หลักสูตร การบริหารงานบุคคลสาหรับหัวหน้างาน
ในแนวคิดปั จจุบนั ภารกิจในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ หวั หน้ างานเข้ าใจ
บทบาทที่สาคัญเสริมสร้ างทักษะการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อ
เสริมสร้ างบรรยากาศในการทางานร่วมกัน
สามารถนาความรู้ และเทคนิคการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มาประยุกต์ใช้ ในการบริหาร
และพัฒนาบุคคล ผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ มี
ประสิทธิภาพพร้ อมที่จะร่วมมือกับฝ่ ายบุคคลในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กรเพื่อนาองค์กรไปสูค่ วามสาเร็จ จะเห็น
ได้ ว่าองค์กรที่แข็งแกร่งและประสบความสาเร็จในยุคแห่งการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั ต่ างก็ม่ งุ ให้ การ
ส่ งเสริมและสนับสนุนให้ หัวหน้ างานทุกหน่ วยในองค์ กรมีความสามารถในการบริหารจัดการด้ านบุคคล และมี
ส่ วนร่ วมในการสร้ างสรรค์ คุณภาพชีวิตและความก้าวหน้ าให้ เกิดขึน้ กับพนักงานไปพร้ อม ๆ กับฝ่ ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทังนี
้ ้เพื่อหัวหน้ างานจะได้ ใช้ ศกั ยภาพในการพัฒนางานอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเผชิญกับปั ญหาด้ านการ
สรรหาคนที่ไม่ตรงกับงาน คนที่ได้ รบั การอบรมเสริมความรู้ หรือพัฒนาแล้ วแต่ยงั ทางานแบบเดิม ๆ หรือด้ านการรักษาหรือ
จูงใจคนเนื่องจากผลตอบแทนไม่ค้ มุ ค่ากับผลของงาน เป็ นต้ น

วัตถุประสงค์




เพื่อให้ หวั หน้ างานมีความรู้ และเข้ าใจในการบริหารงานบุคคล
เพื่อให้ หวั หน้ างานเข้ าใจ บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้ างานสาหรับการบริหารงานบุคคล
เพื่อให้ หวั หน้ างานสามารถใช้ เทคนิคในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างเหมาะสม

หัวข้ อหลักสูตร
1. หัวหน้ างานกับแนวคิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
2. ความสาคัญของผู้นาในฐานะ“หัวหน้ างาน”
3. 10 คุณสมบัติหวั หน้ างานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
4. แนวคิดและหลักการพื ้นฐานของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
5. บทบาทหน้ าที่สาคัญของหัวหน้ างาน
6. การบริหารลูกน้ องสาหรับผู้นาในฐานะหัวหน้ างาน
7. เทคนิคจูงใจลูกน้ องและผู้อื่น
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8. สลายช่องว่างสร้ างความเข้ าใจเพื่อก้ าวสู่การทางานเป็ นทีมต่างวัย (Mix Generation TEAM)
9. ทาอย่างไร จึงจะเป็ นที่พึ่งที่ดีให้ กบั ลูกน้ อง
10. การมอบหมายงาน กับ เทคนิคในการสอนงาน
11. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Evaluation) ให้ สอดคล้ องกับผลงานการทางาน (KPI)
และความสามารถ (Competency)
12. การส่งเสริมความก้ าวหน้ าในสายอาชีพของลูกน้ อง (Career Path)
13. การบริหารจัดการกับลูกน้ อง 8 ประเภท
14. วินยั และขันตอนการลงโทษเมื
้
่อลูกน้ องกระทาความผิด
เหมาะสาหรับ




ผู้ที่เป็ นเตรียมตัวเป็ น หัวหน้ างาน หัวหน้ าหน่วย หัวหน้ าแผนก
ผู้บริหาร
HR

วิธีการดาเนินการ
 การบรรยาย (Lecture) ในรู ปแบบการเรียนรู้ ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ ผ้ เู รียนรู้ นาสิ่งที่ได้ เรียนรู้ ไปปรับใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ ทนั ที
 การทากิจกรรมกลุ่ม (Workshop) : ในการกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ ซงึ่ กัน
และกัน
 การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนาเสนอความคิดเห็น
 การตอบข้ อซักถาม : เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ชดั เจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้ คิดตาม
ระยะเวลาการฝึ กอบรม :
1 วัน (09.00-16.00 น.)
จานวนผู้เข้ าอบรม
: 35 / รุ่น
วิทยากร
อ.พิชิต สุจริ ต จันทร์ (วิทยากรและที่ ป รึ ก ษาด้ า นการบริ หารจัด การทรัพ ยากรมนุษ ย์ อดีต ผู้
พิพากษาสมทบฝ่ ายนายจ้ าง)
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