
สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 

             

ในการปฏิบัติงาน HR ที่ประสบการณ์ยังไม่สูงมากนักมัก 

พบประเด็นปัญหามากมายที่ยากต่อการแก้ไข เช่น รับคนไม่ทันกับคนลาออก,  

รับพนักงานคนรุ่นใหม่เข้ามาไม่นานก็ลาออกไป, เอา JD ไปใช้กับการสัมภาษณ์ไม่เป็น, การแก้ไขปัญหาพนักงาน 

เงินเดือนเต็มกระบอก เป็นต้น ซ่ึงจะพบว่าในหลายองค์กรก็ไม่มีที่ปรึกษาประจ าที่คอยให้ค าแนะน าและแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดการและรับมือกับปัญหาน่าปวดหัวในงาน HR  ขณะที่หลายปัญหาไม่อาจจะแก้ไขได้ด้วยเทคนิควิธีทาง HR 

เพียงด้านเดียว แต่ยังอาศัยการน าเอาองค์ความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่หลากหลายมาผสานกันเพื่อแก้ไข

จัดการให้ได้ผล จึงลองผิดลองถูกแก้ไขปัญหาแบบไร้ทิศทาง แก้ไขเรื่องเก่ายังไม่ได้ แถมเรื่องใหม่ก็ยากจะจัดการ !!!   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

หลักสูตรนี้  พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ของการปฏิบัติงานในหน้าที่คนท างาน HR ประสบการณ์จากการ

เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบงาน HR ที่มักพบและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากับหลากหลาย

องค์กร ทั้งที่เป็นปัญหาระบบงาน ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารคนท างานของหัวหน้างาน และปัญหาการจัดการพนักงาน

ที่มีปัญหา โดยเน้นการแชร์ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน HR และให้

ค าแนะน าแนวทางแก้ไขประเด็นปัญหาที่น าไปใช้ได้จริงในองค์กร  และมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อ 

o น าเสนอและร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาและแนวทางการรับมือหรือแก้ไขปัญหาในงาน HR ทั้งที่ เป็น                       

(1) ปัญหาระบบงาน (2) ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารคนท างานของหัวหน้างาน และ (3) ปัญหาพนักงานที่มี

พฤติกรรมไม่เหมาะสมและผลงานไม่ดี เป็นต้น  

o เรียนรู้จากค าแนะน าของวิทยากรที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ ไขปัญหางานได้ พร้อมแนวปฏิบัติที่ดี 

(Good Practices) ของหลายองค์กรชั้นน า  

o สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน HR ในทุกระดับที่มาเข้าร่วมเรียนรู้ อันจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ในภายหน้า   

 

หลกัสตูร      

ไขปัญหางาน HR กับ HR มืออาชีพ 

 
ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 14 มิถุนายน 2561  เวลา 9:00 – 16:00 น. 



สิ่งที่จะเรียนรู้ 

ประเดน็ปญัหาระบบงาน HR   

+ ท าอย่างไรดีกบัโครงสร้างเงินเดือนที่ยังแข่งขันไม่ไดก้ับตลาด และท าใหร้ับคนเขา้มาท างานไม่ได้ หรือ

พอรับคนเข้ามาแล้วก็ออกไปหาที่ใหม่ทีจ่่ายแพงกว่า  

+ ท าอย่างไรดีกบัปัญหา “Train” (เทรน) แล้ว “Ning” (นิ่ง) จริง ๆ  

+ ท าอย่างไรดีกบัปัญหาพนกังานส่วนใหญ่ได้รบัการประเมินมาแบบเกรด A พรึ่บ                                    

(องค์กรน่ารวยเพราะคนท างานเก่ง แต่ผู้บริหารกบ็่นว่ายอดขายไม่ได้ตามเป้า)   

+ ท าอย่างไรดีกบัปัญหาว่าผู้สัมภาษณบ์่นเกี่ยวกบัแบบฟอรม์ประเมินผลสัมภาษณ์ของ HR                             

ทั้งที่ก็ใชแ้บบฟอร์มนีม้านานนมแล้ว   

+ ท าอย่างไรดีกบัปัญหาว่าเกณฑก์ารประเมินผลและตัวชี้วัดผลงานไม่ได้รบัการยอมรับจาก

หน่วยงานต่าง ๆ   

+ ท าอย่างไรดีกบัปัญหาว่าพอท าระบบ KPI มาแล้ว บรรยากาศการท างานร่วมกันไม่เหมือนเดิม ต่าง

คนต่างท ามุง่เอาแต่ KPI ของตัวเองให้ส าเรจ็  

+ ท าอย่างไรดีหากจะต้องจดัโครงสร้างต าแหนง่งานเพื่อรองรับพนักงานที่เกง่แต่ท างานกบัใครไม่ได้  มี

ลูกน้องก็ไม่เหมาะ แตต่้องรักษาไว้เพื่อหากเสียไปงานจะวุ่นวายมาก 

+ ท าอย่างไรดีกบัปัญหาว่าพนักงานลาออกแล้วเขียน Exit Interview มาเสมอว่าไม่เห็นเส้นทางการ

เติบโตในอาชีพของตัวเองเลย  

ประเดน็ปญัหาการบรหิารคนท างานของหวัหนา้งาน 

+ ท าอย่างไรดีเมื่อจะตอ้งคุยให้หัวหนา้เขา้ใจและจดัการกบัลูกนอ้งเจนวาย (Gen Y) ให้ได ้

+ ท าอย่างไรดีกบัหัวหนา้ผูส้ัมภาษณ์ท่ีไม่สนเรียนรู้เทคนิคการสัมภาษณ์ใหม่ ๆ ที่ HR แนะน า 

+ ท าอย่างไรกบัหัวหน้างานที่ไม่ค่อยสนับสนุนให้ลูกน้องไปฝึกอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ  

ประเดน็ปญัหาพนกังานทีม่พีฤตกิรรมไมเ่หมาะสมและผลงานไมด่ี 

+ ท าอย่างไรดีกบัพนกังานรุน่เกา๋ที่งานไม่ท า แต่รอให้เกษียณหรอืแค่รอให้ลกูเรยีนจบ 

+ ท าอย่างไรดีเมื่อพนักงานรุ่นใหม่มาบน่ไม่อยากท างานกับพวกรุ่นพี่แก่ที่ท าเงินเดือนก็เยอะแถมชอบ

เกี่ยงงาน หรือโยนงานให้คนรุ่นใหม่    

+ ท าอย่างไรดีกบัพนกังานทีช่อบท าผดิวินัยเชน่มาสายซ้ าซาก ขาดงานเป็นอาจิณ  



วิทยากร 

อาจารย์ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต 

 วิทยากรและที่ปรึกษางานบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์การผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านการวิเคราะห์และวางแผนก าลังคน การสัมภาษณ์และบริหารผลการปฏิบัติงาน  

อดีตผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย ประสบการณ์มากกว่า 

15 ปีในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

+ ท าอย่างไรดีกบัพนกังานทีท่ัศนคติไม่ดีเหลือเกินกับองค์กร ต่อตา้นหัวหน้า  

พรอ้มกบัค าแนะน าส าหรบัคนท างาน HR ทีต่อ้งการกา้วหนา้เปน็มอือาชพี 

+ ลักษณะงานใดของงาน HR ที่น่าจะท าเงิน (ค่าตัวแพง) 

+ จะเป็น Strategic Partner อย่างไรด ี

แนวทางการเรยีนรู ้

หลักสตูรนี้ สรา้งการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นการสรา้งความเขา้ใจและถ่ายทอดแนวปฏบิัติเพือ่ให้น าไปใชง้านได้จริง  

โดยผสมผสานเทคนิคการสร้างการเรียนรู้ได้แก่ 

o กิจกรรมเรียนรูร้่วมกนั (Q&A Activity) 

o แลกเปลี่ยนประสบการณ์ (Experience Sharing) 

o บรรยายแบบกระชับประกอบการยกตัวอย่างกรณีศึกษา (Mini-Lecture & )  

o ฝึกการแสดงบทบาทสมมติ (Role Play) 

กลุ่มเป้าหมาย 

o เจ้าของธุรกิจ SME  และผู้สนใจทั่วไป 

o ผู้จัดการและหัวหน้างานในสายงาน HR   

o ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน  

o Senior HR / HR Executive / HRBP ทั้งที่เป็นมือใหม่และท่ีมีประสบการณ์  

อัตราค่าสัมมนา   สมาชิก PMAT 3,200 + (VAT 7%) 224 = 3,424 บาท 

ผู้สนใจทั่วไป   4,000 + (VAT 7%) 280 = 4,280 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหน่อยภาษีได้ 200% 

หมายเหตุ :-      1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามค าส่ังของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528 

 2. วัน เวลาและสถานที่ ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดสัมมนาภายในระยะเวลา 7 วัน ก่อนก าหนดการจัดสัมมนาในแต่ละหลักสูตร 

 4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมสัมมนา โปรดแจ้งก่อนก าหนดการจัดล่วงหน้า 7 วัน มิฉะน้ันสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสัมมนา 

 30% ของค่าสัมมนาในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันสัมมนา ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสัมมนา 100% 


