
Supervisor's Role in HRD

Strategic management and HRD Learning and Performance
Critical HRD Issues

INTRODUCTION TO HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (HRD)

HRD should be a central
part of company

HRD should be a revenue producer
not a revenue user  

HRD is too important
to be left to amateurs

HRD Summary
สรุปการเรียนรู้

not revenue user

revenue contributor Depends on the performance 
of HRD Manager

No single structure used

Depends on industry and maturity

Depends on company size
Organization structure
of HRD departments

Evaluation

Implementation

Design

Needs assessments Framework for HRD
process

Certification and HRD
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Researcher

Performance consultant (Coach)

Individual development and
career Counselor

Instructor/Facilitator

Learning Program Specialist

Organization Design Consultant

Organization Change Agent

HR System designer/developer

HR Strategic Advisor

Executive/Manager

Sample HRD Jobs/Roles 

HRD Organization
in Large Company

Need for organization 
learning

PEOPLE must change

Process Change

Product change

Technologies change

Organization Change

Need for life long
learning

Eliminating the skills gap

Competing in global
economy

Changing workforce 
demographics

Challenge for HRD
ประเด็นท้าทาย

Career management

Career planning
Career Development

HRD plays the role of
a change agent

Focuses on both macro- and micro-levels

Focus on behavioral science concept
Organization development

Training and development (T&D)

HRD function

Human Resource Development (HRD)
is just one of the functions within HRM

Research and information systems

Performance management
/performance appraisal systems

Organization and job designSecondary functions
of HRM

Human resource development (HRD)

Healthy, safety, and security

Employee and labor relations

Compensation and benefits

Staffing(recruitment and selection)

Equal employment opportunity

Human resource planningPrimary functions
of H R M

Human Resource Management (HRM)
encompasses many functions

Relationship
HRM & HRD

Emergence of HRD

Establishment of training profession

Human relations movement

Early training for unskilled/semiskilled

Early factory schools

Early vocational education program

Early apprenticeship programs

Evolution of HRD
พัฒนาการ HRD

A set of systematic and planned activities
designed by an organization to provide its
members with the necessary skills to meet
current and future job demands.

Definition of HRD
คำจำกัดความ

Introduction to HRD
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หลักการ/แนวคิด/วิถีทาง



Career management

Career planning

Ongoing process by which individuals progress
through series of changes until they achieve
personal level if maximum achievement

Career development
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HRD plays the role of change agent

Focuses on both macro- and micro-levels

The process of improving and organization's
effectiveness and member's well-being
through the application of behavioral science concepts

Organization Development (OD)

Supervisor development

Management training
Development

Development - preparing for future 
responsibilities, while increasing 
the capacity to perform at a 
current job

Development - preparing for future 
responsibilities, while increasing 
the capacity to perform at a 
current job

Counseling

Coaching

Skill & technical training

Employee orientationTraining

Training - improving the knowledge, 
skill and attitudes of employees for 
the short-term, particular to a 
specific job or task - 

Training - improving the knowledge, 
skill and attitudes of employees for 
the short-term, particular to a 
specific job or task - 

Training and Development
 (T&D)การฝึกอบรมและการพัฒนา

ทำความเข้าใจหน้าที่ของ
HRD ในการขับเคลื่อนงาน
ของการพัฒนาองค์กร

HRD Function



Develops strategic planning education
and training programs

Develops HR plans

Help to articulate goals and strategies

Consults with corporate strategic thinkers

HR Strategic Advisor Role

ที่ปรึกษายุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรมนุษย์

Plan HR implementation actions

Develops intervention strategies

Design HR programs

Assists HR manager in the design
and development of HR systems

HR Systems Designer
/Developer

ออกแบบและพัฒนา
ระบบทรัพยากรมนุษย์

Develops change reports

Implements intervention strategies

Improve quality management

Develops more efficient work teams
Organization 
Change Agent

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร

Provides career guidance

Facilitates career workshops

Develops individual assessments

Assists individual in career planning

Individual Development
and Career Counselor

ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคคล
และการพัฒนาอาชีพ

Develops requirements for 
changing HRD programs
to address current and future
problems

Determines HRD program effectiveness

Assesses HRD practices and programs

Researcher
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ด้านการวิจัย

Implements coaching activities

Develops and provides coaching designs

Provides intervention strategies

Advises line management on
appropriate interventions to 
improve individual and group
performance

Performance Consultant 
(Coach)

ที่ปรึกษาด้านผลงาน

Selects appropriates instructional
methods and techniques

Leads and facilitates structured
learning experiences

Presents learning materials

Instructor/Facilitator

ผู้สอน/วิทยากร

Develops program objectives,
lesson plans, and strategies

Prepares learning materials and learning aids

Develops and designs learning programs

Identified needs of learnersLearning Program 
Specialist

ผู้เชี่ยวชาญหลักสุตรการเรียนรู้

Implement changed systems

Develops effective alternative
work designs

Designs work systemsOrganization Design 
Consultant

ที่ปรึกษาการออกแบบองค์กร

Institutionalizes performance enhancement

Tailors HRD to corporate needs and budget

Promotes HRD as a profit enhancer

Integrates HRD with Organization
goals and strategies

HR Manager Role

ผู้จัดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

Sample
HRD Job/Roles



ระบบไม สามารถ
แยกบางส วนออกได 

บางอย างแม จะแยกออก
ก ็ย งัคงสภาพเด มิ

ส  ิงท  ีเราเห ็นน ั นเป น็ "กอง"
หร อืเป น็ "ระบบ"

ค ณุภาพจากการรวม
เป น็ภาพสะท อนระบบ

ปร มิาณจากการรวม
ไม ได สะท อนระบบ

ความเป น็ "องค รวม" เหน อืกว า
ความเป น็ "ผลรวม"

ระบบย อยม ีจ ดุม  ุงหมาย
ของตนเองในความส มัพ นัธ 
ก บัส วนอ  ืนๆ ในระบบใหญ 

ท ุกอย างท ี เป ็นระบบ
ม จี ุดม  ุงหมายของตนเอง

จ ดุม ุ งหมายหร ือเป าหมาย
ของม นัค อือะไร

คนท ั วไปจะค ิดเป น็เส นตรง
และม ุ งไปย ังท ิศทางเด ียว

น กัค ดิเช ิงระบบจะเห ็น
ร ูปร างความส มัพ ันธ 
ระหว างเหต กุ ับผลเป ็นวงจร

ร ูปร างของเหต แุละผล
เป น็วงจร (Loop)

ระบบเก ดิจากเหต ปุ จัจ ยั

ท กุอย างไม ได เก ดิข  ึนเอง
ม ที ี มาและเหต ุผลเสมอ

ส  ิงท  ีเราประสบน ั นเป น็เหต ุการณ 
ท ี เก ิดข  ึนคร  ังเด ียวหร อื

5 คำถามเพ ื อ

การค ิดเช ิงระบบ
ความส มัพ นัธ แบบ Loop

ค ุณภาพของความส ัมพ ันธ 

ท กุอย างม เีป าหมาย

ท ุกอย างม มี ิต ิกว าง
ล กึไม เป น็ระนาบ

ระบบแบ งแยกไม ได 

แผนท ี ความค ิด เพ ื อความเข าใจการค ิดเช ิงระบบ (System Thinking)

เอกสารประกอบการบรรยาย "การค ดิเช งิระบบ (System Thinking) โดย  ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีPh.D.
อ างอ งิจาก หน ังส ือ "ว ิธ คี ดิกระบวนระบบ (System Thinking) ช ยัว ฒัน  ถ ริะพ นัธ  : บรรณาธ กิาร

ผ ู นำร  ุนใหม ต องเข าใจการค ดิ
เช ิงระบบ ฝ กึพ ฒันาระบบในการค ดิ
แผนท  ีแผ นน  ีจะช วยให ผ  ูนำเข าใจ
ระบบ (System Thinking)



ประเมิน
(Assessment)

ออกแบบ
(Design)

ดำเนินการ
(Implementation)

ประเมินผล
(Evaluation)


	ADIEframework
	HRD1
	HRD2
	HRD3
	systemThinking

