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ครบทกุมมุเรือ่งการพฒันาบคุลากร                                                                                        

(All about Human Resources Development) 
   

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 (09:00-16:00 น.) 

รปูแบบ Onsite Training :: ณ โรงแรมแอมบาสซาดอร ์สขุมุวทิ 11 

 

การพัฒนาบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญตอ่ความสำเร็จของงาน สำคัญต่อการเจริญเติบโตของ

องค์กร และการเจริญเตบิโตในเส้นทางสายอาชีพของพนักงาน หากองค์กรต้องการผลลัพธ์ของงานท่ีได้ประสิทธิผลมาก

ขึ้นจากพนักงาน ระบบการพัฒนาบุคลากรต้องมีการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบในทุกด้าน ท้ังแผนระยะสั้นและระยะยาว 

นอกจากน้ียังต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  เพราะลักษณะงานอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา พนักงานจึงจำเป็นท่ีต้อง

มีความรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้สามารถปฏบัิติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การพัฒนาบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์มิได้มีเพียงการพัฒนาเฉพาะบุคคลเท่าน้ัน แต่ครอบคลุมตั้งแต่การ

พัฒนาองค์กรลงมาจนถึงการพัฒนาส่วนบุคคล ซ่ึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรน้ันมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับแต่ละด้าน

ของการพฒันา ดังน้ัน หลักสูตรน้ีจะตอบโจทย์การพัฒนาในระยะสั้นและระยะยาว เพือ่ให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี

ขึ้นอันส่งผลตอ่ความเจริญเติบโตขององคก์รต่อไป 

วตัถปุระสงค ์

1. ผู้เข้าฝึกอบรมอธิบายได้ถึงองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร ได้แก่ การพัฒนา 
องค์กร การพัฒนาส่วนบุคคล และการพัฒนาสายอาชพี 

2. ผู้เข้าฝึกอบรมนำความรู้ วิธีการพัฒนา และเครื่องมือในแต่ละองค์ประกอบของ “การพัฒนาบุคลากร” 
ไปจัดการและวางแผนเบ้ืองต้นในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 
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เนือ้หาหลกัสตูร 

1. ความครอบคลุมของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์/บุคลากร (Human Resources Development)  

• การพัฒนาองค์กร (Organization Development)ฃ 

• การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)  

• การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพฒันาบุคลากร 

3. สิ่งท่ีควรรู้เบ้ืองต้นในการพัฒนาบุคลากร  

• ประเภทของ Competency 

• การวิเคราะห์ Competency เพื่อการพัฒนาบุคลากรได้ตรงจดุ 

4. ความหลากหลายของวิธีการพัฒนาบุคลากร และวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี 

• การฝึกอบรมคือคำตอบของวิธีการพัฒนาบุคลากรหรือไม่ อย่างไร 

• ภาคปฏิบัติ  : การวิเคราะห์วิธีท่ีเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 

5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development) 

• การพัฒนาองค์กรคืออะไร สำคัญอย่างไร  

• เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาองค์กร 

• ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาองค์กร 

6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development) 

• การพัฒนาส่วนบุคคลคืออะไร สำคัญอย่างไร และเหตุผลท่ีควรดำเนินการ 

• ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาส่วนบุคคล  

• วิธีการวางแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมาย  

• Workshop: การวางแผนพฒันาส่วนบุคคล จากกรณีศึกษา 
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7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

• ความแตกตา่งของการพฒันาสายอาชีพ (Career Development) และเส้นทางสายอาชีพ 

(Career Path) 

• ความเชื่อมโยงของ Competency กับการพัฒนาสายอาชีพ 

• รูปแบบการพัฒนาเส้นทางสายอาชพี 

• Workshop : การสร้างเส้นทางสายอาชพี จากกรณีศึกษา 

วธิกีารฝกึอบรม 

 หลักสูตรน้ีเน้นการสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติจรงิ  จึงมีการฝึกปฏิบัติจริง 70% การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 

30%   

ผูเ้ขา้รบัการฝกึอบรม 

 หลักสูตรน้ีเหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในฝ่าย HR ทุกระดับท่ีต้องการความรู้เบ้ืองต้นท่ีครอบคลุมการพัฒนา

บุคลากร (Human Resources Development – HRD)  และหัวหน้างานทุกระดับชั้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร

ในสายงานตนเอง  

วทิยากร 

คณุฐติมิา ตงัคเศรษฐกลุ 

         อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Vet Products Group, ผู้จดัการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Tesco Lotus (สำนักงานใหญ่) และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากร
บุคคลบริษัทเอกชน ในประเทศและบริษัทข้ามชาติท่ีมีชื่อเสียง ด้วยประสบการณ์จาก
การทำงานมากกว่า 25 ปี  

 ปัจจุบัน  วิทยากรและท่ีปรึกษาอิสระดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาองค์กรและการจดัการ 
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อตัราการสมคัรอบรม 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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