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เข้าใจ 

HRD 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) จาก 

กรณีศึกษา  

• เรียนรู้กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนําของประเทศไทยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จนก้าวข้ามสู่

สากลระดับโลก 

• เรียนรู้จากองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เท่าทันโลก 

 สุนทรียสนทนา (Dialogue) 

หลักปฏิบัติ  

•  ฟังอย่างลึกซึง้ ฟังให้ไดย้ิน 

•  มีความเป็นอสิระ และผ่อนคลาย 

•  ทุกคนเท่าเทยีมกัน ไม่มีผู้นํา และไม่มีผู้ตาม 

การสนทนาแบบ Dialogue เป็นการรับฟังวิธีคิด วิธีการให้คุณค่า ความหมายของคนอื่นต่อสิ่งที่พูด 

เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ละทิ้งสิ่งที่แต่ละคนยึดถือ เพื่อผ่าข้ามพรมแดนแห่งตัวตนไปพร้อมๆกันและถือ

ว่าเป็น การฟังอย่างมีคุณภาพ 

พัฒนา 

และ 

ปรับตัว 

 การบรรยาย (Lecture)  

ระบบเส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละตําแหน่งให้มีความชัดเจนและยืดหยุ่นได้ 

ระบบประเมินที่สามารถสะท้อนศักยภาพของบุคลากรที่แตกต่างกัน 

ระบบเตรียมคนสู่สายบริหารของบุคลากรระดับสูงในองค์กร 

Opening 

session 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

ช่วงของการเปิดโอกาสให้ได้ระดมความคิดเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาของแต่ละองค์กร โดยมี

โจทย์ 
 
 

รูปแบบ         การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน 
ศูนย์หรือหน่วยงานที่เทียบเท่า หัวหน้าภาควิชา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการ
อุดมศึกษา 
 

สิ่งที่จะได้รบั 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางกลยุทธ์ของเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาในอนาคตที่เหมาะสม 
2. มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ HRD อันจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
3. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อนําไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการ

ดําเนินงานด้าน HRD อย่างมีประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ระยะเวลา การอบรมหลักสูตร ใช้เวลา 3 วัน 
ค่าลงทะเบียน 33,000 บาท/ท่าน (รวมที่พักห้องเดี่ยว)    
 
 ติดต่อ   สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ 

   โทรศัพท์ : 02-126-7632-34 ต่อ 101, 108 (สํานักงาน) 
โทรสาร  : 02-126-7635 (อัตโนมัติ)    
E-mail   : carjhan1411@gmail.com 


