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ตารางเวลาการอบรมและสถานที่

และประสบการณดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับนัก

อบรมวันอังคาร, พฤหัสบดี
เวลา 18.00 - 21.00 น.
เเละวันเสาร เวลา 9.00 - 16.00 น.
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
สถานที่อบรม โรงแรมตวันนา
(สุรวงศ)

ทรัพยากรมนุษยมืออาชีพอันจะเปนประโยชนตอการดำเนิน
งานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางแทจริง

TEL : 02-5593638
02-2186237
FAX : 02-9490686
EMAIL : cu_learn@yahoo.com

คาธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท
ค่าธรรมเนียมการอบรม ( ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ )
ทั้งนี้ได้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารแล้ว

โครงสรางหลักสูตร
6 ชั่วโมง

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธและการวางแผน

3 ชั่วโมง

2. การพัฒนาองคกร
(Organization Development )

3 ชั่วโมง

3. การสรางความผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement)

6 ชั่วโมง

4. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(Competency Based HR Development )

3 ชั่วโมง

5. การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน
(Effective Performance Management)

3 ชั่วโมง

6. ระบบการจัดการคนเกง
(Talent Management)

3 ชั่วโมง

7. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและการเปนผูนำ
(Change Management & Leadership)

3 ชั่วโมง

8. การจัดการคนเกงและการวางแผนสืบทอดตำแหนง
(Talent Management & Succession Plan)

(Strategic Human Resource Development & HRD Planning )

คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ
และกำหนดการ
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ดร.จริาพร พฤกษานกุลุ

นกัเขยีนและผกูอตงั
Facebook Fanpage : HR The Next Gen

Director, Indigo Consulting Group
Co.,Ltd.

กำหนดการ
หลกัสตูร “การพัฒนาทรพัยากรมนษุย” รนุที 3
ณ หองบองววีองท (ชนั 2) โรงแรมตวนันา สรุวงศ
วันอบรม

1 อังคารที่ 6 กุมภาพันธ 2561
2 พฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2561
3
4
5
6
7

อังคารที่ 13 กุมภาพันธ 2561
พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2561
เสารที่ 17 กุมภาพันธ 2561
อังคารที่ 20 กุมภาพันธ 2561
พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2561

8 เสารที่ 24 กุมภาพันธ 2561

เวลา

หัวขอการบรรยาย

18.00-21.00 Strategic Human Resource
Development & HRD Planning
18.00-21.00 Strategic Human Resource
Development & HRD Planning
18.00–21.00 Organization Development
18.00-21.00 Employee Engagement
09.00-16.00 Competency Based HR Development
18.00-21.00 Effective Performance Management
18.00–21.00 Change Management & Leadership
09.00–16.00 Talent Management & Succession
Plan

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
และการวางแผน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
และการวางแผน (ตอ)
การพัฒนาองคกร
การสรางความผูกพันของพนักงาน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและ
การเปนผูนำ
การจัดการคนเกงและการวางแผน
สืบทอดตำแหนง

ชั่วโมง

วิทยากร

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

3
3
6
3
3

ดร.นนทวัฒน สุขผล
อาจารย อภิชาติ ขันธวิธิ
ดร.บดี ตรีสุคนธ
อาจารย ดารณี ธีรธนากร
อาจารย ดารณี ธีรธนากร

6

อาจารย สรวุฒิ หรณพ

คณาจารย
ภาพความประทั
และผูทบรงคุ
ใจณวุฒิ
และกำหนดการ

TEL : 02-5593638
02-2186237
FAX : 02-9490686

FACEBOOK
TrainingEconAcademy

EMAIL
cu_learn@yahoo.com

การประเมินผล

ผูที่ผานการอบรมจะตองเขาอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไมนอยกวา 80% ของเวลาอบรมที่กำหนด จึงจะผานเกณฑการรับ

วุฒิบัตรจากคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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สมัครในนามบุคคลทั่วไป
สมัครในนามองคกร/บริษัท
1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำแหนง/ฝาย...........................................................
Email Address ...........................................................................................................................................
2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).................................................ตำแหนง/ฝาย...........................................................
Email Address .............................................................................................................................................
ชื่อองคกร/บริษัท............................................................ เลขประจำตัวผูเสียภาษี ................................
ประเภทกิจการ.................................................................................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................
โทร .................................โทรสาร.............................. ....มือถือ.........................................................
ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) ..............................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ .............................
Email Address ผูติดตอ .................................................เบอรโทรผูติดตอ...........................................
ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
Facebook Ad
E-mail
Facebook Fanpage
Facebook Group
องคกรแจงใหทราบ
เพื่อนแนะนำ
Google Ad
คนหาจาก Google
Instagram
หนังสือพิมพ
Website
www.econ.chula.ac.th
Seminardd
Thaitrainingzone
อื่นๆ.......................................................................
ในหองอบรม
Brochure ทางไปรษณีย
อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน
1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง
ทางแฟกซ : 02-949-0686 , 02-218-6237
ทางออนไลนไดที่ E-mail : cu_learn@yahoo.com, Facebook : TrainingEconAcademy
ดวยตนเองที่ ศูนยบริการวิชาการและการศึกษาตอเนื่อง หอง 207/1 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ชำระเงินไดโดย โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี 403-487760-1 ชื่อบัญชี “คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”
หรือ "FACULTY OF ECONOMICS, CHULALONGKORN UNIVERSITY,NGOENTHUNPHUEKARNBORIKANWICHAKARN"
3. สงหลักฐานการชำระเงินมาทาง
Fax : 02-949-0686 , 02-218-6237, Facebook : TrainingEconAcademy,
E-mail : cu_learn@yahoo.com

**สำรองที่นั่งสำหรับผูที่ชำระเงินลวงหนาเทานั้น**

