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หลักสูตร “เทคนิคการบริหารและพัฒนาคน สําหรับผูบริหารสมัยใหม” 
(HR for Non HR) 

วันที่ 5 มีนาคม 2558 โรงแรมอมารี บูเลอวารด ถนนสุขุมวิท BTS สถานีนานา 

เนื้อหาหลักสูตร  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 
เวลา 09.00-10.30 น. 
สวนท่ี  1  :  ความสําคัญของการบริหารและพัฒนาคนสมัยใหม เพื่อ
สรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร 
สวนท่ี  2  :  บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร หัวหนาหนวยงานในการ
บริหารและพัฒนาคนภายในหนวยงาน 
 
เวลา 10.45-12.00 น. 
สวนท่ี  3  :  ความสัมพันธระหวางหัวหนางานในการทํางานรวมกับฝาย
ทรัพยากรบุคคล  
สวนท่ี  4  :  ภาพรวมกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สมัยใหม   
เวลา 13.00-14.30 น. 
สวนท่ี  5:   เทคนิคในการบริหารคน สําหรับผูบริหารสมัยใหม 

1. ผูนํากับการทํางานเปนทีม (The Success Leader & 
Teamwork) 

2. การสื่อสารระหวางหัวหนางานและพนักงานท่ีมี
ประสิทธิผล 

3. หัวหนางานกับการสรางท่ีทํางานใหเปนสถานท่ีทํางาน
นาอยูนาทํางาน (Happy Workplace) 

เวลา 14.45-16.00 น. 
 
สวนท่ี  6  :  เทคนิคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สําหรับ
ผูบริหารสมัยใหม  

1. การคัดเลือกและสัมภาษณพนักงาน (Selection & 
Interview) 

2. การแรงงานสัมพันธและสรางสัมพันธภาพท่ีดี 
(Employee Relation) 

3. การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & 
Development) 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
(Performance Evaluation)  
 

 
 
 

โลกปจจุบันกําลังเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารและพัฒนาคนจึงเปน
เร่ืองสําคัญย่ิง เพราะคนเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร  หลายองคกรจึงหันมาใหความสนใจในการยกระดับ
การบริหารและพัฒนาคนสําหรับผูบริหารสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหเปนไปตามทิศทาง
และเปาหมายท่ีองคกรกําหนดไว  
          หลักสูตรน้ีไดรับการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรข้ึน จากประสบการณในการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของวิทยากรในองคธุรกิจเอกชนชั้นนํากวา 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 

 

 
กิจกรรมการ

เรียนรู 
รายละเอียด ผลท่ีจะไดรับ 

Do & Don’t                 
ในการสื่อสาร 

การระดมความ
คิดเห็น          เพื่อ
กําหนดสิ่งท่ีควรทํา
และไมควรทําในการ
สื่อสารกับลูกนอง 

เปนการหลอหลอม
วัฒนธรรมการสื่อสารท่ี
ดีมีประสิทธิภาพให
เกิดขึ้นในองคกร 

การสอนงาน 3 
แบบ                 
สําหรับ
ผูบริหาร
สมัยใหม 

การฝกการสอนและ
แนะนํางาน ซ่ึงเปน
เทคนิคในการ
ฝกอบรมและพัฒนา
พนักงานใน
หนวยงานของตนเอง 
ท้ัง 3 วิธ ี

ผูเขารับการอบรมมี
ความเขาความเขาในการ
สอนงานท้ัง 3 วิธี และ
ทราบถึงขอดีขอเสียของ
การสอนและแนะนํางาน
แตละประเภท รวมท้ัง
สามารถตัดสินใจเลือก
วิธีการสอนใหเหมาะสม
กับวัฒนธรรมการ
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อัตราคาลงทะเบียน/ทาน
ชําระท่ีหน างาน ชําระเงินภายในวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558
คาลงทะเบียน/ทาน 4,500.00   คาลงทะเบียน/ทาน 3,800.00          
ภาษี มูลคาเพิ่ ม 7% 315.00      ภาษี มูลคาเพิ่ ม 7% 266.00             
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 135.00      ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 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 : 


