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มอบวุฒิบัตร

การฝกอบรม
และพัฒนาบุคลากร


องคกรของทานกําลังพบกับอุปสรรคเหลานี้บางไหม?
กําลังดําเนินการจัดระบบการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรอยู แตยังไมชัดเจนเปนรูปธรรม
จะกําหนด Training KPI ทั้งที แตก็มีแคเรื่องพื้น ๆ
เชน ความพึงพอใจของผูเขาอบรม อัตราการ
ฝกอบรมที่จัดไดตามแผนฯ
มีระบบการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร แตยังไมรูจะทํา
อยางไรใหสอดคลองกับทิศทางนโยบายขององคกร หรือ
ความตองการผูบริหาร?
มีการทํา Training Need Survey แตหัวขอก็เดิม ๆ ซํ้าไป
ซํ้ามาทุก ๆ ป
มีการจัดทํา Training Road Map แลว แตไมเชื่อมโยง
สอดคลองกับ Career Path
จะประเมินและติดตามผลแบบไหนดี ใหการ
ฝกอบรมคุมคา และมีประสิทธิภาพ
ฯลฯ

แลวทานจะหาทางออกอยางไรดี ในการพัฒนา “คน” ใหเปน
“ทุนมนุษย (Human Capital)” ที่มีมูลคาเพิ่มในตัวเอง

หลักสูตรฝกอบรมนี้ไดรับการออกแบบและพัฒนาขึ้นจาก
ประสบการณในการบริหารงานฝกอบรม ที่จะชวยใหองคกร
ของทานสามารถนําแนวคิด หลักการ ขั้นตอน วิธีการ และ
เทคนิคตาง ๆ ไปปรับใชงานไดจริงหลังจากจบการอบรม
สัมมนา เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร ในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร โดยในเนื้อหา
ของหลักสูตรจะทําใหทานทราบวา “ตองทําอะไร? (What)
และทําอยางไร? (How to)” ในการบริหารจัดการงานฝกอบรม
แบบมืออาชีพสมัยใหม

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 12 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

วัตถุประสงคการเรียนรู/สิ่งที่คาดวาจะไดรับ
1. เพิ่มเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักการ
ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคในการบริหารจัดการงาน
ฝกอบรมแบบ MHRD (Modern Human Resources
Development)
2. สามารถกําหนดและวิเคราะหหา Training Needs จาก
Competency ที่จําเปนในแตละตําแหนงงานได
3. สามารถจัดทํา Training Road Map ได
4. สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับปรุง พัฒนาระบบการ
บริหารงานฝกอบรมในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
แบบมืออาชีพ
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

วิทยากร

อาจารย ธนุเดช ธานี

 Trainer and Consultant Director, PEOPLE DEVELOP
CENTER CO., LTD.
 วิทยากรและทีป่ รึกษาผูไ ดรบั คําเชิญจากมหาวิทยาลัยชัน้ นํา
และองคกรธุรกิจรวมทั้งหนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
 ประสบการณในการทํางานและความเชี่ยวชาญในดานการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ขององคกรธุรกิจชั้นนํา
กวา 25 ป
 กรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแหง
ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
 อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพนักบริหารบุคคล
สถาบันพัฒนาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล
(Institute of HR Professional Development : IHPD)
 กรรมการที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษมสมุทรสาคร
 รองประธานฝายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
 อุปนายกสโมสรไลออนสสุขุมวิท กรุงเทพ (กรรมการกอตั้ง)

หัวขอการฝกอบรม

สวนที่ 1 : ภาพรวมในการตอบสนองความสามารถในการแขงขัน สวนที่ 5 : เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝกอบรมใหใชงานไดจริงภายใน
ทางธุรกิจดวยการฝกอบรม
องคกร

ความหมายและความสําคัญของการฝกอบรม

การออกแบบหลักสูตรฝกอบรมแบบ 3 Know

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร VS วิสัยทัศนองคกร
สวนที่ 6 : เทคนิคการสรางครูพี่เลี้ยงภายในองคกร

ภาพรวมของกระบวนการฝกอบรมสมัยใหม

การคัดเลือกครูพี่เลี้ยงภายในบนพื้นฐานของ Competency & Knowledge
(Modern Training System)
Management
สวนที่ 2 : แนวทางการกําหนดดัชนีชี้วัดผลของการฝกอบรม
สวนที่ 7 : เทคนิคบริหารโครงการฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพ
(Training KPI)

ขั้นตอนการบริหารโครงการฝกอบรม 3 ระยะ

การกําหนด Training KPI ในการพัฒนาองคกร

ตัวอยาง : Check list สําหรับการบริหารโครงการฝกอบรม
สวนที่ 3 : วิธีการเฟนหาความจําเปนในการฝกอบรม

วิธีการบริหารจัดการวิทยากร
(Training Needs) ใหสอดคลองกับธุรกิจองคกร
สวนที่ 8 : การประเมินและติดตามผลการฝกอบรม (Training Evaluation)

แหลงในการคนหาความจําเปนในการฝกอบรมขององคกร

การประเมินผลการฝกอบรมแบบ Matrix

Workshop : การหาความจําเปนในการฝกอบรมดวย

ตัวอยาง : การประเมินผลการฝกอบรมแบบ Matrix
Competency

การจัดทํารายงานการบริหารผลการฝกอบรม (Training Management Report)
สวนที่ 4 : วิธกี ารจัดทําแผนฝกอบรมเชิงกลยุทธ
สวนที่ 9 : การบันทึกประวัติการฝกอบรม
(Strategic Training Plan) ใหสอดคลองกับกลยุทธของธุรกิจ

การใช Excel ในการบันทึกประวัติการฝกอบรมแบบ Radar Chart

แผนฝกอบรม 5 ระดับ ที่ทุกองคกรควรจะมี

ตัวอยาง : การบันทึกประวัติการฝกอบรมแบบ Radar Chart

แผนฝกอบรมระดับที่ 1 แผนงานระบบการบริหารการฝกอบรม
(Training Master Plan)
วิธีการในการเรียนรู

ตัวอยาง : Training Master Plan

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรูของผูใหญ (Adult Learning) ที่มีการระดม

แผนฝกอบรมระดับที่ 2 แผนเสนทางการฝกอบรม
ความคิดแบบมีสวนรวมระหวางฝกอบรม (Participative Techniques) ชวยใหผูเรียนรูนําสิ่งที่
(Training Road Map : TRM)
ไดเรียนรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดทันที

Workshop : จัดทํา Training Road Map

การทํากิจกรรมกลุม (Workshop) : ในการกระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น

แผนฝกอบรมระดับที่ 3 แผนฝกอบรมประจําป (Training Plan)
(Discussion) เรียนรูซึ่งกันและกัน
แบบ Visual Control

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนําเสนอความคิดเห็น

แผนฝกอบรมระดับที่ 4 แผนการสอนและแนะนํางาน (OJT Plan) 
การตอบขอซักถาม : เพื่อสรางความเขาใจที่ชัดเจน และกระตุนผูเรียนรูใหคิดตาม

แผนฝกอบรมระดับที่ 5 แผนพัฒนากลุมบุคคล
(Group Development Plan : GDP)

ใบสมัครหลักสูตร “ยกเครื่องเรื่องการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร รุนที่ 7”

1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................
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อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก

คาฝกอบรม
4,000
3,500

+ VAT 7% หัก ณ ที่จาย 3%
280
120
245
105

รวมจายสุทธิ
4,160
3,640

กรณีไมมีหนังสือหัก ณ ที่จาย 3% จายเต็ม
4,280
3,745
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3. ผูสนใจทั่วไป
4. สมาชิก
วิธกี ารชําระเงิน

3,700
3,200

259
224

111
96

3,848
3,328

3,959
3,424

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษทั เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสีแ่ ยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษทั ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจา ยเพิม่ หากมีคา ธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึน้
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโ อนเงินตองเปนผูช าํ ระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชาํ ระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชอื่ บริษทั ชือ่ หลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% มาทีบ่ ริษทั กอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ทีจ่ า ย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนัน้ จะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

