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3. หลักสู ตร “หลักการบริหารคนสมัยใหม่ สาหรับผู้บริ หาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้ างาน”
HR Management for Non-HR Managers
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจขององค์กร แม้จะเห็นความสาคัญของคน แต่
โดยทัว่ ไปองค์กรต่างๆ จะให้เวลาเรื่ องการสร้างขวัญและกาลังใจแก่พนักงานค่อนข้างน้อย ทาให้ประสิ ทธิภาพในงาน
(Productivity) โดยเฉลี่ยทั้งองค์กรค่อนข้างต่า (จากความสามารถของคนเต็ม 100% พนักงานที่ขาดกาลังใจขาดแรงกระตุ้น
อาจจะทางานเพียง 60% ของความสามารถทีต่ นเองมีอยู่) ทาอย่างไร จึงจะจูงใจ สร้างบรรยากาศให้พนักงานมุ่งมัน่ ทางาน รัก
องค์กร พึงพอใจกับสภาพการทางาน และค่าตอบแทนของตน ซึ่ งประเด็นเหล่านี้ มีผคู้ ิดระบบบริ หาร หลักการ และวิธีปฏิบตั ิ
มากมายขึ้นมาใช้เพือ่ ทาให้ คนทางานมีความมุ่งมั่นตั้งใจทางานเต็มตามความสามารถของตนอยู่ตลอดเวลาทั้งต่ อหน้ าและลับ
หลังหัวหน้ างาน ดังนั้น จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นที่ผบู้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ และหัวหน้างานควรจะต้องศึกษาและเรี ยนรู ้วา่ มีระบบการ
บริ หารคนใหม่ๆ อะไรบ้าง หลักการเป็ นเช่นไร และจะนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน/หน่วยงานของตนอย่างไรจึงจะ
ได้ผลสู งสุ ด
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาตระหนักเห็นความสาคัญของการบริ หารคนในทีมงานของตนเองมากขึ้น
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาทราบถึงแนวคิดในการบริ หารคนในอนาคต
2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้จกั ระบบและเทคนิคในการบริ หารคนใหม่ๆ พร้อมเห็นตัวอย่างองค์กรที่นาไปใช้แล้ว
ประสบความสาเร็ จ
2.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู้เทคนิคในการนาระบบบริ หารคนใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน/ในองค์กร
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างานในในทุกสายงาน
4. เนือ้ หาและกาหนดการอบรม
09.00 – 10.30 – เป้ าหมายสู งสุ ดในการบริ กหารคน
- ประสิ ทธิภาพ (Productivity) ของคนกับความสาเร็ จทางธุ รกิจ
- ปัญหาที่ทาให้ Productivity ของคนทางานตกต่า
- คนรุ่ นใหม่
10.30 - 10.45 Coffee Break
10.45 - 12.00 - แนวคิดในการบริ หารคนสมัยใหม่ ที่จะช่วยจูงใจคนทางานมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจทางาน
เต็มตามความสามารถของตนอยูต่ ลอดเวลา
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- หลักและระบบในการคัดเลือกคนสมัยใหม่ (เพื่อให้ได้คนดีและมีความสามารถ)
- ระบบ HR Target Selection
12.00 – 13.00 พักกลางวัน
13.00 – 14.30 - หลักและระบบในการจ่ายค่าตอบแทน-ให้สวัสดิการสมัยใหม่ (Pay per Performance
Based System)
- หลักและระบบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
- หลักและระบบใหม่ๆ ในการบริ หารแรงงานสัมพันธ์
- เทคนิคในการแก้ไข ปรับปรุ ง และจัดการ พนักงานที่มีปัญหา
- เทคนิคการรักษาคนดีมีความสามารถให้อยูก่ บั องค์กรได้นานาๆ
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 - รู้จกั ระบบงาน HR สมัยใหม่; HR Competency based management/ KPIs/ MBO/
Balanced scorecard/ Participation
- เทคนิคการบริ หารคนรุ่ นใหม่ ที่ไฟแรง มีความเป็ นตัวของตัวเองสู ง ความอดทนต่า (Gen
Z)
- เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบบริ หารคนให้ประสบความสาเร็ จ
- ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร

อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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