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กลยุทธการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย
STRATEGIC HUMAN RESOURCE
รุนที่
DEVELOPMENT

“หากไม่มีกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ดี ก็ยากที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยังยื
่ น”

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หรือ Human Resource
Development (HRD) นั้นเปนกระบวนการหนึ่งที่สําคัญที่มี
สวนขับเคลื่อนใหคนในองคกรมีการเรียนรู และการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องอยางไมหยุดยั้ง ซึ่งแนวคิดและมุมมองของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยนั้นมิใชเพียงแคการจัดฝกอบรมเทานั้น ขอบเขต
การพัฒนาบุคลากรมีมากไปกวานั้น จะตองมีการกําหนดทิศทาง
เปาหมายและวางกลยุทธที่ชัดเจน โดยเฉพาะควรจะตองมีสวน
ชวยสนับสนุนใหวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมายและกลยุทธองคกร
ประสบผลสําเร็จ

ดังนั้นผูที่ปฏิบัติงานในสายงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
จึงตองเขาใจพื้นฐาน แนวคิด มุมมอง หลักการ ทฤษฎีที่
เกี่ยวของ รวมถึงองคประกอบของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการกําหนดกลยุทธ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเหมาะสมกับองคกรตอไป
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มอบวุฒิบัตร

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูบริหารสายงานทรัพยากร
มนุษย รวมทั้งผูสนใจทั่วไป
วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 28 - วันเสารที่ 29
เมษายน 2560

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น)
โรงแรม อมารี บูเลอวาร์ด (สุขมุ วิ ท ซอย 5)

วิทยากร

ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ผูเขียนหนังสือดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษยสมัยใหมเกือบ 40 เลม
แถมหนังสือ
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ราคา 270 บาท 1 เลม สําหรับผูเขาฝกอบรมหลักสูตรนี้ทุกทาน

ในการฝกอบรมหลักสูตรนี้วิทยากรยินดีใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร
ของทานแบบตัวตอตัว ในชวงเวลากอนการเขาอบรม ไดแก 07.30 – 09.00 น. และชวง 16.00 – 17.30 น.
ทั้งนี้ขอใหทานนัดหมายกับวิทยากรไวลวงหนาโดยติดตอไปที่ 081-3366729 หรือ 086-7929892 หรือติดตอ
ผานทาง p_arporn11@yahoo.com, p_arporn11@hotmail.com (ไมเสียคาใชจายในการใหปรึกษา)

วันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 (09.00-16.00 น.)










หัวขอการฝกอบรม

Training and Development กับการเชื่อมโยงไปยังวิสัยทัศนขององคกร
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในงาน Training and Development ใน
ปจจุบัน
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 29 เมษายน 2560 (09.00-16.00 น.)
องคประกอบที่ 1 : การพัฒนาพนักงานระดับบุคคล
o ความหมายของ Individual Development
o การเชือ
่ มโยง Competency กับการพัฒนาพนักงานระดับบุคคล
o ความสัมพันธระหวาง Competency กับการพัฒนาพนักงาน
ระดับบุคคล
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 ไปใชในองคการ
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1. ชื่อ-นามสกุล........................................................................... ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองทีน่ งั่ public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อั ต ราค า ฝ ก อบรมรวมเอกสาร, อาหารว า ง และอาหารกลางวั น (ราคาต อ 1 ท า น)

ประเภท
1. ผูสนใจทั่วไป
2. สมาชิก
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วิธกี ารชําระเงิน

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

