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 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

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการและเครื่องมือในการ
บริหารคนตามหลัก Human Resources Management
2. เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะพื้นฐานในการคัดเลือก พัฒนา
และรักษาคน
3. เพื่อใหผูเรียนไดมีแนวทางในการประยุกตทักษะที่เรียนรู
ไปใชในองคกร

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 ผูจัดการ/หัวหนางานของ
หนวยงานตาง ๆ
วัน เวลา และสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)
วิทยากร

ดร.สุพจน นาคสวัสดิ์

 วิทยากรผูมีประสบการณในการบริหาร
งาน HR มากวา 20 ป
 และเชี่ยวชาญในการถายทอดความรู
ใหเกิดการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติ
 ผูเขียนหนังสือดานการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยกวา 10 เลม

แนวทางในการฝกอบรม
 เปนการเรียนรูผานการฝกทักษะในเรื่อง
ตาง ๆ ตามฟงกชันของงาน HR เพื่อให
ผูเรียนเขาใจหลักการและเรียนรูวิธีการ
นําไปใชจริง

อัตราคาอบรมทานละ
โปรโมชัน่ พิเศษ!! เขาอบรม 1 ทาน ฟรี 1 ทาน
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรุณาชําระคาฝกอบรมภายในวันที่ 20 ม.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารกอนการบรรยาย

หัวขอการฝกอบรม
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
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