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HR FOR NON-HR

yy Line Manager และผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 

มีความส�าคัญมากในการบริหารคนให้ราบรื่น  

เพราะมีความใกล้ชิดกับพนักงานและเป็นผู้สั่งงาน

โดยตรง กล่าวได้ว่าเป็น “Key Person” ในการดูแล 

และพัฒนาพนักงานเลยทีเดียว

yy การที่ Line Manager ได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลปะใน 

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของงาน HR จะมีส่วนช่วยให้การบริหาร

ลูกน้องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกคนที่เหมาะสม 

พัฒนาคนที่มีอยู่ให้เหมาะกับความสามารถของตนเอง

และงานที่รับผิดชอบ หรือกระทั่งดูแลพนักงานให้อยู่ใน

วินัยเพื่อให้การท�างานสอดประสานเป็นทีม

yy หลักสูตรนี้จะช่วยให้การบริหารคนมีมาตรฐานและ 

เป็นระบบที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร จึงเป็นประโยชน ์

ทั้งส�าหรับ Line Manger และหัวหน้าตามสายงาน  

และตัวองค์กรที่ต้องการจะพัฒนาคนให้ก้าวไปใน 

ทิศทางเดียวกัน

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับ

yy ผู้จัดการ/หัวหน้างานของ

หน่วยงานต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเครื่องมือในการ 

บริหารคนตามหลัก Human Resources Management

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานในการคัดเลือก พัฒนา 

และรักษาคน

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการประยุกต์ทักษะที่เรียนรู้

ไปใช้ในองค์กร

แนวทางในการฝึกอบรม

yy เป็นการเรียนรู้ผ่านการฝึกทักษะในเรื่อง

ต่าง ๆ ตามฟังก์ชันของงาน HR เพื่อให้ 

ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเรียนรู้วิธีการ 

น�าไปใช้จริง

วิทยากร

ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์
yy วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการ 

บริหารงาน HR มากว่า 20 ปี

yy และเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู ้

ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ

yy ผู้เขียนหนังสือด้านการบริหารงาน 

ทรัพยากรมนุษย์กว่า 10 เล่ม

รุ่นที่ 5
มอบวุฒิบัตร
ส�ำหรับท่ำนที่เปิดกล้อง 
ตลอดกำรอบรม

ผ่านโปรแกรม

เรียน
ออนไลน์



หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “HR for Non-HR รุ่นที่ 5” (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)

1. บทบาทของ Line Manager ในการบริหารคน

2. แนวคิดในการคัดเลือก พัฒนา และรักษาคนใน

หน่วยงาน

3. การคัดเลือกคน ท�าอย่างไรถึงจะได้คนที่เหมาะกับ

ต�าแหน่ง

y� การพิจารณาคุณสมบัติ

y� กระบวนการในการสัมภาษณ์ (Workshop)

y� เทคนิคในการตั้งค�าถามเพื่อคัดเลือกคนที่ใช่

y� การว่าจ้าง/การทดลองงาน/ผลกระทบที ่

หัวหน้างานต้องระวัง

y� การจัดการคนขาด/คนเกิน  

โดยยึดหลัก Productivity

4. การพัฒนาความสามารถและการประเมินผลของ

พนักงาน

y� การดูแลแบบ 4Cs และพัฒนาพนักงานตาม 

Generation

y� การฝึกอบรมให้ได้ผล

y� การสอนงาน (Coaching) (Workshop)

y� การพัฒนาพนักงานแบบ 70:20:10

y� กระบวนการและเทคนิคในการประเมินผลงานแบบ 

Planning-Coaching-Review-Rewarding

5. การดูแลทีมงานและการรักษาวินัย

y� แนวคิดด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างทีมงานที่ดี

y� วินัยของพนักงานที่มักเป็นประเด็นในการบริหารงาน

y� การจัดการทางวินัยและสิทธิของหัวหน้างานในการ

yy ลงโทษ

yy โยกย้าย

yy มอบหมายงาน

yy ลางาน

yy จัดการพนักงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

6. ถาม-ตอบ

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

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

*ต�าแหน่ง ..................................................................................

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

*ข้อมูลนี้อาจเปิดเผยให้กับวิทยากรเพื่อประโยชน์ในการปรับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน

ชื่อและที่อยู่บริษัทส�าหรับออกใบก�ากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจ�าตัวผู้เสียภาษ ี............................................สาขา ................................

ที่อยู่  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท์  ............................................ ต่อ.................. โทรสาร....................................

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