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หลักสูตร “เทคนิคการบริหารและพัฒนาคนสมัยใหม สําหรับผูบริหาร” 
 

วันท่ี 21 มกราคม 2558 โรงแรมอมารี บูเลอวารด ถนนสุขุมวิท BTS สถานีนานา 

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
หัวขอสําคัญของการเรียนรู  : 
สวนท่ี  1  : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกล
ยุทธยุค AEC 

o 4 หัวใจสําคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
     มนุษยสําหรับผูบริหารยุคใหม  
o ภาพรวมของการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
     บุคคลแนวใหม 
o Workshop : HRM & HRD Analysis 

สวนท่ี  2  : การบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหม 
o การสัมภาษณและคัดเลือกข้ันเทพจาก 
     Competency ดวย STAR Technique  
o Workshop : ฝกสัมภาษณงานดวย STAR 
     Technique 
o เทคนิคในการกําหนด Easy Salary Structure 

เพื่อการจางพนักงาน และปรับคาจางประจําป 
o เทคนิคสรางความผูกพันในองคกร (Employee 

Engagement) 
o Workshop : Employee Engagement 
     Visual Awakening  

สวนท่ี  3  : การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม 
o การจัดทํา Training Road Map จาก Job 

Description, Work Instruction และ 
Procedure 

o Workshop : การจัดทํา Training Road 
Map จาก Work Instruction และ 
Procedure 

o การพัฒนาองคกร (Organization 
Development) ดวย Business Process 
Improvement 

o Workshop : การพัฒนาองคกรดวย 
Business Process Improvement 

o 4 เครื่องมือในการประเมินผลปฏิบัติงานสมัยใหม 
และกลยุทธการบริหารคนหลังแจงผลการประเมิน 

 

โลกปจจุบันกําลังเขาสูยุคของการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเปนเรื่อง
สําคัญยิ่ง เพราะคนเปนหัวใจสําคัญในการขับเคล่ือนองคกร  หลายองคกรจึงหันมาใหความสนใจในการยกระดับการบริหาร
และพัฒนาคนสมัยใหมสําหรับผูบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหเปนไปตามทิศทางและเปาหมายที่
องคกรกําหนดไว  
          หลักสูตรน้ีไดรับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรข้ึน จากประสบการณในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของวิทยากรในองคธุรกิจเอกชนชั้นนํากวา 24 ป  
 

วิทยากร อาจารย ธนุเดช  ธาน ี
o ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

บริษัท ฟรีไลฟ ดีไซน จํากัด 
o กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแหง

ประเทศไทย (PMAT)  
o วิทยากรและท่ีปรึกษาผูเช่ียวชาญดานการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยมายาวนานกวา 24 ป ท่ีไดรับ
เชิญไปบรรยายในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรธุรกิจช้ันนําหลายแหง จากประสบการณใน
การบริหารงานจากองคกรธุรกิจช้ันนํา อาทิเชน 
บริษัทในเครือคิงฟชเชอร, บริษัทในเครืออินเด็กซลิฟ
ว่ิงมอลล, บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ, บริษัทยูโร
เปยนฟูด จํากัด (มหาชน), บริษัท คารเปท เมกเกอร 
(ปทท.) จํากัด ฯ 

o ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง และปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ  
จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง                                        

คาฝกอบรม สามารถหักคาใชจายทางภาษีได 200% ของคาใชจายจริง 
(พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 437 ใช 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เปนตนไป) 

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ : 
ผูบริหาร หัวหนาหนวยงานในสายงานตางๆ และผูท่ี
กําลังจะเปนหัวหนางาน 

 

 
 สิ่งท่ีคาดวาทานและองคกรของทานจะไดรับ :  

1. เสริมสรางความตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการบริหารและพัฒนาบุคลากรสมัยใหม
ในหนวยงานของตนเอง 

2. เสริมสรางทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สมัยใหมในหนวยงานของตนเอง 

3. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการบริหาร
จัดการงานและคนในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบได
อยางเหมาะสม อันจะนํามาซึง่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

วิธีการเรียนรู  : 
การบรรยายเชิงปฏิบัติการแบบ Workshop ประกอบ
กิจกรรมการเรียนรูแบบ Play & Learn มีการระดมความ
ความคิด นําเสนอ ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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อัตราคาลงทะเบียน/ทาน
ชําระที่หนางาน ชําระเงินภายในวันที่ 16 มกราคม 2558
คาลงทะเบียน/ทาน 4,500.00   คาลงทะเบียน/ทาน 3,800.00          
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 315.00      ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 266.00            
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 135.00      ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 114.00            
ยอดชําระสุทธิ 4,680.00   ยอดชําระสุทธิ 3,952.00          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กรุณากรอกแบบฟอรมใหครบถวนเพื่อความสะดวกในการติดตอทานหลังจากทางบริษัทฯ ไดรับการลงทะเบียน (ทานสามารถดาวโหลด
แบบฟอรมลงทะเบียนมาไวที่เคร่ืองแลวพิมพแลวกด save แลวแนบไฟลสงเมลมาสํารองทีน่ั่งกับทางสถาบันฯ ไดเพื่อความชัดเจนและลดภาวะโลกรอนครับ) 
 

1.ช่ือ –นามสกุล: ______________________________________________ตําแหนง: ____________________________ 
เบอรมือถือ(โปรดระบุ) _____________________________E-mail: __________________________________________ 
 

2.ช่ือ –นามสกุล: ______________________________________________ตําแหนง: ____________________________ 
เบอรมือถือ(โปรดระบุ) _____________________________E-mail: __________________________________________ 
 

3.ช่ือ –นามสกุล: ______________________________________________ตําแหนง: ____________________________ 
เบอรมือถือ(โปรดระบุ) _____________________________E-mail: ___________________________________________ 
 

ช่ือ – ที่อยู ที่ใชในการออกใบเสร็จรับเงิน: ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________             
        สํานักงานใหญ        สาขาที่__________    เลขที่ผูเสียภาษีอากร______________________________________ 
 

ผูประสานงาน: _____________________________________เบอรโทร:_____________________________ตอ____________ 
E-mail:__________________________________________Fax:_________________________________ตอ____________ 
 

การชําระเงินคาลงทะเบียน 
         เช็คสั่งจายในนาม บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด 

        โอนเงินผานบัญชีธนาคารไทยพาณิชย สาขาพุทธมณฑล  สาย 4  บัญชีเลขที่ 391-211414-7 ประเภทบัญชีออมทรัพย 
     กรุณาแฟกซ หรืออีเมลหลักฐานการโอนเงิน พรอมระบุช่ือหลักสูตร, ช่ือบริษัทของทาน, ช่ือผูเขารวมสัมมนามายังหมายเลข  
     02 9030080 ตอ 4326   หรือที่อีเมล info@perfecttrainingandservice.com 
 

หมายเหต:ุ ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาทานกรอกขอมูลใหครบถวนเพื่อความสะดวกในการรับการติดตอจากเจาหนาที่รับลงทะเบียน 
และบริษัทฯ ขอแจงใหทานทราบวาขอมูลดังกลาวทางสถาบันฯ จะไมมีการนําไปใชในทางอ่ืนนอกเหนือจากการอบรม/สัมมนาเทาน้ันในกรณี

ฉุกเฉินที่ไมสามารถติดตอผูประสานงานไดทางบริษัทฯ จะขอติดตอกับผูเรียนโดยตรงเพื่อประโยชนของผูเรียนเองเทาน้ัน 
 

 

 

 กรณียกเลิกการเขารวมสัมมนา  กรุณาแจงอยางนอยกอน 7-15 ว ันทําการ (จ.-ศ. เวลา 09.00 – 17.00 น.) มิฉะนั ้นทางสถาบันฯ ขอคิดคาธรรมเนียมระหวาง
การดําเนินการที่เกิดขึ้น 30% ของคาลงทะเบียน เนื่องจากมีคาใชจายที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ 

แบบฟอรมสํารองที่นั่งลงทะเบียนเขารวมสัมมนาหลักสูตร : 


