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่ วามสาํ เร็จ
หลักสูตร HRD Strategy กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพือ
่ ขับเคลือ
่ นองค์กรสูค

วันที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโนโวเทล สุขมุ วิท 20
หล ักการและเหตุผล
ั ยภาพย่อมเป็ น
การบริหารในปั จจุบน
ั ได ้ให ้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็ นอย่างมาก องค์กรทีม
่ ท
ี รัพยากรบุคคลทีม
่ ศ
ี ก
้ แบบปี ตอ
สิง่ ทีส
่ ร ้างความได ้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึง่ การพัฒนาบุคลากรนัน
้ มีทงั ้ ระยะสัน
่ ปี และการพัฒนาบุคลากร
แบบต่อเนือ
่ งในระยะยาว 3 ปี หรือ 5 ปี คําถามก็คอ
ื เราจะทําอย่างไรให ้การพัฒนาบุคลากรนัน
้ "เป็ นส่วนหนึง่ ในกลยุทธ์"
่ มโยงกับแผนธุรกิจและวิสย
ั ทัศน์ ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ พนักงานมองเห็นอนาคต และ
ของการดําเนินธุรกิจให ้เชือ
เติบโตก ้าวหน ้าไปพร ้อมๆ กันกับองค์กร ไม่ลาออก ขาดหายไประหว่างทาง และเกิดความรักผูกพันกับองค์กร ซึง่ ช่วยลดค่า
่ งทางธุรกิจ
เสียโอกาสและความเสีย

หลักสูตร"กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) จะช่วยให้องค์กรสามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจทุกด้านทุกมิตไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
เนือ้ หาการอบรม
ั ้ และระยะยาว
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ
่ งตอบโจทย์ในระยะสน
1. ทําอย่างไรให ้"คนใหม่" กลายเป็ น "คนเก่า" ให ้เร็วและทํางานร่วมกับทีมได ้ โดยไม่ "ลาออก" กลางคัน
กลยุทธ์ท ี่ 1 "การร ับขว ัญพน ักงานใหม่" (On Boarding Program) เขาทําอะไร และทําอย่างไร
้ ง" (Mentoring System) เขาทําอะไร ทําอย่างไร และเพือ
กลยุทธ์ท ี่ 2 "ระบบพีเ่ ลีย
่ อะไร
ึ ไม่มอ
2. ทําอย่างไรไม่ให ้คนคิดทีจ
่ ะ "กระโดด" ไปทีอ
่ น
ื่ เพราะรู ้สก
ี นาคตและไม่เห็น"โอกาสของความก ้าวหน ้า"
้ ทางฝึ กอบรมทีส
ี ในงาน" (Training Roadmap) เขาทําอะไรและทําอย่างไร
2.1 "การวางเสน
่ อดร ับก ับอาชพ
ื ทอดตําแหน่ง (Succession Plan) เขาทําอะไร ทําอย่างไรและเพือ
2.2 "การวางทายาทสบ
่ อะไร
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3. ทําอย่างไรให ้องค์กรเป็ น "แม่เหล็ก" ดึงดูดให ้คน "รักและผูกพัน" อยูก
่ ับองค์กรนานๆ
3.1 "การรงคนเก่
ั้
งและคนพิเศษ (Fast Track & Talent Management) เขาทําอะไร และทําอย่างไร
3.2 "การโค ้ซ" (Coaching) เขาทําอะไร และทําอย่างไร

ึ ษาและตัวอย่างขององค์กรชน
ั ้ นํ าต่าง ๆ ในการใชกลยุ
้
4. กรณีศก
ทธ์การพัฒนาบุคลากรทีเ่ ห็น
ประสบความสําเร็จ
5. บทสรุปของกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

วิทยากร

อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ผู้อํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
o ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
o ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
• ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
วิ ธีการฝึ กอบรม:

บรรยาย กรณีศกึ ษา
ค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา
)

ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนาราคาท่
านละ

3,900

273

117

4,056

Early Bird ท่านๆ ละ

3,500

245

105

3,640

สม ัคร 3 ท่านๆ ละ

3,300

231

99

3,432

การชําระค่าธรรมเนียม
ี ร์เช็ค/ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค แคชเชย
หจก โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น.(Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
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ี ภาษี 0103553030100
เลขประจําตัวผู ้เสย
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี

ิ รไทย จํากัด มหาชน) สาขา)เดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน) สาขา)โลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
ต้องการจ ัดอบรมแบบ In-house Training
กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330 ,086-6183752
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน

HRD Strategy

่ วามสําเร็จ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรเพือ
่ ขับเคลือ
่ นองค์กรสูค

ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั ________________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
TAX ID___________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ________________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _______________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ___________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา
ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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