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หลกัสตูร  HRD Strategy กลยทุธก์ารพฒันาบคุลากรเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รสูค่วามสําเร็จ  

วนัที ่ 31 พฤษภาคม 2562 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนดส์ุขมุวทิ 

หลกัการและเหตผุล 
การบรหิารในปัจจบุนัไดใ้หค้วามสําคัญกบัทรัพยากรบคุคลเป็นอยา่งมาก องคก์รทีม่ทีรัพยากรบคุคลทีม่ศีกัยภาพยอ่มเป็น
สิง่ทีส่รา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัทางธรุกจิ ซึง่การพัฒนาบคุลากรนัน้มทีัง้ระยะสัน้แบบปีตอ่ปี และการพัฒนาบคุลากร
แบบตอ่เนือ่งในระยะยาว 3 ปี หรอื 5 ปี คําถามกค็อื เราจะทําอยา่งไรใหก้ารพัฒนาบคุลากรนัน้ "เป็นสว่นหนึง่ในกลยทุธ"์ 
ของการดําเนนิธรุกจิใหเ้ชือ่มโยงกบัแผนธรุกจิและวสิยัทัศน ์ตอบโจทยก์ารแขง่ขนัทางธรุกจิ พนักงานมองเห็นอนาคต และ
เตบิโตกา้วหนา้ไปพรอ้มๆ กนักบัองคก์ร ไมล่าออก ขาดหายไประหวา่งทาง และเกดิความรักผกูพันกบัองคก์ร ซึง่ชว่ยลดคา่
เสยีโอกาสและความเสีย่งทางธรุกจิ 
หลกัสตูร"กลยทุธก์ารพฒันาบุคลากร (HRD Strategy) จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถวางกลยทุธใ์นการบรหิารและพฒันา

บุคลากรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภารกจิทุกดา้นทุกมติไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลสงูสุด 

เนือ้หาการอบรม       

กลยทุธก์ารพัฒนาบคุลากรอยา่งตอ่เนือ่งตอบโจทยใ์นระยะสัน้และระยะยาว 

1. ทําอยา่งไรให"้คนใหม"่ กลายเป็น "คนเกา่" ใหเ้ร็วและทํางานรว่มกับทมีได ้โดยไม ่"ลาออก" กลางคัน 

กลยทุธท์ี ่1 "การรบัขวญัพนกังานใหม"่ (On Boarding Program) เขาทําอะไร และทําอยา่งไร 

กลยทุธท์ี ่2 "ระบบพีเ่ล ีย้ง" (Mentoring System) เขาทําอะไร ทําอยา่งไร และเพือ่อะไร 

2. ทําอยา่งไรไมใ่หค้นคดิทีจ่ะ "กระโดด" ไปทีอ่ืน่ เพราะรูส้กึไมม่อีนาคตและไมเ่ห็น"โอกาสของความกา้วหนา้" 

2.1 "การวางเสน้ทางฝึกอบรมทีส่อดรบักบัอาชพีในงาน" (Training Roadmap) เขาทําอะไรและทําอยา่งไร 

2.2 "การวางทายาทสบืทอดตาํแหนง่ (Succession Plan) เขาทําอะไร ทําอยา่งไรและเพือ่อะไร 



[Pick the date] [HRD TRAINING] 

 

Professional Training Solution                             086-6183752 Page 2 
 

3. ทําอยา่งไรใหอ้งคก์รเป็น "แมเ่หล็ก" ดงึดดูใหค้น "รักและผกูพัน" อยูก่ับองคก์รนานๆ 

3.1  "การร ัง้คนเกง่และคนพเิศษ (Fast Track & Talent Management) เขาทําอะไร และทําอยา่งไร 

3.2 "การโคซ้" (Coaching) เขาทําอะไร และทําอยา่งไร 

4. กรณีศกึษาและตวัอยา่งขององคก์รชัน้นําตา่ง ๆ ในการใชก้ลยทุธก์ารพฒันาบคุลากรทีเ่ห็น
ประสบความสําเร็จ 

5. บทสรปุของกลยทุธก์ารพฒันาบคุลากรในองคก์ร 

 

        วทิยากร อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี  

ประสบการณ์ทาํงาน 

• ผู้ อํานวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั  
o ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
o ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 

• ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
 

วิธีการฝึกอบรม:  บรรยาย กรณีศกึษา  
  
 

คา่ลงทะเบยีน 
)รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา(  

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนาราคาทา่นละ 3,600 252 108 3,744 

    สมคัร 3 ทา่นๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

การชําระคา่ธรรมเนยีม 

1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค แคชเชยีรเ์ช็ค/ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก  โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น.(Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
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2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากัด มหาชน) สาขา)เดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน) สาขา)โลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด 

 

ตอ้งการจดัอบรมแบบ In-house Training  

กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330 ,086-6183752 

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
HRD Strategy                        

กลยทุธก์ารพัฒนาบคุลากรเพือ่ขบัเคลือ่นองคก์รสูค่วามสําเร็จ  

 
สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

   

 บรษิทั________________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี___________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________________ 

   TAX ID___________________________________________รหสัไปรษณีย_์____________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์________________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _______________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ________________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ___________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________  

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 
 
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

กรณียกเลิกการเข้าสมัมนากรุณาแจ้งลว่งหน้า 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะต้องชําระ 50% ของราคาคา่สมัมนา 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป)  

 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

