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องคกรยุคปจจุบันตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
และการแขงขันทางธุรกิจอยางตอเนื่องและทวีความ
รุนแรงมากขึน้ ตลอดเวลา ทำใหการบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบเดิม ๆ อาจจะไมเพียงพอตอการเติบโตขององคกรอีก
ตอไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงกลายเปนสวนสำคัญ
ที่ผูบริหารตองใหความสำคัญ โดยการพัฒนาทรัพยากร

วัตถุประสงค

บุคคลนี้ไดถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือ
ตาง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหทรงคุณคา

เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจรวมถึงแนวทางในการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในดานตาง ๆ ใหแกผูเขาอบรม

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงเปดอบรมหลักสูตร
วุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ (Human

ตลอดจนสามารถบูรณาการความรูไปใชเพื่อการพัฒนา

Resource Development Certiﬁcate Program ) เพื่อ

องคกรใหเติบโตและสามารถแขงขันทางธุรกิจได

ใหความรู ความเขาใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร

เพือ่ ใหผเู ขาอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล รวมถึงบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร
เพื่อเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณดา นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับนัก

บุคคลแกผูบริหาร หัวหนาและพนักงานฝายทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณกับนักบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใชใหเกิด
ประโยชนกับองคกร

ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเปนประโยชนตอ การดำเนิน
งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางแทจริง

Tel :
Email :
Line@ :
Facebook :

02-559-3638 , 089-893-7286
chulalearn@gmail.com
@cu_learn
cutrainingacademy

โครงสรางหลักสูตร
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
(Strategic HR Development and Planning )

เขาใจถึงความสัมพันธระหวาง HRM (การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล) กับ HRD
(การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) เรียนรูหลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม
อยางมีคุณภาพ ทั้งในสวนของ Training and Development (การพัฒนาและฝกอบรม)
Organization Development (การพัฒนาองคกร) และ Career Development
(การพัฒนาสายอาชีพ) รวมทั้งเรียนรูถึงความแตกตางระหวาง HRD
(การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) กับ SHRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ)
จุดประสงคและขอมูลทจำเปนเพื่อการกำหนดกลยุทธดาน HRD

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

(Competency Based HR Development )
ศึกษาและทำความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในดานตางๆ ผานกรณีศึกษา
เพือ่ พัฒนาความสามารถและทักษะใหพนักงานสามารถบรรลุเปาหมายในสายอาชีพตัง้ แต
การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร รูจักใช ICEBERG Model เพื่อการวิเคราะหสมรรถนะ (Competency) เชิงลึกใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปน Core Competency (สมรรถนะหลัก) Managerial Competency
(สมรรถนะดานการบริหารจัดการ หรือ Functional Competency (สมรรถนะตามหนาที่)
พรอมทั้งฝกทักษะนักทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพผานการวิเคราะหงาน (Job Analysis)
และฝกเขียน Competency Plan

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน
(Effective Performance Management)
ทำความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ที่ตองสอดคลองกับวิสัยทัศนองคกร เรียนรูวิธีการและประโยชนของการกำหนดเปาหมาย
(Smart Objective) ที่มีประสิทธิภาพรวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงาน ตลอดจน
การติดตามประเมินผล และการวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานใหดียิ่งขึ้น

โครงสรางหลักสูตร (ตอ)
การบริหารคนเกงและการวางแผนสืบทอดตำแหนงเชิงกลยุทธ
(Strategic Talent Management & Succession Planning)
ปรับมุมมองและทำความเขาใจหลักในการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management)
ใหสอดคลองกับ Global Change และ Trend ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในประเทศไทย เริม่ ตัง้ แตเขาใจ
ความแตกตางระหวาง Performer กับ Talent แนวคิดการบริหารคนเกง รวมไปถึงการ
วิเคราะหและคนหา Talent ปญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนการวางแผนการพัฒนา
Talent ซึง่ ไมใชแคเพียงการฝกอบรมเทานัน้

การพัฒนาองคกร
(Organization Development )
รวมแลกเปลีย่ นประสบการณกบั ผูเ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับความทาทายขององคกร
เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง ตลอดจนเขาใจถึงความสัมพันธของ 3 สวนหลัก
ในการพัฒนาองคกร เพือ่ การเปนองคกรสมัยใหมทเ่ี ปน High Performance
Organization พรอมเรียนรูก ารวิเคราะหและใชเครือ่ งมือตาง ๆ ในการพัฒนา
องคกร สามารถวิเคราะห Key Change และ Key Challenge ดวย BIG Data
Analytic เพื่อกำหนด Key HR Challenges และใชหลัก 4M1E ในการแยกแยะ
สาเหตุเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสรางความผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement)
แบงปนประสบการณและทำความเขาใจถึงเหตุผลและสาเหตุทพ่ี นักงานอยากลาออก เพือ่
หาวิธใี นการสรางความผูกพันของพนักงาน ตลอดจนเรียนรูโ มเดลการสรางความผูกพันจาก
หลาย ๆ องคกร เชน Aon Hewitt , Gallup Hay , Deloitte เพือ่ ประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ เรียนรูส ง่ิ ทีผ่ จู ดั การควรทำเพือ่ การสรางความผูกพันและบทบาทที่
Top Manager ตองทำเพือ่ ใหการสรางความผูกพันกับพนักงานประสบความสำเร็จ

การประเมินผล

ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียน
ที่กำหนดจึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คาธรรมเนียมการอบรม

21,900 บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) ทั้งนี้รวมคาใชจาย
ดานเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหาร

คณาจารย
และผูทบรงคุ
ภาพความประทั
ใจ ณวุฒิ
และกำหนดการ
ตารางเวลาการอบรมและสถานที่

อบรมวันอังคาร, วันพุธ
เวลา 18:00 - 21:00 น.
เเละวันเสาร
เวลา 09:00 - 16:00 น.
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา (สุรวงศ)

กำหนดการเเละคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

ดร.บดี ตรสีคุนธ

อ.สุรพงศ แสงอรุณ

คณ
ุ อภชิาติ ขนัธวธิิ

ดร.บำรุง สาริบุตร

นกัเขยีนและผกูอตั้ง
Facebook Fanpage :
HR The Next Gen

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ดร.นนทวฒ
ั น สขุผล

ดร.จริาพร พฤกษานกุลุ

ผอูำนวยการศนูยความเปนเลศิการเรยีนรู

รองผอูำนวยการฝายทรพัยากรบคุคล
ธนาคารออมสนิ

ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ
และการบริหารทรัพยากรบุคคล

อาจารยผูทรงคุณวุฒิ MAHR Program
คณะเศรษฐศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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คาธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท

สมัครในนามองคกร/บริษัท

สมัครในนามบุคคลทั่วไป

1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ตำแหนง/ฝาย .......................................
Email Address .........................................................................................................................
2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ตำแหนง/ฝาย .......................................
Email Address .........................................................................................................................
ชื่อองคกร/บริษัท ........................................................................เลขประจำตัวผูเสียภาษี ......................
ประเภทกิจการ ........................................................................................................................................
ที่อยู .........................................................................................................................................................
โทร .................................โทรสาร ...............................................มือถือ ..................................................
ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) .........................................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ ...................
Email Address ผูติดตอ .........................................................................................................................
ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
E-mail
องคกรแจงใหทราบ
Instagram
Line@
Website
www.unisearch.chula.ac.th
Thaitrainingzone
Brochure ทางไปรษณีย

Facebook
Google
เพื่อนแนะนำ
Seminardd
อื่นๆ .....................................................
ในหองอบรม

อื่นๆ โปรดระบุ ..................................................................................................................

ขั้นตอนการสมัครและชำระคาลงทะเบียน

1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง
• Online Form
• E-mail : chulalearn@gmail.com
• Line@ : @cu_learn
2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร
• เลขที่บัญชี 152-459566-5
• ชื่อบัญชี “ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”
3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่
• E-mail : chulalearn@gmail.com
• Line@ : @cu_learn

**สำรองที่นั่งสำหรับผูที่ชำระเงินลวงหนาเทานั้น**

