สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาผู้นํา นักบริ หาร และนักทรั พยากรมนุษย์ มืออาชีพ
หลักสูตร “แบบอย่ างแนวปฏิบตั ิชันเลิศในด้ านทรั พยากรมนุษย์ ”(Best Practices in HR)
รุ่ นที 3 : 10 พฤษภาคม – 8 พฤศจิกายน 2557
จํานวน 114 ชัวโมง
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้ อมในปั จจุบันทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ในทุกด้ าน
และมีการแข่งขันทีทวีความรุนแรงมากยิงขึน ส่งผลให้ องค์ การทังภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ต้ องปรับตัวเพือให้
ทันกับการเปลียนแปลงและสามารถบริหารจัดการองค์การให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทีกําหนดไว้ และดํารงอยู่ได้
อย่างยังยืนในโลกยุคสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็ นตัวขับเคลือนและสร้ างคุณค่าให้ แก่องค์ การและ
สังคมตลอดจนประเทศชาติ เนืองจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นับเป็ นเครื องมือการบริ หารทีสําคัญสําหรับเตรี ยมความ
พร้ อมเพือรองรับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน สามารถสร้ างคุณค่าให้ แก่องค์การ พัฒนาองค์การให้ เจริ ญเติบโตและก้ าวหน้ าอย่าง
ต่อเนือง และสามารถปรับตัวกับการเปลียนแปลง ตลอดจนแข่งขันได้ ในสังคมยุคใหม่ หน่วยงานจึงเห็นความสํา คัญและความ
จํา เป็ นที ต้ อ งสนับ สนุน การพัฒ นาบุค ลากรโดยมุ่ง พัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ใ ห้ สอดคล้ อ งกับ กลยุท ธ์ ก ารปรับ เปลียนของ
องค์การ เพือก่อให้ เกิดความสําเร็จในการบริหารองค์การอย่างเหมาะสม
สถาบันทรัพ ยากรมนุษย์ มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ ซึงมีค วามรู้ ความเชียวชาญในการศึก ษาวิจัย งานบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตระหนัก ถึง ความสําคัญของการบริ ห ารและการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ ใ นองค์ ก าร จึงกํา หนดจัด
โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือพัฒนาผู้นํา นักบริหารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพ หลักสูตร “แบบอย่ างแนว
ปฏิบัติชันเลิศในด้ านทรั พยากรมนุษย์ ” (Best Practices in HR) รุ่ นที 3 ขึน สําหรับผู้บริ หารทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริ หาร
ทีมีวิสยั ทัศน์เล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ ในองค์ การ เพือสร้ างทรัพยากรมนุษย์ ให้ เป็ นทรัพย์ สินทีสามารถเพิม
ศักยภาพในการแข่งขันขององค์การได้ อย่างยังยืน
2. วัตถุประสงค์
โครงการนีมีวตั ถุประสงค์ทีสําคัญ คือ เพือให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
1. เข้ าใจบทบาทและกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ในยุคของการเปลียนแปลงเข้ าใจในระบบการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทีสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
2. เรียนรู้แนวปฏิบตั ิทีเป็ นแบบอย่างทีดีในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
3. สามารถเตรียมความพร้ อมในปั จจัยด้ านทรัพยากรมนุษย์อนั เป็ นปั จจัยหลักทีจะทําให้ การดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ ประสบความสําเร็จ
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3. ความสัมพันธ์ กับโครงการอืน ๆ
เป็ นงานบริ การวิชาการทางสังคม เพื อสนองต่อ ภารกิจหลักในการร่ วมพัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์ ให้ มีความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน ในยุค ปั จ จุบัน และช่ วยให้ อ งค์ ก ารทังภาครั ฐ ภาครัฐ วิ สาหกิ จ และภาคเอกชน ทราบแนวทางปฏิ บัติ ที เป็ น
แบบอย่างทีดีในการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนําเอาวิธีการจัดการสมัยใหม่ในเชิงกลยุทธ์ ไปประยุกต์ ปรับใช้
ในการทํางานได้ อย่างเหมาะสม ก่อให้ เกิดการบริ หารงาน บริ หารคน ภายในองค์ การได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล
ซึงเป็ นโครงการฝึ กอบรมทีพัฒนามาจากโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ เพือความสําเร็ จ”
รุ่ น ที 10 หลัก สูต ร “การพัฒ นาทรั พยากรมนุษ ย์ เ ชิง กลยุท ธ์ ” รุ่ น ที 9 และ หลักสูตร “แบบอย่า งแนวปฏิ บัติ ชันเลิศในด้ า น
ทรัพยากรมนุษย์” ทีสถาบันฯ เคยจัดมาแล้ ว
4. แผนงานและปริ มาณงาน
ก. ขอบเขตเนื อหาวิชา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ภาคบรรยาย จํานวน 114 ชัวโมง ประกอบด้ วย
หัวข้ อ
หมวด 1:
1
HR as a strategic Partner บทบาทใหม่ของ HR
2
ปรับกลยุทธ์ HR ในยุคเสรีอาเซียน (AEC)
3
การสร้ าง Strategy Map
หมวด 2:
4
การบริหารคนเก่งเพือสร้ างความได้ เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Managing Talent for Strategic Advantage)
5
การนําการเปลียนแปลงและสร้ างองค์กรใหม่ (Leading Change & Organizational Renewal)
6
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
7
คิดแบบมีดีไซน์ (Design-Thinking HR)
8
HR 3.0 : Beyond Strategic Partner
9
ศิลปะการบังคับบัญชาและภาวะผู้นําสมัยใหม่ (Modern Leadership)
10
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) : แนวคิดและกรณีศกึ ษา
11
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศญีปุ่ น : กรณีศกึ ษา
หมวด 3:
12
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)
13
การสร้ างและพัฒนาระบบสมรรถนะ(Competency Based HR)
14
การพัฒนาเส้ นทางอาชีพ (Career Development)
15
การวางแผนผู้สบื ทอด (Succession Plan) : Workshop
16
แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
17
กลยุทธ์ ในการสรรหาและคัดเลือก (Strategic Recruitment and Selection)
18
การประเมินผลการฝึ กอบรม (Training Evaluation) : Workshop

จํานวนชัวโมง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
3
3

3
หัวข้ อ
19
Transformation HRD
20
การสร้ างทีมงานทีมีประสิทธิ ผล (Effectiveness Teamwork)
21
การสอนงานเพือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและผลการปฏิบตั ิงานขององค์การ (Coaching at Work)
หมวด : 3
22
การสร้ างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ การทีสัมฤทธิ ผล: กรณีตวั อย่าง
23
การสร้ างความผูกพันในองค์กร (Engagement)
24
การบริหารพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)
25
การบริหารระบบค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
26
การบริหารผลการปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
27
การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD)
28
เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
29
กฎหมายแรงงาน
30
การบริหารความเสียงด้ านทรัพยากรมนุษย์
31
Mini Walk Rally
32
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
หมวด 4:
33
Working Group Project Assignment
34
HR Creative and Innovation Project : Present Project
รวม
หมวด 5: ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศญีปุ่ น)
35
HR Fieldtrip

จํานวนชัวโมง
3
3
3

ภาคศึกษาดูงานต่ างประเทศ
 ศึก ษาดูง านองค์ ก ารที ประสบความสํา เร็ จ ด้ า นการบริ ห ารและการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์
ในองค์ ก ารชันนํา ของประเทศญี ปุ่ น
ข. วัน เวลา และสถานที
ภาคบรรยาย
 ฝึ กอบรมทุกวันเสาร์ วันละ 6 ชัวโมง
รุ่ นที 3 : อบรมภาคบรรยาย ระหว่างวันที 10 พฤษภาคม – 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมกรุ งเทพมหานคร โดยมีกิจกรรมนอกสถานที จํานวน 2 ครัง
- กิ จกรรมนอกสถานที ครังที 1: กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ และ Mini Walk Rally
วันเสาร์ ที 17 – วันอาทิต ย์ ที 18 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมในจังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดใกล้ เคียง
- กิ จกรรมนอกสถานที ครังที 2: การบรรยายและ Working Group Project Assignment
วันเสาร์ ที 13 – วันอาทิตย์ ที 14 กัน ยายน 2557 ณ โรงแรมในจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดใกล้ เคียง

3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
6
114
6 วัน
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ภาคศึกษาดูงานประเทศญึปุ่ น
 ศึกษาดูงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การชันนําของประเทศญีปุ่ น เป็ นเวลา 6 วัน
รุ่ นที 3 : ศึกษาดูงานประเทศญีปุ่ น ระหว่างวันเสาร์ ที 18 – วันพฤหัสบดีที 23 ตุลาคม 2557
ค. วิธีการฝึ กอบรม
เพือให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจในหลักพืนฐานการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สมัยใหม่ และสามารถ
นํ า ไปประยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม และพัฒ นาศัก ยภาพในการเรี ย นรู้ อย่ า งยังยื น วิ ธี ก ารอบรมจึง เน้ น ให้ ผ้ ูเ ข้ า อบรมได้
แลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกันและนําหลักทฤษฎี ไปใช้ ในการปฏิ บัติจริ งให้ มากทีสุด การอบรมจึงผสมผสานระหว่าง
การบรรยาย การฝึ กปฏิ บัติ กรณีศึกษาจากตัวอย่า งองค์ กรที ประสบความสํา เร็ จ และการจัดทํ าโครงการทีสามารถนําไป
ประยุกต์ปรับใช้ ในองค์กร ทังนี ขึนอยู่กบั ความเหมาะสมของเรืองทีศึกษา เพือให้ การเรี ยนรู้ ได้ รับประโยชน์ สงู สุด และการรับรู้
สิงใหม่มาเสริมประสบการณ์ รวมทังจัดให้ มีการศึกษาดูงานในองค์ การชันนําทีประสบความสําเร็ จด้ านการบริ ห ารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในต่างประเทศ
ง. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้ วยวิทยากรทีมีความรู้ความสามารถ ทังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิโดยเชิญคณาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
ชันนํา วิทยากรทีปรึกษา ผู้บริหารงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ทีมีประสบการณ์ สงู และนักทรัพยากรมนุษย์ ดีเด่นแห่งประเทศไทย
เพือเสริมสร้ างมุมมองใหม่จากสถานการณ์ และประสบการณ์ จริ งขององค์ การชันนําทีประสบความสําเร็ จ โดยการผสมผสาน
วิทยากรทีเป็ นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารผู้ชํานาญเฉพาะด้ านเพือความสมบูรณ์ของหลักสูตร
จ. ผู้เข้ าอบรม
โครงการนีเหมาะสําหรับ
 เจ้ าของกิจการทีต้ องบริหารทังงานและคนให้ ประสบความสําเร็ จ
 ผู้บริหารในสายงานด้ านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
 ผู้บริหารทีมุ่งมันใฝ่ หาความรู้เพือพัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อโลกยุคปั จจุบนั และมีทกั ษะในเรืองคนให้ มากขึน
5. แหล่ งเงินทุน
 เก็บค่าลงทะเบียนจากผู้เ ข้ า รับ การอบรมดัง นี (รวมค่า เอกสาร อาหาร ที พัก สํา หรับ ทํา กิจ กรรมต่า งจัง หวัด
และค่าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศตามทีระบุไว้ ในหลักสูตร)
กรณีอบรมภาคบรรยาย
ภาคบรรยาย
1. บุคคลทัวไป
75,000.2. สมาชิกสถาบันฯ
74,000.กรณีอบรมภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่ างประเทศ (ประเทศญีปุ่ น)
ภาคบรรยาย
ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ
1. บุคคลทัวไป
75,000.75,000 .2. สมาชิกสถาบันฯ
74,000.75,000 . รับจํานวนจํากัดรุ่ นละ 40 คน (ต้ องมีผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกินกว่าจุดคุ้มทุน)

รวมทังสิน
150,000.149,000.-

5
หมายเหตุ

- ผู้สนใจสมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเลือก
1. สมัครเข้ าฝึ กอบรมเฉพาะภาคบรรยาย
2. สมัค รเข้ า ฝึ กอบรมภาคบรรยาย และภาคศึก ษาดูง านต่างประเทศ
- สําหรับผู้ทีจะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศต้ องมีหนังสือเดินทางทีมีอายุเหลือก่อนเดินทาง
เป็ นเวลา 6 เดือน สําหรับผู้เข้ าอบรมทีจะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศต้ องผ่านการ
ฝึ กอบรมภาคบรรยายก่อน
- สถาบันไม่อยู่ในข่ายทีต้ องถูกหักภาษี หกั ณ ทีจ่าย และภาษี มลู ค่าเพิมสําหรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาอบรม

6. ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ สามารถนําเอาวิทยาการสมัยใหม่ไปใช้ ในการพัฒนาบุคลากรได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
2. ทําให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีทกั ษะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. ทําให้ สามารถนําวิทยาการสมัยใหม่ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปรับใช้ ในองค์การได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ทําให้ เกิดการแลกเปลียนประสบการณ์และการเรี ยนรู้ อันจะทําให้ สามารถขยายขอบเขตความรู้ทีได้ รับออกไปให้
กว้ างขวางมากยิงขึน
5. เพิมศักยภาพในการแข่งขันและความสําเร็จให้ แก่องค์ การ
6. สามารถสร้ างเครือข่ายในงานและเพือนําไปสูก่ ารพัฒนาความร่วมมือในวิชาชีพต่อไป
7. วิธีการประเมินผลโครงการ
1. ประเมินจากจํานวนผู้เข้ าร่ วมโครงการ
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมและการนําเอาความรู้ ไปใช้ ในการดําเนินงาน
โดยใช้ แบบประเมินผลวิทยากรรายวิชา และแบบประเมินผลเมือสินสุดโครงการอบรม
3. ประเมินความพึงพอใจจากการเรียนรู้ทีได้ รับจากการศึกษาดูงาน
8. ผู้ รับผิ ดชอบ
งานบริการวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
อาคารอเนกประสงค์ 1 ชัน 8 เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2613 3303, 087 773 9268 โทรสาร 0 2226 5324
E-Mail: hritu.training1@gmail.com
1. นางวีนัส ลําทา
2. นางสาวสราพร หัตถากรณ์

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
โทร. 089 226 8743
Venus.L2007@gmail.com
นักวิชาการศึกษา
โทร. 086 032 1707
ming_7777@windowslive.com

