
                            Online Training  

 

  HR for non-HR 
for Manager 

(การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
สําหรบัผูบ้รหิารนอกฝ่ายทรพัยากรมนุษย)์ 

 

หลกัการและเหตผุล 

นอกเหนือจากการจดัการธุรกจิหรอืการดาํเนินงานผู้บรหิารมคีวามรบัผิดชอบในการจัดการกับสารพัด
ปญัหาของผู้ใต้บงัคบับญัชาที�เกดิขึ�นอยู่อย่างต่อเนื�อง ซึ�งผู้ท ี�เข้าใจและสามารถเข้าไปจดัการกับปญัหาที�เกิดขึ�น

นั �นไดอ้ย่างชดัเจนและตรงเป้ามากที�สุดนั �นไม่ใช่หน่วยงานด้านทรพัยากรมนุษย์ แต่คอื ผู้บรหิารที�ใกล้ชิดกับ
ผู้ใต้บงัคบับญัชามากที�สุด หลกัสูตรนี�ถูกออกแบบมาเพื�อให้พ ื�นฐานสําหรบัการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ร่วมกับ
เครื�องมอืในทางปฏบิตัเิพื�อให้เตรยีมความพรอ้มสําหรบัความท้าทายที�จะต้องเผชญิในการทํางานวนันี� 
 

วตัถปุระสงค์ในการฝึกอบรม 

1. เพื�อให้ผู้เข้าอบรมไดเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัแนวโน้มทรพัยากรมนุษย์และการเปลี�ยนแปลงที�จะส่งผลกระทบต่อ
การเป็นผู้บรหิารของท่านในวนันี� บทบาทหน้าที� เคล็ดลับและเทคนิคการบรหิารผู้ใต้บงัคบับญัชาที�
เกี�ยวข้องกบัหน่วยงานดา้นทรพัยากรมนุษย์  

2. เพื�อให้ผู้เข้าอบรมไดแ้ลกเปลี�ยนประสบการณ์กบัผู้เชี�ยวชาญ เพื�อให้สามารถประยุกต์ความรู้ท ี�ได้รบั
ไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษย์หลงัการอบรมไดใ้นทนัท ี

 

เนื�อหาการอบรม  

�. แนวโน้มทรพัยากรมนุษย์และการเปลี�ยนแปลงที�จะส่งผลกระทบตอ่การเป็นผู้บรหิาร 
�. บทบาทหน้าที�ของผู้บรหิารกบัการจดัการทรพัยากรมนุษย ์
�. กระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
�. � H ผลลพัธท์ี�คาดหวงั และอปุสรรคต่อความสําเรจ็ในการบรหิารคน 
5. Human Capital Dashboard เคร ื�องมอืการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในหน้าเดยีว 
6. การวางแผนกําลงัคนให้เพยีงพอและพรอ้มตอ่การปฏบิตังิาน 
7. กลยุทธ์การสรรหาและคดัเลอืกพนักงาน 
8. กลยุทธ์การบรหิารผลงานใหป้ระสบความสําเรจ็ 
9. แนวทางการบรหิารความหลากหลายในองคก์ร 
10. กลยุทธ์การบรหิารคา่ตอบแทน และสวสัดกิาร 
11. กลยุทธ์การสรา้งคา่นิยมและวฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิขึ�นอยา่งยั �งยนื 

 
 



ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)    หลกัสูตร ONLINE 3 ชั �วโมง เวลา 13.00-16.00 น. 

รูปแบบการอบรม (Methodology) 

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พรอ้มยกตวัอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซกัถาม 
2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจดัส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวนัอบรม 2-3 วนั 

 

 

วิทยากร ดร.สนัติชยั  อินทรออ่น 

 - ศลิปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) สาขารฐัศาสตร ์คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 - รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (บรหิารทรพัยากรมนุษย์) สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ 
-  บรหิารธุรกจิดษุฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยันเรศวร 

ประสบการณ์การทาํงาน 

- ผู้จดัการพฒันาธุรกจิทรพัยากรบคุคลและที�ปรกึษาดา้นทรพัยากรบุคคล บรษิัท โกลบลั คอนเซริน์ จํากัด 
- นักวจิยั สถาบนัทรพัยากรมนุษย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ผู้ช่วยที�ปรกึษา บรษิัท เอเชยีแปซฟิิคคอนซลัแตนท์ จํากดั 

 

กาํหนดการ วนัพฤหสับดีที�  � กมุภาพนัธ ์���� 

สถานที� Zoom Online Meeting 

ราคา   �,���  บาท 

- ราคายงัไม่รวมภาษีมูลคา่เพิ�ม 
   - นิตบิคุคล สามารถหกัภาษี ณ ที�จ่าย �%  

รายการค่าลงทะเบียน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จา่ย 3% 

: 1 ท่าน �,��� + ��� = �,��� �,��� – 45 = 1,560 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

หลกัสูตร    HR for non-HR for Manager 

         (การบริหารทรพัยากรมนุษยส์าํหรบัผูบ้ริหารนอกฝ่ายทรพัยากรมนุษย)์ 
กาํหนดการ     วนัพฤหสับดีที�  � กมุภาพนัธ์ ����  เวลา ��.�� – ��.�� น.  

รายการค่าลงทะเบียน ราคา + vat 7% ราคาหลงัหกั ณ ที�จา่ย 3% 

: 1 ท่าน �,��� + ��� = �,��� �,��� – 45 = 1,560 

รายชื�อผู้เข้าร่วมสมัมนา     

1. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื...................................................  

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

Email :…………………………………………...................……… Line Id : ……………………………………………………………….. 

 

2. ......................................................... ตําแหน่ง...............................มือถอื................................................... 

Name……………………………………….Surname………………………………………Position/Section……………………………..… 

Email :…………………………………………...................……… Line Id : ……………………………………………………………….. 

 ที�อยู่เพื�อออกใบเสรจ็ :  (กรุณากรอกรายละเอยีดให้ชดัเจนเพื�อความถกูต้องในการออกใบเสร็จ)   

 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบคุคล) ชื�อ.................................................เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี.................................................... 
 สาํนกังานใหญ่   สาขา...........เลขที�..................หมู่................อาคาร/หมู่บา้น......................................ช ั�น.................... 
ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตาํบล.............................อาํเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์................................โทรสาร.......................................... 
ผูป้ระสานงาน..............................................มอืถอื....................................E-mail : .............................................................. 

 ต้องการหกัภาษี  ณ  ที�จ่ายหรือไม่  ต้องการ  ไม่ต้องการ 

 กรณีหกัภาษี ณ ที�จ่าย ในนาม บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซน็เตอร์  จาํกดั   

            ��/�� หมู่ที� � ต.บงึย ี�โถ อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธาน ี�����  เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี  :  0135556000220 
 

โอนเงินเข้าบญัชี :  บรษิัท เคเอ็นซ ีเทรนนิ�ง เซ็นเตอร ์ จํากดั   ประเภทบญัช ีออมทรพัย ์

          ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาเซยีร์รงัสติ    เลขที�บญัช ี ���-������-� 

                            ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอร์ พารค์ รงัสติ 2  เลขที�บญัช ี 022-3-65013-9 

 

.........../............./.......... 

บริษทั เคเอน็ซี เทรนนิ� ง เซ็นเตอร ์จาํกดั 

98/83 หมู่ที� 4 ต.บงึยี�โถ อ.ธญับรุ ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02-157-9083, 062-315-5283, 081-847-6341 

e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 
 

ใบลงทะเบียนเขา้ร่วมอบรมสมัมนาออนไลน ์


