www.hrcenter.co.th

เทคนิคการกําหนดเสนทาง
ในการพัฒนาบุคลากรจาก

10

รุนที่
มอบวุฒิบัตร

JD, WI และ
Procedure

หลักการและเหตุผล :

หลายองคกรอาจยังพัฒนาบุคลากรที่ไมสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ สูญเสียทั้งเวลา งบประมาณ และกําลังการ
ผลิต/บริการ โดยไมคุมคากับการลงทุน

ในหลักสูตรนี้จะชวยใหทานและองคกรของทานไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งเทคนิคในการกําหนด
เสนทางการพัฒนาการทํางานของบุคลากรที่มีทิศทางชัดเจนเปนรูปธรรมจาก Job Description, Work Instruction
และ Procedure ของบุคลากรตั้งแตระดับปฏิบัติ จนถึงผูบริหารระดับสูง เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค : เพื่อใหผูเขารับการอบรม
1. เสริมสรางความรูความเขาใจหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม ที่ตอบโจทยความตองการของ
ทุกฝายงานในองคกร
2. สามารถสรางเครื่องมือสํารวจความจําเปนในการฝกอบรมที่แทจริงที่สอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจหรือ
ขีดความสามารถที่จําเปนขององคกร
3. สามารถบูรณาการเรื่อง Job Description, Competency, Knowledge Management และ Training Road Map
เขาดวยกันในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไดอยางลงตัว
4. สามารถกําหนดเสนทางการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ใหสอดคลองกับกระบวนการดําเนินธุรกิจภายในองคกร
(Internal Business Process) ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
วิทยากร

อาจารยธนุเดช ธานี

Training and Consultant Director, People Development Center. Co., Ltd.
หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟรีไลฟ ดีไซน จํากัด
กรรมการบริการฝายวิชาการและสมาชิกสัมพันธ
เจาหนาที่และผูบริหารงาน HR ทุกทาน
สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพนักบริหารทรัพยากรบุคคล
วัน เวลา และสถานที่
สถาบันพัฒนาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล
อุปนายกสโมสรไลออนสสุขุมวิท กรุงเทพ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561
คณะกรรมการชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
คณะกรรมการบริหารชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี

อัตราคาอบรมทานละ

โรงแรม แกรนด สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 6)

สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทั่วไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 13 มี.ค. 2561 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม
เทคนิคในการบูรณาการ Competency, Knowledge
สวนที่ 1 : Modern Training & Development Management
Management และ Training Road Map เขาดวยกัน เพื่อ
System
ใชประโยชนในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ระบบการพัฒนาและฝกอบรมองคกรของเราเปนแบบไหน ?
Modern Training & Development Management System ตัวอยางแบบฟอรมการวิเคราะหหา Job Competency จาก
WI และ Procedure
ปรามิดแผนงานฝกอบรม 5 ระดับ
Workshop 2 : เทคนิคการกําหนดเสนทางในการพัฒนา
12 แหลงในการคนหาความจําเปนในการฝกอบรมของ
บุคลากรจาก WI และ Procedure
องคกร
สวนที่ 2 : เทคนิคการกําหนดเสนทางในการพัฒนาบุคลากร สวนที่ 4 : เทคนิคการจัดทํา Group Development Plan
(GDP) เพื่อใชใน Modern Human Resources Development
จาก Job Description
(MHRD)
ความสัมพันธระหวาง Job Description และ Job
การจัดทํา Job Competency Mapping /Job Matrix ของ
Competency กับ MTRM
หนวยงาน
แนวทางการจัดทําเสนทางในการพัฒนาบุคลากร (MTRM)
การวิเคราะห Training Needs บนพื้นฐาน Competency
จาก Job Competency
และประเมิน Competency Gap แบบ Training Evaluation
7 องคประกอบสําคัญที่ Easy Modern JD ควรจะมี
Matrix
ตัวอยางแบบฟอรมการวิเคราะหหา Job Competency ของ
การจัดทํา Group Development Plan (GDP) เพื่อใชใน
ตําแหนงงานจาก JD
Modern Human Resources Development
Workshop 1 : เทคนิคการกําหนดเสนทางในการพัฒนา
Workshop 3 : เทคนิคการจัดทํา Group Development
บุคลากรจาก Job Description
(GDP)
สวนที่ 3 : เทคนิคการกําหนดเสนทางในการพัฒนาบุคลากร
วิธีการเรียนรู
จาก WI และ Procedure
การบรรยาย ประกอบการทํา Workshop การระดมความคิด และ
แนวทางการจัดทําเสนทางในการพัฒนาบุคลากร (MTRM)
การนําเสนอ
จาก WI และ Procedure
หลักสูตรฝกอบรม เทคนิคการกําหนดเสนทางในการพัฒนาบุคลากรจาก JD, WI และ Procedure รุนที่ 10 “วันที่ 20 มี.ค. 2561”
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
ÍÑμÃÒ¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁÃÇÁàÍ¡ÊÒÃ, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ áÅÐÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ (ÃÒ¤Òμ‹Í 1 ·‹Ò¹)

