ตารางการอบรม

วัน / เวลา
วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560
08.00 น.
08.30 - 09.00 น.

หลักสู ตร ผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้ านการบริหารจัดการกาลังคนด้ านสุ ขภาพ
(HR4H Transformation for Leaders)
กระทรวงสาธารณสุ ข
วันที่ 16 - 27 มกราคม 2560
สถานที่ โรงแรมไมด้ า งามวงศ์ วาน จังหวัดนนทบุรี
หัวข้ อบรรยาย
ลงทะเบียน
พิธีเปิ ดการอบรม
- กล่าวเปิ ดอบรม
- แนะนาโครงการฯ

วิทยากร

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
รศ.สุ พานี สฤษฎ์ วานิช
ผอ.หลักสูตร HR Transformation for Leader
คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสุ กัญญา รัศมีธรรมโชติ
Senior Consultant Approach
Company Limited

09.00 – 16.00 น.

กลยุทธ์ องค์ การและกลยุทธ์ การบริหารคน
(Organization Strategy and HR Strategy)

17.00 - 20.00 น.

HRH Transformation

คุณมนูญ สรรค์ คุณากร
ที่ปรึ กษาการจัดทาและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กาลังคน
ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

การสร้ างและพัฒนาระบบสมรรถนะ
(Competency System)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิ งสมรรถนะ
(Competency Based HRM)
การใช้ เครื่ องมือ Happinometer และ
Happy Public Organization Index

คุณสุ กัญญา รัศมีธรรมโชติ
Senior Consultant Approach
Company Limited

Core Value Implementation and Innovation

คุณภานุวฒ
ั น์ ตรังคานุวฒ
ั น์
Leader-HR Technology
บริษทั ปูนซีเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั โกลบัลคอนเซิร์น จากัด

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560
09.00 - 12.00 น.
13.00 - 16.00 น.
17.00 - 20.00 น.

วันพุธที่ 18 มกราคม 2560
09.00-12.00 น.

13.00 - 16.00 น.
17.00 - 20.00 น.

ภาพรวมและทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM)
การวางแผนอัตรากาลัง

อ.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
อ.ดวงเนตร ธรรมกุล

วัน / เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
09.00 - 12.00 น.

13.00-16.00 น.
17.00 - 20.00 น.

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2560
09.00 - 12.00 น.

13.00-16.00 น.
วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560
09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.
17.00 - 20.00 น.

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
09.00-12.00 น.

13.00 - 16.00 น.
วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
09.00-12.00 น.
13.00 -16.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
09.00-16.00 น.

หัวข้ อบรรยาย

วิทยากร

การบริหารผลการปฏิบตั ิงานเชิ งกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)

ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
ที่ปรึ กษาอิสระด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

การพัฒนาและสร้ างความผูกพันของพนักงาน
(Employee Engagement) เพือ่ ความสาเร็จขององค์ กร
การใช้ เครื่ องมือ Happinometer และ
Happy Public Organization Index

อ.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
อ.ดวงเนตร ธรรมกุล

กลยุทธ์ การสรรหาและคัดเลือก
(Strategic Recruitment and Selection)

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและบริ หาร
บริ ษทั ในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์ เก็ตติง้ กรุ๊ ป

การวางแผนเพือ่ สืบทอด (Succession Plan)
และเส้ นทางการพัฒนา
การประเมินศักยภาพ (Potential Assessment)
การออกแบบและพัฒนาสายงานอาชีพ
(Career Path Development & Design)
การบริหารคนเก่ ง

คุณโรสลินด์ เจริญวงศ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-สายงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั สามารถคอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

การใช้ เครื่ องมือ Happinometer และ
Happy Public Organization Index

อ.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
อ.ดวงเนตร ธรรมกุล

การทางานร่ วมกับคนต่ าง Generation

ดร.สุ กิจ บารุง
วิทยากรผูช้ านาญการด้านการฝึ กอบรมสัมมนา
สถาบันฝึ กอบรม เอช อาร์ แมเนจเม้นท์ เซ็นเตอร์

การสร้ างค่ านิยมและวัฒนธรรมองค์ การทีม่ ปี ระสิทธิผล
การสอนงานเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและ
การปฏิบตั ิงานขององค์ การ (Coaching at Work)
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)

ดร.ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
ที่ปรึ กษาอิสระด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Workshop : แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา/การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
*จัดกลุ่มผู้เข้ าอบรมและให้ ผ้เู ข้ าอบรมจัดเตรียม
ข้ อมูลแผนกลยุทธ์ ของหน่ วยงานมาด้ วย

อ.วรภา ชั ยเลิศวณิชกุล
ที่ปรึ กษาอิสระด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
ผู้ช่วยวิทยากร
รศ.สุ พานี สฤษฎ์ วานิช

วัน / เวลา
วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560
09.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.

16.00 น.

หัวข้ อบรรยาย

วิทยากร

Workshop : แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา/การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

อ.วรภา ชั ยเลิศวณิชกุล
ผู้ช่วยวิทยากร
รศ.สุ พานี สฤษฎ์ วานิช

นาเสนอแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา/การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

อ.วรภา ชั ยเลิศวณิชกุล
วิทยากรร่ วม
รศ.สุ พานี สฤษฎ์ วานิช

พิธีมอบวุฒิบตั รและปิ ดการอบรม

