
 

 1 

เตมิความรู้สูก่ารเปน็ HRD Manager ในธุรกิจยุค Disruptive                         

(Leveraging HRD Manager in Disruptive Business Era) 
   

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 (09:00-16:00 น.) 

 รปูแบบ Onsite Training :: ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์สขุมุวทิ 11 

(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

 หากอยากฝึกฝนตนให้เป็น HRD Manager ยุค Business 4.0 ห้ามพลาด.....หลักสูตรที่เรียนรู้อย่างเข้มข้น
เพื่อให้ท่านมั่นใจกับการก้าวเป็น Professional HRD Manager รอบรู้สารพัดเรื่อง HRD ในโลกธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่
ทำงานบริหารงานฝึกอบรมเท่านั้น แต่ยังมีอะไรให้ทำอีกมาก..... เรียนรู้เครื่องมือใหม่ ๆ ในงาน HRD จากเคสขององค์กร
ชั้นนำ พร้อมคำแนะนำในการปรับใช้จากวิทยากรที่ทำงานที่ปรึกษา ข้อคิดและแนวทางการปรับปรุงงาน HRD เพื่อ
ยกระดับไปเป็น People Development ท่ีตอบกลยุทธ์องค์กร   

หวัขอ้การเรยีนรู ้

การพฒันาบคุลากรและบทบาทของ HRD Manager ยคุ Disruptive    

 สำรวจ Disruptive ท่ี Disrupt งาน HRD 

 งานพัฒนาบุคลากรท่ีต้องเน้นสำหรับโลกยุคธุรกิจ 4.0  

 บทบาท HRD Manager ท่ีจะรับมือกับ Disruptive อย่างได้ผล 
 
สำรวจงาน HRD เพือ่ตอ่ยอดใหไ้ดผ้ลเยีย่ม   

 แชร์งาน HRD ขององค์กรท่ียังไม่ได้ผลดี หรือมีประเด็นท่ีต้องแก้ไขและเราจะปรับปรุงมันอย่างไรดี  
 
เจาะลกึเครือ่งมอืพฒันาบคุลากรในงาน HRD ที ่HRD Manager ตอ้ง Expert  

 การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (HRD Yearly Plan)  

• การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   

• การฝึกอบรมในงานด้วย Effective OJT และเทคนิคการทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพ ท้ังระบบงานและ
แบบฟอร์ม  

• รู้จัก Kirk-Patrick Model ของการประเมินผลหลังจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  

• เทคนิคการประเมินผลจากการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีไปได้ไกลกว่าประเมินหลังวิทยากรสอนจบ  



 
เติมความรู้สู่การเป็น HRD MANAGER ในธุรกิจยุค DISRUPTIVE                         
(LEVERAGING HRD MANAGER IN DISRUPTIVE BUSINESS ERA) 
วันท่ี 19 มิถุนายน 2566 (09:00-16:00 น.)  

 2 

• สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (HRD Yearly Plan)  

 การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management)   

• ทำไมเราจึงต้องบริหารผลงานพนักงาน  

• วงจรของการบริหารผลงาน (Performance Management Cycle) และการทำในภาคปฏิบัต ิ

• เร่ืองของการกำหนดเป้าหมายผลงานและ KPIS ท่ี HRD Manager ต้องรู้ให้ลึก    

• การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างโอกาสท่ีพนักงานจะทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย   

 การจัดการการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน (Career Management)   

• Career Management คืออะไร และมีกิจกรรมของงานเพียงใด  

• การกำหนดเสน้ทางการเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) 

• ทำอย่างไรดีเม่ือตอ้งเชื่อมโยงเส้นทางการเตบิโตในสายอาชีพกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร   

 การจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (People Development Roadmap)   

• ทำไมเราตอ้งทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน   

• เส้นทางการพฒันาพนักงานคืออะไร และต้องทำอย่างไรบ้าง  

• ข้อมูลสำคัญสำหรับการจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน  

• การนำข้อมูลเสน้ทางการพฒันาพนักงานไปใช้ประโยชน์ เช่น การวางแผนฝึกอบรมพนักงานประจำปี เป็น
ต้น   

 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)   

• ทำไมเราต้องพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล   

• การพัฒนาท่ีจุดแขง็และการพัฒนาท่ีจุดอ่อน แบบใดดีกว่ากัน และควรต้องทำอย่างไรในองค์กรของเรา   

• ข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล   

• การเชื่อมโยงผลการประเมิน Competency Gap กับการวางแผนพฒันาบุคลากร และจะทำอย่างไรหาก
องค์กรยังไม่มี Competency  

 สมรรถนะ (Competency) เพื่อการพัฒนาบุคลากร   

• Competency คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร 

• ทำ Competency ในองค์กรอย่างไร สิ่งท่ีตอ้งรู้ไว้เม่ือต้องทำงานกับท่ีปรึกษา (Consultant) 

• การปรับใช้ในงาน Competency ในเรื่อง..... 
1. การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม และการจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 

(HRD Yearly Plan)  
2. การบริหารผลงานพนักงาน (Performance Management) 
3. การวางแผนการเติบโตตามสายอาชพี (Career Plan)   
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4. การจัดทำเส้นทางการพัฒนาพนักงาน (Development Roadmap)    
5. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan-IDP)   

 งาน OD — Organization Development ท่ีองค์กรต้องเรียนรู้  

• ความเข้าใจพืน้ฐานของงานพัฒนาองค์กร 

• ขอบข่ายงานของการพัฒนาองค์กร และงานพัฒนาองคก์รในองค์กรชั้นนำ เรียนรู้ประสบการณ์จากเครือ 
SCG  

• แนวทางการสร้าง Employee Engagement 

• แนวทางการสร้างและสง่เสริมวัฒนธรรม (Corporate Culture) หรือค่านิยมขององค์กร (Corporate Value)   

• แนวทางการสร้างและขับเคลือ่นการเปลี่ยนแปลง (Leading Change) ในบทบาทของ HRD 
 

วทิยากร 

ดร.ชชัวาล  อรวงศศ์ภุทตั 

  วิทยากรและท่ีปรึกษางานบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์การ

ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน การสัมภาษณ์และบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในงานบริหาร   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

อตัราการสมคัรอบรม 

 สมาชกิ PMAT  3,400 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 3,638 บาท  

 ผูส้นใจทัว่ไป  4,200 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 4,494 บาท  
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หมายเหต ุ 

1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528 

2. วัน เวลา / สถานที่ / ช่องทางการเข้าอบรม (Virtual Training) ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดอบรมช้าที่สุดภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนกำหนดการวันที่จัดอบรมในแต่ละหลักสูตร 

4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 5 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

30% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันที่จัดอบรม ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% 

ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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