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เทคนคิการบรหิารงานบคุคล  
สําหรบัผูบ้งัคบับญัชายคุใหม ่ 
(HR for All Manager & Supervisor) 

 

 
วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี

วทิยากรและทีNปรกึษาผูช้าํนาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลยัภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมยั 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีNไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั eนนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั eนนํากวา่ 30 ปี 

 

19 มกราคม 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
  

*สถานทีNจัดสมัมนาอาจเปลีNยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
          สิNงหนึNงทีNจะชว่ยไดด้ว้ยการมอบโอกาสทางการเรยีนรูใ้หผู้บ้งัคับบญัชาเหล่านัeนไดพ้ัฒนาศกัยภาพตนเอง 
เพราะคน (Man) เป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลืNอนองคก์รไปสูค่วามสําเร็จตามเป้าหมายทีNกําหนดไว ้(Corporate 
KPIs)  ดว้ยเหตนีุe องคก์รยุคใหม่ทั eงภาคเอกชน รัฐวสิาหกจิ และหน่วยงานราชการ ต่างก็มุง่เนน้การอบรมและพัฒนา 
(Focus Training) เทคนคิการบรหิารทรัพยากรบคุคลสําหรับผูบ้งัคับบญัชาทีNไม่ใชส่ายงาน HR โดยตรง เพืNอเพิNมพูน
ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการคนและจัดการงานใหเ้ป็นไปตามทศิทางและเป้าหมายทีNองคก์รกําหนดไว ้                         

          หลักสตูรฝึกอบรมนีeสถาบนัฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนาขึeนจากประสบการณ์ในการบรหิารทรัพยากรบคุคลของ
วทิยากรในองคธ์รุกจิเอกชนชั eนนํากวา่ 30 ปี ทีNจะชว่ยใหผู้บ้งัคับบัญชาในองคก์รของทา่นทราบถงึบทบาทหนา้ทีNของ
ตนเองในการบรหิารจัดการผูใ้ตบ้ังคับบญัชา และสามารถบรหิารจัดการบุคลากรภายในแบบมอือาชพีใหส้อดคลอ้งกับ
ทศิทางการเตบิโตของธรุกจิ เพืNอความสาํเร็จอยา่งยัNงยนืขององคก์ร 

 

วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้ง ความรู ้ความเขา้ใจ ในบทบาทหนา้ทีNและเทคนคิการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบคุคลยคุใหม่
ภายในหน่วยงาน (HRM & HRD for Non HR) 

2. เสรมิสรา้งเทคนคิในการตั eงคําถามในการสมัภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหมอ่ย่างมปีระสทิธภิาพฃ 
3. เสรมิสรา้งเทคนคิในการสรา้งแรงงานสัมพันธท์ีNดภีายในทมีงาน 
4. สามารถจัดทําหนังสอืเตอืนในการพจิารณาโทษทางวนัิยไดถู้กตอ้งสอดคลอ้งกับกฎหมายแรงงาน 
5. สามารถจัดทํา OJT Matrix ในการพัฒนาบคุลากรภายในหน่วยงานอยา่งเป็นรูปธรรมและมปีระสทิธภิาพ 
6. เสรมิสรา้งความรูเ้กีNยวกับการประเมนิผลการปฏบิตัแิละแจง้ผลการปฏบัิตงิานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
7. เสรมิสรา้งเทคนคิในการสรา้งแรงจูงใจในการทํางานใหก้บัทมีงาน 
8. สามารถนําความรู ้และเทคนคิทีNไดรั้บไปปรับใชใ้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลภายในหน่วยงานทีN
ตนเองดแูลรับผดิชอบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อันเป็นการเพิNมขวญักําลังใจในการปฏบิัตงิานของพนักงาน 
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หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�  1  :  การประสบผลสาํเร็จของธรุกจิกบัการสรา้ง Employee Engagement และ Motivation 
บคุลากร 

o ความสําคัญของการบรหิารทรัพยากรบคุคลภายในหน่วยงาน 
o การสรา้งความสําเร็จของธรุกจิดว้ยการสรา้ง Employee Engagement และ Motivation ใหบ้คุลากร  

สว่นที�  2  :  บทบาทหนา้ที�ของผูบ้งัคบับญัชายุคใหมใ่นการบรหิารจดัการบคุลากรภายในทมี 
o บทบาทหนา้ทีNของผูบ้งัคับบัญชาในการบรหิารทรัพยากรบคุคลภายในหน่วยงาน 
o บทบาทหนา้ทีNในการทํางานร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบคุคลกบัผูบ้งัคับบญัชาทกุสายงาน  

สว่นที�  3  :  เทคนคิการบรหิารคน เพื�อดงึดดู และเก็บรกัษาบคุลากรสาํหรบัผูบ้งัคบับญัชา 
o แนวทางการดงึดดูพนักงานใหอ้ยากอยูอ่ยากทํางาน 
o แนวทางการเก็บรักษาพนักงานใหอ้ยูก่ับองคก์ร  

สว่นที�  4  :  การเสรมิสรา้งทกัษะในการสื�อสาร และสรา้งบรรยากาศใหท้มีงานเกดิแรงจงูใจในการ
ทํางาน (Communication & Motivate Team) 

o แนวทางการสืNอสารกบัผูใ้ตบ้งัคับบญัชาทั eง 3 Generation (B-X-Y) 
o เรืNองทีNลูกนอ้งตอ้งการใหผู้บ้งัคับบญัชาสืNอสารใหท้ราบดว้ยตนเอง 
o สืNอสารอย่างไรใหไ้ดผ้ลและโดนใจผูใ้ตบ้งัคับบญัชา 
o คําพูดเพืNอสรา้งบรรยากาศในการทํางานอยา่งมคีวามสขุ และความสําเร็จของงาน 
o 8 แนวทางการสรา้งบรรยากาศใหท้มีงานเกดิแรงจูงใจในการทํางาน  

สว่นที�  5  :  เทคนคิการสมัภาษณ์และคดัเลอืกพนกังานใหม ่สาํหรบัผูบ้งัคบับญัชายุคใหม ่(Selection and 
Interview Techniques for Non HR) 

• 4 ประเด็นสาํคัญใน Job Description ทีNใชใ้นการสัมภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหม่ 
• แนวทางการสมัภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหม ่ดว้ย Competency 
• Workshop 1 : ต ัgงคําถามสมัภาษณ์งานอยา่งไรไมใ่หถ้กูผูส้มคัรงานหลอก ? 
• แนวทางการการสมัภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหมท่ีNเสรมิสรา้ง Engagement (Interview and Selection 
based on Employee Engagement)  

สว่นที�  6  :  เทคนคิการสรา้งแรงงานสมัพนัธท์ี�ด ีสาํหรบัผูบ้งัคบับญัชายคุใหม ่(Employee 
Relations Techniques for Non HR) 

o แนวทางการจัดกจิกรรมเสรมิสรา้งความผกูพันภายในหน่วยงาน (Employee Relations Activity based on 
Employee Engagement) 

o กฎหมายแรงงานทีN Line Manager ตอ้งรู ้
o การพจิารณาลงโทษทางวนัิยอยา่งสรา้งสรรค ์
o เทคนคิการพจิารณาโทษทางวนัิยสําหรับ Line Manager แบบ HR Professional 
o 5 หลักในการเขยีนหนังสอืเตอืนใหม้ผีลทางกฎหมาย 
o ตัวอย่างหนังสอืเตอืนทีNมบีงัคับตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 
o Workshop 2 : เขยีนหนงัสอืเตอืนอยา่งไรใหม้ผีลทางกฏหมายแรงงาน  

สว่นที�  7  :  เทคนคิการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร สาํหรบัผูบ้งัคบับญัชายคุใหม ่(Training & 
Development Techniques for Non HR) 

o เทคนคิการนํา Competency ไปใชใ้นการพัฒนาพนักงานใหส้อดคลอ้งกบั Training Road Map 
o เทคนคิการนํา Competency ไปใชใ้นการสอนงานดว้ย OJT Matrix Plan 
o Workshop 3 : จดัทํา OJT Matrix Plan อยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบั Competency  
o แนวทางการพัฒนาบคุลากรภายในหน่วยงานดว้ย ดว้ย Individual Development Plan 
o เคล็ดไมลั่บในการสอนงานสําหรับหัวหนา้งาน  

สว่นที�  8  : เทคนคิการประเมนิและแจง้ผลการปฏบิตังิาน สาํหรบัผูบ้งัคบับญัชายคุใหม ่(Performance 
Appraisal and Performance Feedback Techniques for Non HR) 

o ประเมนิผลการปฏบัิตอิย่างไรใหเ้ป็นธรรม ไดรั้บการยอมรับ และสรา้งความผกูพันจากลูกนอ้ง (Performance 
Appraisal based on Employee Engagement) 

o ขั eนตอนสําคัญของการประเมนิและแจง้ผลการปฏบิัตงิานทีNมปีระสทิธภิาพ 
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o เทคนคิการแจง้ผลงานสําหรับผูบั้งคับบญัชา (Positive Performance Feedback) เพืNอใหไ้ดท้ั eงใจและไดท้ั eง
งาน  

สว่นที�  9  :  เทคนคิการสง่เสรมิและพฒันาความกา้วหนา้ตามสายอาชพีของพนกังาน สาํหรบั
ผูบ้งัคบับญัชายุคใหม ่(Career Path Techniques for Non HR) 

o การพัฒนาผลงาน (Performance) และความสามารถ (Competency) ในการสง่เสรมิความกา้วหนา้ของ
ลกูนอ้งและสรา้งความผกูพันตอ่องคก์ร (Career Path based on Employee Engagement 

o ตัวอย่างแบบฟอรม์ : การวเิคราะหห์า Competency Gap (Competency Self-assessment) 
o การพัฒนา Competency ดว้ย IDP เพืNอสง่เสรมิความกา้วหนา้ตามสายอาชพีของลกูนอ้ง  

 
ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 

 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลกัสตูร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีe 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีN 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีN 014-2-63503-8 

          ชืNอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีN 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืNอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืNอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัNงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีNจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีNไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิNง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีN จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, การบรหิาร, บคุคล, ผูบ้งัคบับญัชา, ยคุใหม ่
 
 
 


