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สรรหา พัฒนาและบริหารผลงานลกูนอ้งอย่างได้ผล                                            

(Effective Recruitment, Development & Performance Management) 
   

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 (09:00-16:00 น.) 

 รปูแบบ Onsite Training :: ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์สขุมุวทิ 11 

(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

 

 หลักสูตร 2 วัน เพื่อให้ได้เรียนรู้เนื้อหาเชิงลึกพร้อมฝึกปฏิบัติ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็น
ภารกิจสำคัญงานหนึ่งของผู ้บังคับบัญชาทุกระดับที ่จะต้องเรียนรู ้และมุ ่งมั ่นดำเนินการให้ได้ผลดี ในยุคที ่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสูงเช่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรประสบภาวะความผันผวนในการดำเนินงานอย่างมาก อันส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานและกลายเป็นความจำเป็นที่องค์กรจะต้องบริหารกำลังคน พัฒนาและบริหารผลงานของ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้ได้ผลดีเท่าท่ีจะเป็นไปได้    

วตัถปุระสงค ์

หลงัจากการเรยีนรู ้ผูเ้ขา้รบัการเรยีนรูจ้ะไดร้บั 
1. เรียนรู้เทคนิค แนวทางพร้อมกับเครื่องมือใหม่ ๆ ในการสรรหาเพื่อให้ได้ “คนท่ีใช่” (Recruitment for the Right 

Fit) ท่ีผู้บังคับบัญชานำไปใช้งานได้ 
2. เรียนรู้เทคนิค แนวทางพร้อมกับเครื่องมือใหม่ ๆ ในการพัฒนาพัฒนาบุคลากร (People Development) 
3. เรียนรู้เทคนิค แนวทางพร้อมกับเครื่องมือใหม่ ๆ ในการบริหารผลงานลกูน้อง (Performance Management) 
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4. วิเคราะห์ปัญหาและร่วมหาแนวทางการปรับปรุงระบบงานสรรหา พัฒนาและบริหารผลงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

5. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร 
 

สิง่ทีจ่ะเรยีนรู ้

วนัทีห่นึง่ ::  
การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร (Recruitment & Selection) 

1. ผู้จัดการ/หัวหน้างาน สำคัญอย่างไรกับการวางแผนกำลงัคนและการสรรหาบุคลากร  
2. แนวคิดและแนวทางการอัตรากำลัง การวางแผนและบริหารกำลังคน  
3. แนะนำวิธีจับโกหกผู้สมัครงานท้ังจาก Resume และภาษากาย เป็นต้น 
4. แนะนำวิธีจับโกหกผู้สมัครงานท้ังจาก Resume และภาษากาย เป็นต้น 
5. เทคนิคการสัมภาษณ์ และแนวทางการเลือกเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้คนท่ีใช่   
6. เทคนิคการวิคราะห์งานเพื่อกำหนดรายการทักษะ/พฤตกิรรมท่ีจะทำการสัมภาษณ์ 
7. การตั้งคำถามสัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้สมัครงาน                                                                                 
8. แนะนำวิธีจับโกหกผู้สมัครงานท้ังจาก Resume และภาษากาย เป็นต้น 
9. แนะนำวิธีจับโกหกผู้สมัครงานท้ังจาก Resume และภาษากาย เป็นต้น 

 
วนัทีส่อง ::  
การเรยีนรูเ้รือ่ง การพฒันาบคุลากร (People Development) 

1. แนวคิดของการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่  
2. เรื่องของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  
3. แนะนำ/ทบทวนเร่ือง Competency ท่ีผู้จดัการ/หัวหน้างานต้องรู้    
4. การประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap Assessment) และการนำข้อมูลไปใช้วางแผนพฒันา

บุคลากร   
5. 70: 20: 10 วิธีการพัฒนาบุคลากรท่ีไม่ได้มีแค่การอบรม 
6. ใช้ Competency อย่างไรกับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร   
7. อบรมหรือพัฒนาลูกน้องเรื่องใดต้องติดตามผล  
8. การใช ้Skills Matrix ในการวางแผนฝึกอบรมประจำปี   
9. การโค้ชท่ีผู้จัดการและหัวหน้างานต้องรู้ 
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การเรยีนรูเ้รือ่ง การบรหิารผลงานลกูนอ้ง (Performance Management) 

1. ทำไมผู้จัดการ/หัวหน้างานตอ้งบริหารผลงานลูกน้อง  
2. บริหารผลงาน vs. ประเมินผลงาน 
3. วงจรของการบริหารผลงานและตัวอย่างบางองค์กร 
4. การเชื่อมโยงผลการปฏิบัตงิานเข้ากับการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
5. CFR กับการบริหารผลงาน  
6. เจาะลึกเร่ืองการ Feedback ด้วย AID และคำแนะนำการฝึกฝนทักษะน้ี   
7. เรื่องของ Performance Grading ท่ีผู้จัดการ/หัวหน้างานจำเป็นต้องรู้  
8. กับรู้จักกับการปรับปรุงผลงานลูกน้อง (Performance Improvement)   

แนวทางการเรยีนรู ้

หลกัสตูรนี ้สรา้งการเรยีนรูโ้ดยวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ  มุง่เนน้การสรา้งความเขา้ใจและถา่ยทอดแนวปฏบิตัเิพือ่ให้
นำไปใชง้านไดจ้รงิ  โดยประกอบดว้ย 

1. การบรรยายอย่างย่อ 
2. ตอบข้อซักถาม พร้อมให้คำแนะนำ  
3. กรณีศึกษาและตัวอย่างแนวปฏิบัติท่ีดี (Case Study & Good Practices) 
4. การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Group Discussion & Group Exercise)  
5. การฝึกปฏิบัต ิ(Practicing)   

 

กลุม่เปา้หมาย 

ผู้จัดการและหัวหน้างาน 
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วทิยากร 

ดร.ชชัวาล  อรวงศศ์ภุทตั 

  วิทยากรและท่ีปรึกษางานบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์การ

ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน การสัมภาษณ์และบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในงานบริหาร   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

อตัราการสมคัรอบรม 

 สมาชกิ PMAT  5,700 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 6,099 บาท  

 ผูส้นใจทัว่ไป  6,500 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 6,955 บาท  

 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528 

2. วัน เวลา / สถานที่ / ช่องทางการเข้าอบรม (Virtual Training) ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดอบรมช้าที่สุดภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนกำหนดการวันที่จัดอบรมในแต่ละหลักสูตร 

4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 5 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

30% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันที่จัดอบรม ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% 

ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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