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กลยทุธ ์HRD สําหรบั HRD มอือาชพี รุน่ที� 7 
 (HRD Strategy for Professional HRD) 

 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูชํ้านาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

16 พฤศจกิายน 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถานพีรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
            งาน HR ยุคใหม่ทีBเนน้การเป็น HR Business Partner มุ่งเนน้ไปทีBการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resources Development : HRD) ในงานการวางแผนกลยุทธ ์(Strategic Planning) เสน้ทางความกา้วหนา้ใน
สายอาชพีของบคุลากร (Career Path) เสน้ทางการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร (Training Road Map) การบรหิาร
คนเกง่ (Talent Management) และแผนสบืทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) ใหส้อดคลอ้งกับวสิัยทัศน ์
พันธกจิ นโยบาย  และเป้าหมายขององคก์ร  ดว้ยเหตุนี_ นักบรหิารทรัพยากรบคุคลยุคใหม่ (Modern HRD) ทีBจะ
พัฒนาตนเองใหเ้ป็น HR Business Partner  โดยเฉพาะองคก์รมหาชนหรอืบรษัิททีBจะเขา้ตลาดหลักทรัพย ์จงึ
ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิ และงาน HRD ทีBสนับสนุนการดําเนนิงานขององคก์ร 
 
 
วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีBยวกับหลักการ แนวคดิของการเป็นนักพัฒนาทรัพยากรบคุคลยคุใหม ่
2. เสรมิสรา้งความรูพ้ื_นฐานเกีBยวกับการวางแผนกลยทุธ,์ Career  Path, Training Road Map, Talent และ 
Succession Plan ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและนโยบายขององคก์ร  

3. สามารถออกแบบและจัดทํา Career Path เบื_องตน้ไดส้อดคลอ้งกับทศิทางขององคก์ร และผังโครงสรา้ง
ตําแหน่งงาน 

4. สามารถออกแบบและจัดทํา Training Road Map ใหส้อดคลอ้งกบั KPI และ Career Path 
5. สามารถออกแบบและจัดทํา Succession Plan ใหส้อดคลอ้งกบั Training Road Map และ Career Path 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที� 1 : เทคนคิและวธิกีารวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning Technique) 

o ความหมายของกลยุทธ ์(Strategy) และการจัดการเชงิกลยุทธ ์(Strategic Management) 
o ประเภทของกลยทุธ ์และระดับตําแหน่งทีBตอ้งบรหิารกลยุทธ ์? 
o การกําหนดกลยทุธข์ององคก์าร (Formulate The Organizational Strategy) ดว้ย TOWS Matrix 
o การผอ่งถ่ายกลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ(Strategic Cascade) ดว้ย Balance Scorecard และ Action Plan 
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o การทบทวนและควบคมุกลยุทธ ์ (Strategic Control) โดยการตดิตามผลลัพธข์องการทํางานดว้ย KPI 
Management Meeting  

สว่นที�  2  :  กลยุทธก์ารกําหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Career Path Strategy)  
o ความหมายของ Career Path (CP) 
o 4 เกณฑสํ์าคัญในการจัดทํา Career Path Model ภาคปฏบิตั ิ
o ขั _นตอนและแนวทางการจัดทํา Career Path ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร และผังโครงสรา้ง
ตําแหน่งงาน 

o ตัวอย่าง : Career Path Model ทีBสอดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร และผังโครงสรา้งตําแหน่งงาน 
o Workshop 1 : ฝึกปฏบัิตกิําหนดกลยทุธ ์HRD ดว้ย Career Path ใหส้อดคลอ้งกบั วสิยัทศัน ์พันธกจิ 
และกลยุทธอ์งคก์ร  

สว่นที�  3  :  กลยุทธก์ารจดัทําเสน้ทางการฝึกอบรมพฒันาบคุลากร (Training Road 
Map  Strategy)  

o ความหมายของ Training Road Map (TRM) 
o Training Road Map ทีBดมีปีระสทิธภิาพตอ้งม ี4 องคป์ระกอบ 
o ขั _นตอนและแนวทางการจัดทํา Training Road Map ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์รและหน่วยงาน 
(KPI) และ Career Path 

o ตัวอย่าง : Training Road Map ทีBสอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์รและหน่วยงาน (KPI) และ Career Path 
o Workshop 2 : ฝึกปฏบัิตกิําหนดกลยทุธ ์HRD ดว้ย Training Road Map ใหส้อดคลอ้งกบั วสิยัทัศน ์
พันธกจิ และกลยทุธอ์งคก์ร  

สว่นที�  4  :  กลยุทธก์ารบรหิารพนกังานที�มคีวามสามารถสงู (Talent Management  Strategy)  
o ความเหมอืนและความแตกตา่งระหว่าง Talent กบั Successor 
o แนวทางการประเมนิและคัดแยก Talent แท ้ออกจาก Talent เทยีม (Performance and Competency 
Grid Analysis) 

o แนวทางการฝึกอบรมและพัฒนา Talent ใหเ้ป็น Successor 
o แนวทางการใชศ้ักยภาพ Talent ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่องคก์ร 
o แนวทางการลด Turn Over ของ Talent (Talent Retain)  

สว่นที�  5  :  กลยุทธป์ัน̀ทายาทสบืทอดตาํแหนง่งาน (Successor Strategy) 
o ความหมายของ Succession Plan กบั Successor 
o ขั _นตอนและแนวทางการจัดทําแผนการสบืทอดตําแหน่งงานของ Successor ใหส้อดคลอ้งกบั Training 
Road Map และ Career Path  

 
 
หลกัสตูรนีเ̀หมาะสมสาํหรบั :  
เจา้ของกจิการ ผูบ้รหิาร และนักพัฒนาทรัพยากรบคุคล (HRD) ทกุระดับ   
รูปแบบ/วธิกีารการเรยีนรู ้ 
o  การบรรยาย (Lecture)   
o  การแชรป์ระสบการณ์ 
o  การทํากจิกรรมกลุม่ (Workshop) เชงิปฏบิตักิาร และระดมความคดิ (Brain Strom) 
o  การตอบขอ้ซกัถาม  
 
 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
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อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 
ราคาคา่อบรม / หลักสตูร / ทา่น 

จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 
1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมชัBน !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
3 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, พนักงาน,หลกัสตูร,กลยทุธ,์HRD,Strategy, Professional  


