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หลกัสตูร  กลยทุธก์ารบรหิารทรพัยากรมนษุยสํ์าหรบัผูบ้รหิารยคุใหม ่

HR for Non-HR 

กการและเหตผุล  

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, ผูจั้ดการขาย, ผูจั้ดการบญัชแีละการเงนิ ฯลฯ   สง่ผลใหอ้งคก์รตอ้งสญูเสยีทัง้เงนิและเวลา
ในการจัดทําระบบตา่ง 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 

 เพ่ือใหส้ามารถนําระบบบริหารทรพัยากรมนุษย ์ไป Implement ใชจ้ริงในหน่วยงานไดอ้ยา่งประสิทธิผลและ

เป็นไปในทิศทางท่ีองคก์รตอ้งการ  

 
หวัขอ้การสมัมนา เวลา 09.00-16.00 น. 
 
 ความสําคัญของการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์นระดับองคก์ร หน่วยงาน ทมีงาน และตัวบคุคล 
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• เหตผุลความจําเป็นของงาน HR ทมีตีอ่ผูจั้ดการตามสายงานตา่ง ๆ 
• บทบาทของงาน HR สําหรับผูจั้ดการตามสายงาน และหน่วยงานทรัพยากรมนุษย ์
• ความเชือ่มโยงเกีย่วเนือ่งในบทบาทของ Line Managerและบทบาทของหน่วยงานทรัพยากร

มนุษย ์
ทัง้ 4 มติ ิ
(สรรหา-พัฒนา-รักษาไว-้ใชป้ระโยชน)์ 

 มติทิี ่1 : การสรรหาและคดัเลอืก (Recruitment and Selection) 
 มติทิี ่2 : การพัฒนาพนักงาน (Training & Career Development) 
 มติทิี ่3 : การรักษาไว ้– การจงูใจพนักงาน (Motivation System) 
 มติทิี ่4 : การบรหิารประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน (Performance Management System) 
      
 Modern HR Tools ทีอ่งคก์รสมัยใหมน่ยิมนํามาใชก้ับการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล 

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

วทิยากร อาจารยพ์รเทพ ฉันทนาว ี
ประสบการณ์ทาํงาน 

• ผูอ้าํนวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บรษิทั มหวฒัน์ เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั  
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล กลุ่มบรษิทั ทซีซี ีแคปปิตอล กรุ๊ป   
• ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครอืโอสถสภา 

• ทีป่รกึษาและวทิยากรดา้นทรพัยากรบุคคล 

 

วิธีการอบรม 

1. บรรยายให้เกิดแนวความคดิ ได้หลกัการและวิธีการ  

2. ฝึกปฏิบตัิจากกรณีศกึษา และจากงานจริง 

ระยะเวลาของการอบรม 1 วนั 

คณุสมบตัิผู้ เข้าอบรม หัวหนา้งาน ผูจั้ดการทกุสายงาน 

จํานวนผูเ้ขา้อบรม ไมเ่กนิ 30  ทา่น 

 

 

 อตัราคา่บรกิารจัดอบรมภายในองคก์ร 
                       (รวม คา่วทิยากร และคา่เอกสาร และคา่เดนิทาง ) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ
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คา่อบรม/วนั 34,000      2,380 (1,020) 35,360 
การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น  (Professional Training Solution Ltd., Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-

6 
สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 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 
 
 
 

 
 

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510  3 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com

