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บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

รุน่ 12 เทคนคิการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์
สาํหรบั HR มอืใหม ่

 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูช้าํนาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลยัภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมยั 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 
 

22 กนัยายน 2563 
09.00 -16.00 น. 

           ** Miracle Grand Convention Hotel ถนนวภิาวดรีงัสติ หลกัส ี� (ใกลโ้รงพยาบาลจุฬาภรณ์)
                            *สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
             องคก์รธรุกจิกําลังกา้วสูยุ่คของการเปลีBยนแปลงทางเทคโนโลย ีนวัตกรรม และการบรหิาร
จัดการ แต่ HR หลายองคก์รกา้วไมท่นัการเปลีBยนแปลงทางธรุกจิขององคก์ร เนืBองจากยังทํางานประจํา
แบบเดมิๆ “รับคนเขา้ เอาคนออก ตรวจบตัรตอก ออกใบเตอืน” หรอืไม่รูบ้ทบาทของ HR (HRM & HRD 
Functions) หรอืบางครั _งความรู ้ทกัษะ ทีBเรยีกวา่ Competency และประสบการณ์เดมิทีBมอียูก็่ตกยุคไม่
ทนัสมัย  ถงึเวลาแลว้จะเราจะพัฒนาศกัยภาพตนเองจาก HR มอืใหมใ่หเ้ป็น HR มอือาชพีสมยัใหม ่
              หลักสตูรฝึกอบรมนี_สถาบนัฯ ไดร้ับการออกแบบและพัฒนาขึ_นใหม่ ทีBจะชว่ยใหท้า่นไดเ้รยีนรู ้
และพัฒนา ความรู ้ประสบการณ์และเทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ใหส้อดคลอ้งกับ
วัฒนธรรมองคก์ร ทศิทางของธรุกจิ เพืBอความสําเร็จทีBยัBงยนืขององคก์ร 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้ง ความรู ้ความเขา้ใจ เกีBยวกบับทบาทของ HR มอืใหม ่และจุดประกาย
ความคดิการทํางาน   ในบทบาทของ "HR มอือาชพี" ทีBโดนใจผูบ้รหิารและสอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการขององคก์ร 

2. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้ง แนวคดิ ทกัษะ และเทคนคิ ในการบรหิารงานทรัพยากรมนุษยท์ีB HR 
มอืใหมต่อ้งรู ้ดา้นการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร การบรหิารคา่จา้งและสวัสดกิาร การบรหิาร
แรงงานสมัพันธ ์การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

3. เพืBอเรยีนรูเ้กีBยวกบัเครืBองมอืการจัดการสมัยใหมท่ีB HR มอือาชพีนยิมใชใ้นการบรหิารงาน
ทรัพยากรมนุษย ์

4. เพืBอพัฒนาศกัยภาพตนเองจาก HR มอืใหมใ่หเ้ป็น HR มอือาชพี 
5. สามารถนําความรูท้ีBไดรั้บไปตอ่ยอดและปรับใชใ้นการปฏบิตังิานดา้น HR ใหป้ระสบความสาํเร็จ
และกา้วหนา้ 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที� 1 : การบรหิารทรพัยากรมนษุยส์มยัใหมท่ี�ผูบ้รหิารองคก์รปรารถนา 

� 5 แนวคดิในการบรหิารทรัพยากรมนุษยยุ์คใหม ่
� ภาพรวมการบรหิารงานทรัพยากรบคุคลสมัยใหมท่ีBตอบโจทยธ์รุกจิ (Modern HR Overview)  

สว่นที� 2 : 5 บทบาทของเจา้หนา้ที�ทรพัยากรมนุษย ์และ HR มอืใหม ่ 
สว่นที� 3 : เครื�องมอืการจดัการที� HR มอือาชพีนยิมใช ้และ HR มอืใหมต่อ้งเรยีนรู ้

� ใบกําหนดหนา้ทีBงานยุคใหม่ (JD Version 4 based on KPI & Competency) 
� Competency และ HR Competency 
� KPI และ HR KPI  

สว่นที� 4 : บทบาทและเทคนคิการสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร (Recruitment & Selection) 
� กระบวนการสําคัญของการสรรหาและคัดเลอืกบคุลากรใหเ้หมาะสมกบัตําแหน่งงาน 
(Recruitment & Selection Process) 

� แหลง่และวธิกีารสรรหาบคุลากรสาํหรับ HR มอืใหม ่
� เทคนคิการสัมภาษณ์พนักงานใหมอ่ย่าง HR มอือาชพี 
� การประเมนิผลการสมัภาษณ์งานสมัยใหม่ บนพื_นฐาน Competency  

สว่นที� 5 : บทบาทและเทคนคิการบรหิารคา่จา้งและสวสัดกิาร (Compensation & Benefits) 
� 3 กลยทุธใ์นการบรหิารคา่จา้งและสวัสดกิาร เพืBอดงึดูดใจพนักงาน 
� แนวทางการกําหนดคา่จา้งพนักงานใหมอ่ยา่ง HR มอือาชพี 
� แนวทางการปรับคา่จา้งหลังการบรรจุอยา่ง HR มอือาชพี  

สว่นที� 6 : บทบาทและเทคนคิการบรหิารแรงงานสมัพนัธแ์ละกฎหมายแรงงาน (Employee 
Relations and Labor Law) 

� แนวทางการสรา้งแรงงานสมัพันธเ์ชงิรุก ดว้ยกจิกรรมเสรมิสรา้งความผูกพันในองคก์ร 
� Workshop 1 : ฝึกปฏบิตัจิดัทํา Happy Workplace Matrix Plan 
� สาระสําคัญของกฎหมายแรงงานทีBฝ่ายทรัพยากรมนุษยต์อ้งรู ้ 
� เทคนคิในการสอบขอ้เท็จจรงิและพจิารณาดําเนนิมาตรการทางวนัิยทีBสอดคลอ้งกบัหลกั
กฎหมายคุม้ครองแรงงานของนักแรงงานสมัพันธม์อือาชพี 

� Case Study : ปญัหาน่ารูเ้ก ี�ยวกบักฏหมายแรงงานในองคก์ร  
สว่นที� 7 : บทบาทและเทคนคิการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร (Training and 
Development) 

� ขั _นตอน และกจิกรรมการฝึกอบรม (Procedure and Training Activities) 
� แผนงานฝึกอบรม 6 ระดับสําหรับองคก์รยคุใหม่  
� การออกแบบกจิกรรมการพัฒนาใหส้อดคลอ้งกับกลยทุธอ์งคก์าร 
� 13 แหลง่และวธิกีารในการวางแผนพัฒนาบคุลากร Modern Training Needs เพืBอเพิBมขดี
ความสามารถในการแข่งขัน ทางธรุกจิ 

� เทคนคิการจัดทําแผนงานฝึกอบรมประจําปี (Training Plan) ยคุใหม ่
� ตัวอย่างการจัดทําแผนงานฝึกอบรมแบบ Visual Control 
� Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัจิดัทําแผนงานฝึกอบรมประจําปีข ัmนเทพ ใหส้อดคลอ้งกบั

วสิยัทศัน ์ภารกจิ กลยุทธ ์และนโยบายองคก์ร 
� การเชืBอมโยง กลยทุธ,์ Procedure, Work Instruction, JD และ Training Road map สู ่IDP 
� การประเมนิผลการฝึกอบรมดา้นการเรยีนรู ้และพฤตกิรรม นอกตํารา ทีBนํามาผลพัฒนาองคก์ร  

สว่นที� 8 : บทบาทและเทคนคิการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Appraisal) 
� 4 เครืBองมอืในการประเมนิผลการปฏบิตังิานเครืBองมอืสําคัญในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
สมัยใหม่ทีBสอดคลอ้งกบักลยุทธท์างธรุกจิ (Business Strategy) 

� เทคนคิการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปีอยา่งมปีระสทิธภิาพ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการ
ปฏบิตังิาน (Performance Appraisal based on KPI)  

สว่นที� 9 : เสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี HR 
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� Career Path ของสายอาชพี HR  
สว่นที� 10 : การจดัทําแผนปฏบิตังิานดา้น HR (HR Action Plan) 

� แนวทางการจัดทํา HR Action Plan ใหเ้ขา้ตานาย 
� Workshop 3 : ฝึกปฏบิตัจิดัทําแผนปฏบิตังิานดา้น HR (HR Action Plan)  

สว่นที� 11 : เทคนคิการพฒันาตนเองจาก HR มอืใหม ่สู ่HR อาชพี 
� 4 เทคนคิการพัฒนาตนเองจาก HR มอืใหม ่ใหก้า้วสูก่ารเป็น HR มอือาชพี  
� ความสญูเปลา่ 10 ประการทีB HR ตอ้งระมัดระวัง  (10 Wastes) 
� การนําเสนอความคดิแบบนักขาย (Sale Trick for HR Trick)  

 
 

 ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 22 กนัยายน 2563  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 8 กนัยายน 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
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 
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 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา,ฝึกอบรม,หลักสตูร,เทคนคิ,การบรหิารงานทรัพยากรมนุษย,์ HR  


