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หลกัสตูร   การบรหิารทรัพยากรมนุษยสํ์าหรับหวัหนา้งาน 
Hr for Non-HR Manager 

วนัที ่25 มถินุายน 2561/ถดัไปวนัที ่23 สงิหาคม 2561 

โรงแรมอไรซ้ สขุมุวทิ 26 

 

หลักการและเหตผุล  

วันนีห้ลายองคก์รตอ้งเผชญิกบัปัญหา ไมส่ามารถนําระบบหรอืเครือ่งมอืการบรหิารทรัพยากรมนุษยต์า่ง ๆ ที่
องคก์รไดจั้ดทําขึน้  ไป Implement ใชง้านจรงิใหเ้กดิประโยชนใ์นองคก์รได ้ เชน่  Job Description (JD)  ระบบ 
Competency, Career Path, Talent Management ฯลฯ  ทัง้นีเ้นือ่งจาก ผูบ้รหิารซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นสายงาน HR  (Line 
Manager)    แตเ่ป็นบคุคลสําคญัในการนําเครือ่งมอืหรอืระบบงาน HR ตา่ง ๆ ไปใชจ้รงิ    

ไมส่ามารถนําเครือ่งมอืหรอืระบบ HR ตา่ง ๆ ไปใชใ้นหน่วยงานของตนเองได ้  เชน่ ผูจั้ดการผลติ, ผูจั้ดการ
ซอ่มบํารงุ,ผูจั้ดการตลาด, ผูจั้ดการฝ่ายขาย, ผูจั้ดการบญัชแีละการเงนิ ฯลฯ   สง่ผลใหอ้งคก์รตอ้งสญูเสยีทัง้เงนิและ
เวลาในการจัดทําระบบตา่ง ๆ แตส่ดุทา้ยกต็อ้งเก็บระบบดังกลา่วไว ้  

 ดังนัน้ การพัฒนาใหผู้บ้รหิารซึง่ไมไ่ดอ้ยูใ่นสายงาน HR (Line Manager)  มคีวามรู ้ความเขา้ใจและสามารถ
นําระบบหรอืเครือ่งมอืบรหิารทรัพยากรมนุษยท์ีเ่กีย่วขอ้งไปใชง้านจรงิในหน่วยงานไดอ้ยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 
จะสง่เสรมิและสนับสนุน ใหอ้งคก์รสามารถบรหิารทรัพยากรมนุษย ์ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
อนัจะทําใหอ้งคก์รประสบความสําเร็จในการดําเนนิงานตอ่ไป 

วตัถปุระสงคข์องหลักสตูร 

 เพ่ือใหผู้บ้ริหาร มีพ้ืนฐานความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัระบบการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

 เพ่ือใหท้ราบถึงความสาํคญัและประโยชน์ของการนําระบบหรือเคร่ืองมือดา้น HR ไปใชเ้พ่ือบริหารคนใน

หน่วยงานอยา่งเป็นระบบ  

 เพ่ือใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจ  และมีทกัษะในการจดัทาํและใชเ้คร่ืองบริหารทรพัยากรมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 
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 เพ่ือใหส้ามารถนําระบบบริหารทรพัยากรมนุษย ์ไป Implement ใชจ้ริงในหน่วยงานไดอ้ยา่งประสิทธิผลและ

เป็นไปในทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการ  

 

 
หวัขอ้การสมัมนา  
 
 ความสําคัญของการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นระดับองคก์ร หน่วยงาน ทมีงาน และตัวบคุคล 

• เหตผุลความจําเป็นของงาน HR ทมีตีอ่ผูจั้ดการตามสายงานตา่ง ๆ 
• บทบาทของงาน HR สําหรับผูจั้ดการตามสายงาน และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์
• ความเชือ่มโยงเกีย่วเนือ่งในบทบาทของ Line Managerและบทบาทของหน่วยงาน 

ทรัพยากรมนุษย ์
 
(สรรหา-พัฒนา-รักษาไว-้ใชป้ระโยชน)์ 

 มติทิี ่1 :  การวางแผนอัตรากําลัง ( Manpower Planning) 
         มติทิี ่ 2 : การสรรหาและคัดเลอืก (Recruitment and Selection) 
 มติทิี ่3 : การพัฒนาพนักงาน (Training & Competency Base Training)  
          มติทิี ่4 : การรักษาไว ้– การจงูใจพนักงาน (Motivation System) 
 มติทิี ่5 : การบรหิารประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน (Performance Management System) 
          มติทิี ่6 : การวางแผนพัฒนาอาชพี ( Career Development) 
  
 Modern HR Tools ทีอ่งคก์รสมัยใหมน่ยิมนํามาใชก้ับการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล 

o Competency และ KPI กบัการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล 
o Employee Engagement เพือ่ความผกูพันและทุม่เทกับองคก์ร 
o Talent Management กบัการบรหิารคนเกง่เพือ่ความโดดเดน่ขององคก์ร 
o Succession Plan เพือ่การเตรยีมทายาทสบืทอดขององคก์ร 
o การสรปุประเด็นการนําไปใช ้

 
วิทยากร  ดร.กฤตนิ  กลุเพ็ง 

 ประสบการณ์ทาํงานที่ผ่านมา 

• ผู้จดัการแผนกบคุคล บริษัท โรบนิสนั ราชดําริ จํากดั 

• ผู้จดัการส่วนการบคุคล 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. 

• ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวนัออก โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะเวท 

• ท่ีปรึกษา บริษัท อีซ่ีสเต๊ก จํากดั บริษัท พลาซา่ซพัพลาย จํากดั ฯลฯ 

วิธีการอบรม 

1. บรรยายให้เกิดแนวความคดิ ได้หลกัการและวิธีการ  

2. ฝึกปฏิบตัิจากกรณีศกึษา และจากงานจริง 
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ระยะเวลาของการอบรม 1  วนั 

คณุสมบตัิผู้ เข้าอบรม หัวหนา้และ ผูจั้ดการทกุสายงาน   

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีชําระเงนิหนา้งาน 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 
ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

3. ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 
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 สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
    การบรหิารทรัพยากรมนุษยสํ์าหรับหวัหนา้งาน 
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ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
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