
DISRUPTION

020-263-788 | 091-234-5669 | 098-281-9879 |      hrod1@tpd.co.th |     @HRODTHAI |    HRODTHAI

สนใจคอรสนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่ง Public & IN-house Training

WWW.HRODTHAI.COM

สถาบันฝึกอบรม ด้านพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

DisruptionDisruption
กับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยในยุค

ภาวะผูนํา

หลักการและเหตุผล
               ในยุคที่โลกธุรกิจเขาสูยุคการปนปวนเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือที่เรียกวา

ยุค DISRUPTION การแขงขันที่ซับซนมากขึ้นในทุก ๆ มิติอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน การ

ที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายและประสบผลสําเร็จไดนั้นลวนแลวตองขึ้นอยูที่บุคลากรในองคกรทั้ง

สิ้น คนที่สําคัญคือบุคลากรทุกคนในองคกรที่ตองมีความเขาใจธุรกิจ ดังนั้นจึงจําเปน

ตองสรางการมีสวนรวมในการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ดีมีประสิทธิภาพ ฝายบริหารบุคคล

หรือทรัพยากรมนุษย HR เปนฝายที่มีความสําคัญในการนําพาองคกร และบุคลากรไปให

ถึงยังเปาหมายตองเปนพันธมิตรทางธุรกิจ BUSINESS PARTNER  ในการทํางานของทุก

หนวยงาน จึงจําเปนตองมีการเรียนรูในเรื่องของการมีภาวะผูนํา LEADERSHIP กับการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในยุค DISRUPTION เพื่อใหองคกรสามารถ ขับเคลื่อนแขงขันได

อยางยังยืน มีความเขาใจในกระบวนการทํางานเปนทีมที่ดี โดยกระตุนใหเกิดจิตสํานึกและ

ความรูสึกวาทุกคนเปนสวนหนึ่งขององคกร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียว

กันมุงไปสูเปาหมายขององคกรที่ตั้งไว จําเปนอยางยิ่งที่คนจะตองใหความรวมมือกัน จะนํา

มาซึ่งการทํางานการบริการและผลผลิตที่มีคุณภาพ ดวยเหตุผลดังกลาว ฝายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล HR จึงมีความจําเปนในการเรียนรูการมีภาวะผูนํากับการบริหารทรัพยากร

มนุษยในยุค DISRUPTION ในการนําตนนําคนเพื่อทํางานรวมกับผูบริหารและ LINE MANAGER 

ไดอยางราบรื่นอันจะนําไปสูประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จและ

บรรลุตามเปาหมายขององคกร

วัตถุประสงค
             1) ไดตระหนักถึงบทบาทหนาของภาวะผูนําที่มีความสําคัญตอการบริหารทรัพยากรมนุษย

2) เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของภาวะผูนําในการบริหารงานการบริหารคนในยุค DISRUPTION

3) เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชนของการบริหารทรัพยากรมนุษย

เชิงกลยุทธ

4) เพื่อใหไดเรียนรูและฝกทักษะการมีภาวะผูนําที่ดีมีประสิทธิภาพในการนําทีม

5) เพื่อใหเขาใจในแนวคิดและหลักการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษยยุคใหมในองคกร

วิทยากร

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาภาวะผูนํา, 
การบริหารทรัพยากรมนุษย, การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรมีประสบการณจากหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

อาจารยนิคม ออนละมัย

วัน / เวลา / สถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) 

โรงแรมโกลเดนไพน รีสอรท แอนด สปา จ.เชียงราย

อัตราคาอบรมทานละ 2,500 บาท 

(ราคานี้ยังไมรวม VAT 7%)

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)



1. กรุณาสงใบตอบรับเขารวมอบรม/รายชื่อผูเขารวมอบรม ลวงหนาอยางนอย 7-10 วัน และชําระคาบริการกอน 5-7 วัน

2. กรณีที่ทานไดสมัครแลวไมสามารถเขารวมอบรมได ทานสามารถสงตัวแทนเขารวมอบรมโดยแจงเปล่ียนแปลงช่ือมาทางอีเมลลของบริษัทฯ กอนวันอบรม 3 วัน

3. กรณียกเลิกการสมัคร กรุณาแจงกอนวันอบรม 7-10 วัน หากแจงนอยกวา 7-10 วัน คิดคาดําเนินการ 50 % หากยกเลิกในวันอบรม คิดคาดําเนินการเต็มจํานวน 100%

** กรณีหักภาษี ณ ท่ีจาย ในนาม “บริษัท ทอป โปรเฟสชั่นแนล แอนด ดีเวลลอปเมนต จํากัด” เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0205550017049 (สํานักงานใหญ) 

** ที่อยู 7/77 หมู 5 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ปณ. 20130

1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง .......................................................................................

E-mail................................................มือถือ ................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง .......................................................................................

E-mail................................................มือถือ ................................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู .....................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ................................

เวลา 9.00-12.00 น. เวลา 13.00-16.00 น.
หัวขอการบรรยาย

WWW.HRODTHAI.COM

รูปแบบการฝกอบรม
1)  การอบรมประกอบดวยการบรรยายทฤษฎีเนื้อหา Workshop

2)  การอภิปรายซักถาม “ เนนผูเขาอบรมมีสวนรวม สอบถามไดตลอดเวลา”

ผลที่คาดวาจะไดรับ
1)  ผูเขาอบรมจะไดบทบาทหนาที่ของผูนําในตัวหัวหนางาน ยุคใหม เพื่อสง

ผลความสําเร็จของทีมงานและองคกร

2)  เพื่อสงเสริมพัฒนาพนักงานใหมีความสามารถในการเปนภาวะผูนํายุคใหม

และชวยเสริมประสิทธิภาพตอการบริหารองคกรโดยเรียนรูผานการทํา 

Workshop

3)  เพื่อใหผูเขาอบรม เกิดแรงจูงใจในการทํางาน และสรางความสัมพันธการ

สื่อสารที่ดีมีระหวางผูบริหารหัวหนางานกับลูกนองในทีมงานอยาง

มีประสิทธิภาพ

1) เรียนรูหลักในการบริหารจัดการองคกรเชิงกลยุทธ

2) สรางความเขาใจวิสัยทัศ พันธกิจ คานิยมและวัฒนธรรมขององคกร

3) กลยุทธเครื่องมีอในการทํางานแบบ Agile 

4) การพัฒนาศักยภาพผูนําดวยศาสตร NLP กาวสู Peak Performance

5) ความสําคัญของการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษยตอองค

กรสมัยใหม

6) แนวคิด และหลักการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

องคกร

7) เทคนิคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยยุคใหม 

8) บทบาทของภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง Leadership Change

9) บทบาทภาวะผูนําในยุคดิจิทัล

10) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

11) ภาวะผูนําสําหรับฝายทรัพยากรบุคคลในยุค Disruption

12) กลยุทธการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

13) รูปแบบพฤติกรรมบุคคลและทัศนคติที่ดีในการทํางาน

14) ถามตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ

หมายเหตุ : พักเบรค (coffee break)  
                  ชวงเชา 9.30-9.45 น.  ชวงบาย 14.30-14.45 น.
                  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.
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สนใจคอรสนี้สมัครสมาชิกหรือสำรองที่นั่ง Public & IN-house Training

รายละเอียดคอร์ส
(สแกนเลย)

บริษัทที่ไววางใจ ใชบริการของเรา


