หลักสูตรวุฒิบัตร

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุนที่ 15
วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน 2565

“ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมืออาชีพ”

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Human Resource Development
Certiﬁcate Program
องคกรยุคปจจุบนั ตองเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงและการแขงขันทางธุรกิจอยางตอเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา
ทำใหการบริหารทรัพยากรมนุษยแบบเดิมๆ อาจจะไมเพียงพอตอการเติบโตขององคกรอีกตอไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จึงกลายเปนสวนสำคัญทีผ่ บู ริหารตองใหความสำคัญเพิม่ มากขึน้ โดยการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย น ี ้ ไ ด ถ ู ก พั ฒ นาทั ้ ง แนวคิ ด
แนวทางและเครื่องมือตางๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหทรงคุณคามากที่สุด
คณะเศรษฐศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย จึ ง เป ด อบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
(Human Resource Development Intensive Program) เพือ่ ใหความรู ความเขาใจและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แก ผ ู  บ ริ ห าร หั ว หน า และพนั ก งานฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล รวมทั ้ ง บุ ค คลทั ่ ว ไปที ่ ส นใจ พร อ มทั ้ ง เป ด โอกาสให ม ี ก าร
แลกเปลี ่ ย นความคิ ด เห็ น และประสบการณ ก ั บ นั ก บริ ห ารและนั ก พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลมื อ อาชี พ เพื ่ อ สามารถนำไป
ใชใหเกิดประโยชนกับองคกรอยางแทจริง

วัตถุประสงค
เพือ่ ใหผเู ขาอบรมสามารถวางแผนการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร

เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ
รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในดานตาง ๆ ใหแกผูเขาอบรม
ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู
ไปใชเพื่อการพัฒนาองคกรใหเติบโตและ
สามารถแขงขันทางธุรกิจได

เพื่อเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเปน
ประโยชนตอ การดำเนินงานดาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางแทจริง

หัวขอการบรรยาย
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)
จุดประสงคและขอมูลที่จำเปนเพื่อการกำหนดกลยุทธดาน 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

หัวขอการบรรยาย (ตอ)
การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ
(Talent Retention and Acquisition)
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

ตารางเวลาการอบรม
และสถานที่
อบรมวันอังคาร , วันพุธ
เเละวันเสาร
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เวลา 18:00 - 21:00 น.
เวลา 09:00 - 16:00 น.

เรียนออนไลนผาน

กำหนดการ
วันอบรม

เวลา

หัวขอการบรรยาย

ชั่วโมง

1

อังคารที่
15 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Competency Based HR Development
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

3

ดร.บดี ตร�สุคนธ

2

พ�ธที่
16 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Competency Based HR Development
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (ตอ)

3

ดร.บดี ตร�สุคนธ

3

เสารที่
19 พฤศจ�กายน 2565

09.00-16.00 น.

Effective Performance Management
การบร�หารจัดการผลปฏิบัติงาน

6

ดร.บํารุง สาร�บุตร

4

อังคารที่
22 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Organization Development
การพัฒนาองคกร

3

ดร.นนทวัฒน สุขผล

5

พ�ธที่
23 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Employee Engagement
การสรางความผูกพันของพนักงาน

3

อาจารย อภิชาติ ขันธว�ธิ

6

เสารที่
26 พฤศจ�กายน 2565

09.00–16.00 น.

Talent Retention and Acquisition
การบร�หารบุคลากรที่มีความสามารถพ�เศษ

6

อาจารย สรว�ฒิ หรณพ

7

อังคารที่
29 พฤศจ�กายน 2565

18.00–21.00 น.

Strategic HR Development and Planning
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ

3

ดร.จ�ราพร พฤกษานุกุล

8

พ�ธที่
30 พฤศจ�กายน 2565

18.00-21.00 น.

Strategic HR Development and Planning
การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ (ตอ)

3

ดร.จ�ราพร พฤกษานุกุล

ว�ทยากร

การประเมินผล

ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด
จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คาธรรมเนียมการอบรม

17,900 บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) ทั้งนี้รวมคาใชจาย
ดานเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกสแลว

089-8937286 , 02-2186237

@cu_learn

chulalearn@gmail.com

ภาพบรรยากาศการอบรม

089-8937286 , 02-2186237

@cu_learn

chulalearn@gmail.com

คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

ดร.นนทวัฒน สุขผล

อาจารย อภิชาติ ขันธวิธิ

ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ดานการบริหารทุนมนุษย
และการจัดการความรู
ผูตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหงชาติ

CEO - QGEN Consultant และ HR The Next Gen

อ.สรวุฒิ หรณพ

ดร.จิราพร พฤกษากุล

วิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานกลยุทธทางทรัพยากรมนุษย
o อดีตวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ MAHR Program
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
o อดีต Senior Country Human Resources Manager
(Thailand, Mynmar & Laos), Schneider-Electric (Thailand) Ltd.
o อดีต Human Resources Manager: CDG Group & G-ABLE Group,
Hewlett-Packard (Thailand)Ltd., Baxter Healthcare (Thailand),
Microsoft (Thailand) Limited

ดร.บดี ตรีสุคนธ

วิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานบริหารทรัพยากรมนุษยและคาตอบแทน
o อาจารยผูทรงคุณวุฒิ ประเมินหลักสูตร MAHR Program
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
o Indigo Consulting Group Co., Ltd. ใหคำปรึกษาแกกลุมธุรกิจ
ดานพลังงาน การบิน ธนาคาร เปนตน
o อดีตผูใหคำปรึกษาระดับอาวุโสของ Hay group
o อดีต Human Resources Director, Chromalloy (Thailand) Co., Ltd.

ดร.บำรุง สาริบุตร

วิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย

อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

o อดีตผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน
o อดีตที่ปรึกษาดานการจัดการความรู กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
o อดีตผูอำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
o อดีต Human Resources Development Manager: DHL International
(Thailand) Ltd.

o อาจารยประจำ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ใบสมัคร

Human Resource Developement รุนที่ 15

คาธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท

สมัครในนามบุคคลทั่วไป

สมัครในนามองคกร/บริษัท

1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ตำแหนง/ฝาย ........................................................
Email Address ..............................................................................................................................................
2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ตำแหนง/ฝาย ........................................................
Email Address ..............................................................................................................................................
ชื่อองคกร/บริษัท ...........................................................................เลขประจำตัวผูเสียภาษี ...........................
ประเภทกิจการ ................................................................................................................................................
ที่อยูในการออกใบเสร็จ ....................................................................................................................................
โทร .................................โทรสาร ...............................................มือถือ ..........................................................
ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) .........................................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ ...........................
Email Address ผูติดตอ ............................................................เบอรโทรผูติดตอ...........................................
ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
E-mail
Facebook
องคกรแจงใหทราบ
Google
Instagram
เพื่อนแนะนำ
Line@
Website ระบุ...
www.econ.chula.ac.th
iliketraining
Thaitrainingzone
อื่นๆ ............................................
ในคลาสฝกอบรม
อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................

สมัครเลย!

**สํารองที่นั่งสําหรับผูที่ชําระเงินลวงหนาเทานั้น**

ลงทะเบียนออนไลน >
089-8937286 , 02-2186237

@cu_learn

chulalearn@gmail.com

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินคาลงทะเบียน
**สํารองที่นั่งสําหรับผูที่ชําระเงินลวงหนาเทานั้น**
คาธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท

1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง
E-mail :
chulalearn@gmail.com

Online Form

Line@ : @cu_learn

2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เลขที่บัญชี 403-487760-1
• ชื่อบัญชี “คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”

3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่
• E-mail : chulalearn@gmail.com

ติดตอเรา
Telephone
089-8937286 , 02-2186237

Email

chulalearn@gmail.com

Facebook

หลักสูตรว�ฒิบัตร คณะเศรษฐศาสตร
จ�ฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย - Econ CU

Line

@cu_learn

