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หลกัสตูร HR for Non HR การพฒันาทกัษะการบรหิารคนส าหรบัผู้น า 
 
หลักการและเหตผุล 
 หัวหน้างาน และ ผู้จัดการสายงาน เป็นผู้มีหน้าท่ีบทบาทท่ีส าคัญในการบริหารจัดการงานในหน้าท่ีและดูแล
บริหารและพัฒนาผลการการท างานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ โดยการจะบริหารจัดการ
ผู้ใต้บังคับบัญชานัน้ จะต้องรู้จักแนวทางบริหารพัฒนาบุคลากรขององค์กร และท างานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
เพื่อท าให้งานในการดูแลบริหารและบริหารพัฒนาบุคลากรเป็นไปในแนวทางเดียวกัน หากหัวหน้างาน ผู้จัดการมีทักษะ
การบริหารบุคลากรท่ีดี ย่อมท าให้ประสิทธิภาพการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาและทัง้ทีมงานดีไปด้วย อันส่งผลต่อ
ความส าเร็จร่วมกันคือเป้าหมายขององค์กร 

หลักสูตร HR For Non HR จึงเป็นหลักสูตรท่ีส าคัญในการมุ่งเน้นเร่ืองคน และบุคลากร อันเป็นปัญหา
พืน้ฐาน และเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจองค์กร ให้ทัดเทียม แข่งขัน ยั่งยืน 

 
วตัถปุระสงค ์

• เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน เข้าใจบทบาทท่ีส าคัญและแนวปฏิบัติในการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

• เพื่อให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเรียนรู้และสามารถใช้เทคนิคในการบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสม
เกิดประสิทธิภาพ 

• เพื่อเสริมสร้างทักษะการบริหารบุคลากรของหัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานเพื่อสร้างความส าเร็จร่วมกัน
ในองค์กร 

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน และ HR ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความส าเร็จในองค์กรร่วมกัน 
 

กลุม่เป้าหมาย 
 หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน (Line Manager) 
 

ระยะเวลาการอบรม 
 1 วัน / 6 ชัว่โมง 9.00 น. – 16.00 น. 
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ก าหนดการและหวัขอ้การอบรม* 
 

เวลา หวัขอ้ รายละเอียดโดยย่อ 

9.00-9.30 เป้าหมายและความส าเร็จของ
องค์กร 

บรรยายภาพรวมความเข้าใจจุดมุ่งหมายองค์กร ในมุมมอง
ร่วมกัน 

9.30-10.00 การบูรณาการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร 

บรรยายความรู้ภาพรวมการจัดการบุคคลากรแบบบูรณา
การ 

10.00-11.00 บทบาทระหว่างกันของ HR และ
หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงาน ด้าน
การบริหารงานบุคลากร 

ความเข้าใจเกี่ยวกับ หน้าท่ีการท างานท่ีถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับงานบุคคล 

11.00-12.00 ประโยชน์ร่วมกันท่ีจะได้รับส าหรับ
หัวหน้างาน ผู้จัดการสายงานในการ
บริหารบุคลากรและHR 

การท าความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง 
HR และ ระดบัหัวหน้างาน 

12.00-13.00 พักกลางวัน  

13.00-14.00 มิติในงานบริหารบุคลากรท่ีหัวหน้า
งาน ผู้จัดการสายงานควรทราบและ
มีส่วนร่วม (Workshop) 

1. การสรรหา คัดเลือก 
2. การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
3. การฝึกอบรมและพัฒนา 
4. การพัฒนาสายอาชีพ 
5. ระบบสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจ 

14.00-14.30 ความแตกต่างระหว่าง OJT 
Training Coaching และ 
Consulting 

การท าความเข้าใจในเร่ือง OJT, Coach, Consult แนว
ทางการปฏิบัติ เพื่อเกดิประโยชน์สูงสุด 

14.30-15.20 รู้จักสไตล์ลูกน้องท่ีแตกต่างกันตาม
หลัก DISC และแนวทางบริหาร
ความสัมพันธ์และผลงาน 

การใช้เคร่ืองมือ DISC เพื่อสร้างแนวทางการจัดการ
บุคลากรแต่ละรูปแบบ 

15.20-15.45 การฝึกการตัง้เป้าหมายและการ
ติดตามผลงาน 

การสร้างทัศนคติการท างานใจเชิงก้าวหน้าให้กับ บุคลากร 

15.45-16.00 สรุปการเรียนรู้ สรุปเนือ้หา ถาม-ตอบ 

*หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาอยู่เสมอ และแทรกจังหวะผ่อนคลายสนุกสนานให้ไม่น่าเบื่อ 
*มีพักเบรกตามเหมาะสม ปกต ิ10.30, 14.30 
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รูปแบบการอบรมสมัมนา 
1. อบรมภายใน In-house Training  
2. สถานท่ีห้องประชุมมีเคร่ืองฉายสไลด์/Projector, ไมโครโฟน, เคร่ืองขยายเสียง 
3. จัดโต๊ะคลาสรูม หรือ เธียร์เตอร์ (Classroom / Theatre) 
4. การบรรยาย  40 % 
5. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัต ิWorkshop และการน าเสนอผลงานกลุ่ม 60% 
6. รูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน Workshop, Brainstorming, Game, Video 

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
• หัวหน้า/ผู้จัดการ เข้าใจการจัดการบุคลากรมากข้ึน 
• หัวหน้า/ผู้จัดการ ประสานงาน และท างานกับลูกทีมได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
• หัวหน้า/ผู้จัดการ เข้าใจและดึงศกัยภาพของพนักงานออกมาได้เต็มท่ี 
• สานสัมพันธ์การท างานระหว่างบุคคลได้ดีข้ึน 
• สร้างวัฒนธรรม และการสื่อสารระหว่างองค์กรดีข้ึน 

 

วทิยากร 
 อ.ชญัญชิตา ศรีชยั (ดูประวัติ) 
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