลข่ัูน   
เลขที ่89/161 หมูบ่ำ้นพฤกษำวลิล ์23 ซ.พระยำสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพฯ 10510 

  
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญำ 088929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 
ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

  4 

 

4  

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

HR ส ำหรับหัวหนำ้งำน/ผูจั้ดกำรทีไ่มใ่ช ่HR 

     HR for Non-HR Manager 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี__________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  
 

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

หมายเหตุ   

กรณียกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องช าระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

mailto:info.ptstraining@gmail.com

