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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือ Human Resource
มอบวุฒิบัตร
หลั
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้
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า
หรั
บ
Development (HRD) นั้นเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญที่มี
สวนขับเคลื่อนใหคนในองคกรมีการเรียนรู และการพัฒนาอยาง ผูบริหารสายงานทรัพยากร
มนุษย รวมทั้งผูสนใจทั่วไป
ตอเนื่องอยางไมหยุดยั้ง ซึ่งแนวคิดและมุมมองของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยนั้นมิใชเพียงแคการจัดฝกอบรมเทานั้น ขอบเขต
การพัฒนาบุคลากรมีมากไปกวานั้น จะตองมีการกําหนดทิศทาง วิทยากร
เปาหมายและวางกลยุทธที่ชัดเจน โดยเฉพาะควรจะตองมีสวน
ชวยสนับสนุนใหวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและกลยุทธองคกร
วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและ
ประสบผลสําเร็จ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

ดังนั้นผูที่ปฏิบัติงานในสายงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผูเขียนหนังสือดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
จึงตองเขาใจพื้นฐาน แนวคิด มุมมอง หลักการ ทฤษฎีที่
สมัยใหมเกือบ 40 เลม
เกี่ยวของ รวมถึงองคประกอบของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการกําหนดกลยุทุ ธ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับองคกรตอไป
แถมหนังสือ

ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ

Strategic Human
Resource Development

ในการฝกอบรมหลักสูตรนี้
วิทยากรยินดีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารและ
2
ราคา 270 บาท 1 เลม
พัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรของทานแบบ
สําหรับผูเขาฝกอบรม
ตัวตอตัว ในชวงเวลากอนการเขาอบรม ไดแก
หลักสูตรนี้ทุกทาน
07.30 – 09.00 น. และชวง 16.00 – 17.30 น. ทั้งนี้
ขอใหทานนัดหมายกับวิทยากรไวลวงหนาโดย
วัน เวลา และสถานที่
ติดตอไปที่ 081-3366729 หรือ 086-7929892
หรือติดตอผานทาง p_arporn11@yahoo.com,
วันศุกรที่ 3 - วันเสารที่ 4 พฤศจิกายน
p_arporn11@hotmail.com
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น)
(ไมเสียคาใชจายในการใหปรึกษา)
พิมพครั้งที่

2560

โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

อัตราคาอบรมทานละ

สมาชิก 6,000 บาท +VAT 420 รวม 6,420 บาท / บุคคลทั่วไป 7,000 บาท +VAT 490 รวม 7,490 บาท

หัวขอการฝกอบรม










วันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (09.00-16.00 น.)
Training and Development กับการเชื่อมโยงไปยังวิสัยทัศนขององคกร
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในงาน Training and Development ในปจจุบัน
ความสามารถของนัก HRD แบงเปน
o ความสามารถดานทักษะวิชาชีพ (Technical Competency)
o ความสามารถดานความสัมพันธสวนบุคคล (Interpersonal
Competency)
o ความสามารถดานสติปญญา
(Intellectual Competency)
o ความสามารถดานธุรกิจ (Business Competency)
กรอบความคิดของ Human Resource Development
o กรอบแนวคิดดานการเรียนรู (Learning Paradigm)
o กรอบความคิดดานผลการปฏิบัติงาน
(Performance Paradigm)
องคประกอบของ Training and Development
o การพัฒนาพนักงานระดับบุคคล (Individual Development)
o การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)
o การบริหารผลการดําเนินงาน (Performance Management)
Competency กับการเชื่อมโยงสูองคประกอบของ Training and
Development
o ความหมายและประโยชนของ Competency
o ระดับขั้นของ Competency
o การกําหนดพฤติกรรมบงชี้ (Behavior Indicators)











วันเสารที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (09.00-16.00 น.)
องคประกอบที่ 1 : การพัฒนาพนักงานระดับบุคคล
o ความหมายของ Individual Development
o การเชือ
่ มโยง Competency กับการพัฒนาพนักงานระดับบุคคล
o ความสัมพันธระหวาง Competency กับการพัฒนาพนักงานระดับบุคคล
o ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาพนักงานระดับบุคคล
องคประกอบที่ 2 : การพัฒนาสายอาชีพ
o ความหมายและองคประกอบของ Career Development
- การออกแบบผังความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Paths)
- การบริหารคนเกงและคนดี (Talent Management)
- การวางแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Planing)
o การเชื่อมโยง Competency กับการพัฒนาสายอาชีพ
o ความสัมพันธระหวาง Competency กับการพัฒนาสายอาชีพ
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนาสายอาชีพ
องคประกอบที่ 3 : การบริหารผลการดําเนินงาน
o ความหมายและวงจรของ Performance Management (PM)
o ความแตกตางระหวาง PM กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
o ความสัมพันธระหวาง Competency กับการบริหารผลการ
ดําเนินงาน
o การเชื่อมโยงระหวาง Competency กับตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPIs)
o แนวทางการกําหนด KPIs
o ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการบริหารผลการดําเนินงาน
แนวทางการวัดผลงานของงาน Training and Development
การเตรียมความพรอมในการนําแนวคิด Training and Development ไปใชใน
องคการ
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