โครงการฝึ กอบรมเพื0อการวางแผนการพัฒนาคนแบบองค์รวม
“HRD Blueprint”
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร นับได้ว่าเป็ นกระบวนการหนึ8งที8มสี ่วนสําคัญในการขับเคลื8อนองค์กรทังE
ภาครัฐและเอกชน ภายใต้เกณฑ์คุณภาพต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น TQA (Thailand Quality Awards), SE-EM
(State Enterprise Assessment Model), PMQA 4.0 (Public Sector Management Quality Award :
PMQA) ก็ไ ด้มีก ารระบุ ถึง การบริห ารจัด การการเรีย นรู้ข องบุ ค ลากรภายในองค์ก ร โดยองค์ก รต้อ ง
สามารถออกแบบการเรีย นรู้แ ละพัฒ นาบุ ค ลากรภายใต้ค วามหลากหลายของบุ ค ลากร ให้มีค วาม
สอดคล้องเชือ8 มโยงไปกับทิศทางและเป้ าหมายขององค์กร
การพัฒนาองค์การที8ผ่านมามักใช้ Training Roadmap อันเป็ นการวาง
แผนการฝึกอบรมให้กบั บุคลากรในแต่ละกลุม่ เท่านันE หากแต่การพัฒนาทีจ8 ริงแล้ว
สามารถใช้กลไกมากมายในการพัฒนาบุคลากร (ดูหน้ งสือ “100 สูตร(ไม่)ลับ
พัฒนาคน” โดย ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร) ดังนันE การออกแบบการพัฒนาบุคลากร
ในองค์การที8มคี วามแตกต่ างหลากหลายจําเป็ น ต้องใช้การพัฒนาที8มีรูปแบบ
แตกต่างกันด้วย
HRD Blueprint เป็ นเครื8องมือในการวางแผนการพัฒนาคนแบบองค์รวม
หมายถึงการใช้วธิ กี ารพัฒนาทีม8 รี ูปแบบแตกต่างกันกับกลุ่มคนทีม8 กี ารวิเคราะห์
จัดวางไว้อย่างเป็ นระบบ ครบทุกกลุ่ม โดยทําการวิเคราะห์องค์กรและวางแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละ
พัฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบและต่ อ เนื8 อ งตังE แต่ แ รกเข้า หรือ อาจก่ อ นเข้า มาทํ า งาน จนกระทังE
เกษียณอายุ
ตัวอย่าง HRD Blueprint: สํานักงาน ก.พ.

ศ.ดร.จิรประภา อัค รบวร คณะพ ฒั นาทรัพ ยากรมนุษย์ นิด้า

การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค

วัตถุประสงค์ (Output)
1. เพือ8 ให้ผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรมเข้าใจการจัดการการเรียนรูแ้ ละพัฒนาบุคลากรด้วยเครื8องมือ HRD
Blueprint
2. เพื8อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมได้ใช้กระบวนการคิดเชิงระบบในการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ย์ท8ีแ ตกต่ า งตามบริบ ทขององค์ก ร (Context-based Development) และความแตกต่ า ง
หลากหลายของบุคลากรในองค์กร (Diversity Management)
3. เพื8อให้ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมสามารถออกแบบแผนการพัฒนาบุ คลากรด้วยเครื8องมือ HRD
Blueprint ได้ดว้ ยตนเอง
ผลที0คาดว่าจะได้รบั (Outcome & Impact)
1. ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ใช้เครือ8 งมือ HRD Blueprint ในการออกแบบ กํากับติดตาม และทบทวน
พัฒนาปรับปรุงการเรียนรูแ้ ละพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของตนเองได้
2. องค์กรมีแผน HRD Blueprint ทีช8 ่วยบริหารจัดการการเรียนรูแ้ ละพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับทิศทางและเป้ าหมายองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรทุกกลุ่มในองค์กรได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง และความ
คาดหวังขององค์กร
ขอบเขตเนืk อหาภายในหลักสูตร
• แนวคิดในการพัฒนาบุคลากรยุค 1.0 – 5.0
• HRD Blueprint กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
• การพัฒนาบุคลากรทีส8 อดคล้องกับทิศทางองค์กรด้วยวิธกี ารคิดเชิงระบบ
• ความเชือ8 มโยงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กบั งาน HR ด้านอืน8 ๆ
• การจัดทํา HRD Blueprint
• การประยุกต์ใช้ HRD Blueprint ในการบริหารงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วิ ธีการฝึ กอบรม
วิธีก ารเรีย นการสอนอยู่ใ นรูป แบบการเรีย นรู้ด้ว ยการปฏิบ ัติ หรือ Action-based Learning
ดังนันE ผูเ้ รียนต้องพร้อมในการร่วมเรียนรู้ ก่อน-ระหว่าง-หลังการฝึกอบรม (เงือ8 นไขการจบหลักสูตร)
▪ ก่ อนการฝึ กอบรม: ผู้เ รียนต้อ งศึกษาและจัดเตรีย มข้อ มูล เกี8ย วกับองค์กรของตนเองเพื8อ
นํามาใช้ประกอบการเรียนรู้ โดยข้อมูลดังกล่าวได้แก่
ü ทิศทางและเป้ าหมายขององค์กร
ü โครงสร้างและการแบ่งกลุม่ บุคลากรภายในองค์กร
ü นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ถ้ามี)
ü ชุดสมรรถนะทีใ8 ช้ภายในองค์กร (ถ้ามี)
ü หลักสูตร/รูปแบบการพัฒนาทีม8 ใี นองค์กร
▪ ระหว่างการฝึ กอบรม: ผูเ้ รียนเข้าเรียนด้วยตัวเองมากกว่า 80% ของระยะเวลาทีก8 ําหนด (18
ชม.)
▪ หลังการฝึกอบรม: นําเสนอตัวอย่าง HRD Blueprint

ระยะเวลาในการฝึ กอบรมปฏิ บตั ิ การ:
จํานวน 2 วัน ๆ ละ 6 ชม. รวม 12 ชม.
รุน่ 2 วันที8 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ค่าอบรม ••,‘‘‘.- บาท
วิ ทยากร: วิทยากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยากรจากภายนอกสถาบัน
§ ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
§ อ.วิชญา กําจรกิตติ
การให้บริ การหลักสูตร
หลักสูตรมีการให้บริการใน 2 รูปแบบ
(1) อบรมในห้องเรียนเป็ น Public Course ซึ8งคณะมีตารางการเปิ ดหลักสูตรประจําปี คนๆ ละ
12,000 บาท (2 วันทําการรวมค่าอาหาร) จัดทีส8 ถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2) บริการวิชาการแบบ In-house ซึง8 สามารถปรับเนืEอหาการอบรมได้ตามความเหมาะสมของ
บริบทองค์การ ราคา 300,000 บาท (3 วันทําการ) โดยองค์การจะได้รบั HRD Blueprint
เป็ นขององค์การโดยเฉพาะ
ผูอ้ าํ นวยการหลักสูตร: ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
ผูป้ ระสานงานหลักสูตร: นางสาวพีรดา ผลเพิม8 โทร ‘•-•••-–—•˜ มือถือ ‘™— •—• ™–˜–

