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HR FOR NON-HR

  Line Manager และผูบังคับบัญชาตามสายงานมี

ความสําคัญมากในการบริหารคนใหราบรื่น เพราะมี

ความใกลชิดกับพนักงานและเปนผูสั่งงานโดยตรง 

กลาวไดวาเปน “Key Person” ในการดูแลและพัฒนา

พนักงานเลยทีเดียว

  การที่ Line Manager ไดเรียนรูศาสตรและศิลปะใน

ฟงกชันตาง ๆ ของงาน HR จะมีสวนชวยใหการบริหาร

ลูกนองงายขึ้น ไมวาจะเปนการคัดเลือกคนที่เหมาะสม 

พัฒนาคนที่มีอยูใหเหมาะกับความสามารถของตนเอง

และงานที่รับผิดชอบ หรือกระทั่งดูแลพนักงานใหอยูใน

วินัยเพื่อใหการทํางานสอดประสานเปนทีม

  หลักสูตรนี้จะชวยใหการบริหารคนมีมาตรฐานและ

เปนระบบที่สอดคลองกันทั้งองคกร จึงเปนประโยชน

ทั้งสําหรับ Line Manger และหัวหนาตามสายงาน 

และตัวองคกรที่ตองการจะพัฒนาคนใหกาวไปใน

ทิศทางเดียวกัน

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

  ผูจัดการ/หัวหนางานของ

หนวยงานตาง ๆ

วัตถุประสงค�
1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการและเครื่องมือในการ

บริหารคนตามหลัก Human Resources Management

2. เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะพื้นฐานในการคัดเลือก พัฒนา 

และรักษาคน

3. เพื่อใหผูเรียนไดมีแนวทางในการประยุกตทักษะที่เรียนรู

ไปใชในองคกร

แนวทางในการฝกอบรม

  เปนการเรียนรูผานการฝกทักษะในเรื่อง

ตาง ๆ ตามฟงกชันของงาน HR เพื่อให

ผูเรียนเขาใจหลักการและเรียนรูวิธีการ

นําไปใชจริง

วิทยากร

ดร.สุพจน� นาคสวัสดิ์
  วิทยากรผูมีประสบการณในการบริหาร

งาน HR มากวา 20 ป

  และเชี่ยวชาญในการถายทอดความรู

ใหเกิดการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ

  ผูเขียนหนังสือดานการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษยกวา 10 เลม

รุ�นที่ 2
มอบวุฒิบัตรผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�



หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “HR for Non-HR รุนที่ 2” (วันที่ 27 ม.ค. 2565)

1. บทบาทของ Line Manager ในการบริหารคน

2. แนวคิดในการคัดเลือก พัฒนา และรักษาคนใน

หนวยงาน

3. การคัดเลือกคน ทําอยางไรถึงจะไดคนที่เหมาะกับ

ตําแหนง

  การพิจารณาคุณสมบัติ

  กระบวนการในการสัมภาษณ (Workshop)

  เทคนิคในการตั้งคําถามเพื่อคัดเลือกคนที่ใช

  การวาจาง/การทดลองงาน/ผลกระทบที่

หัวหนางานตองระวัง

  การจัดการคนขาด/คนเกิน 

โดยยึดหลัก Productivity

4. การพัฒนาความสามารถและการประเมินผลของ

พนักงาน

  การดูแลแบบ 4Cs และพัฒนาพนักงานตาม 

Generation

  การฝกอบรมใหไดผล

  การสอนงาน (Coaching) (Workshop)

  การพัฒนาพนักงานแบบ 70:20:10

  กระบวนการและเทคนิคในการประเมินผลงานแบบ 

Planning-Coaching-Review-Rewarding

5. การดูแลทีมงานและการรักษาวินัย

  แนวคิดดานแรงงานสัมพันธเพื่อสรางทีมงานที่ดี

  วินัยของพนักงานที่มักเปนประเด็นในการบริหารงาน

  การจัดการทางวินัยและสิทธิของหัวหนางานในการ

  ลงโทษ

  โยกยาย

  มอบหมายงาน

  ลางาน

  จัดการพนักงานที่ไมมีประสิทธิภาพ

6. ถาม-ตอบ

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
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