โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร HR 3.0 CHRO: Beyond Strategic Partner รุ่ นที 3
5 กรกฏาคม – 1 พฤศจิกายน 2557
จํานวน 63 ชัวโมง
1. หลักการและเหตุผล
วันนีบทบาทของผู้บริ หารสูงสุด ในสายงานการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Chief Human Resources Officer:
CHRO) กําลังเดินทางผ่านยุค HR 2.0 เข้ าสูย่ คุ HR 3.0 ด้ วยความท้ าทายยิง การเปลียนแปลงสู่โลกดิจิตอลอย่างสมบูรณ์
แบบและภาวะทีต้ องเผชิญกับความคาดหวังใหม่ ๆ รอบด้ านจากผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ทีมีอย่างหลากหลายและ
ส่งผลกระทบมากมายต่อกิจการ ทําให้ บทบาทใหม่ข อง CHRO ก้ า วข้ า มจากยุค ก่อ นหน้ า นี จากบทบาทการเป็ นคู่คิด
เชิง ยุท ธ์ (Strategic Partner) ของผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ตามแนวคิด ของ David Ulrich สู่บ ทบาทที กว้ า งขวางและลึก ซึง
มากยิงขึนตามแรงเหวียงของโลกปั จจุบนั
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันชันนําด้ านการบริ หารและพัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์
ขอเชิญผู้บ ริ ห ารระดับ สูง ในสายงานการบริ ห ารทรั พยากรมนุษ ย์ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ กอบรมใน หลัก สูต ร HR 3.0 CHRO:
Beyond Strategic Partner รุ่ นที 3 หลักสูต รการฝึ กอบรมเดีย วในประเทศไทยที พร้ อ มขยายโลกทัศ น์ ข องผู้บริ ห าร
ด้ านทรัพยากรมนุษย์สคู่ วามเป็ นนักกลยุทธ์ ทีถึงพร้ อมด้ วยวิสยั ทัศน์ทีคมชัดและมืออาชีพทีเชียวชาญเหนือใคร
2. วัตถุประสงค์
โครงการนี มีวตั ถุประสงค์ทีสําคัญคือ
1. เพือให้ ผ้ บู ริหารสูงสุดในสายงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถติดตามแนวโน้ มและเครืองมือใหม่ ๆ
ด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทีน่าสนใจ
2. เพือให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีโลกทัศน์ทีกว้ างขวาง ตระหนักในบทบาททีเพิมขึนหรือเป็ นทีคาดหวังจาก
ผู้บริหารระดับสูงสุดตลอดจนผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียกลุม่ ต่าง ๆ
3. เพือให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมสามารถติดตามและวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ทีจะส่งผลกระทบถึงการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ทังในระยะสันและระยะยาว
4. เพือให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เข้ ารับการอบรมอืน ๆ ตลอดระยะเวลาของโครงการ
3. ความสัมพันธ์ กับโครงการอืน ๆ
เป็ นงานบริ การวิ ชาการทางสังคม เพื อตอบสนองภารกิจ หลักในการบริ ห ารและการพัฒนาทรัพ ยากรมนุษ ย์
เพือให้ มีความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจติ อล และช่วยให้ องค์ การทังภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน นําเอา
วิธีการจัดการสมัยใหม่ในเชิงกลยุทธ์ ด้านการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปใช้ ในการทํางานได้ อย่างเหมาะสม
ทํ า ให้ เ กิ ด การพัฒ นาองค์ ก ารให้ ก้ า วหน้ าต่ อ เนื องอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผล เพื อรองรั บ การเปลียนแปลง
ยุคดิจิตอล เช่นเดียวกับโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิ บัติการหลักสูตร HR 3.0 CHRO : Beyond Strategic Partner รุ่ นที 2
ทีได้ จดั ไปแล้ ว
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4. แผนงานและปริ มาณงาน
ก. ขอบเขตเนื อหาวิชา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ภาคบรรยาย จํานวน 63 ชัวโมง ประกอบด้ วย
หัวข้ อ
หมวด 1: Global & Regional Transformation Forces
1
HR in the Boundary - Blurring World
2
Strategic HR : New Perspective & New Skills
3
HR in ASEAN: The Roadmap & Impact
4
HR as a Change Agent
- Change Management Process
- Key Drivers and Obstacles of Change Management
- Human side of Change Management
5
Transformational HR
6
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในประเทศญีปุ่ น : กรณีศึกษา
หมวด 2: IT Transformation Forces
7
Digital Community & Network : HR Perspective
8
Social Media & Innovative HR Tasks : Case Studies
9
Social Media & Innovative HR Tasks : Workshop
หมวด 3: Social Transformation Forces
10
The 3Ps of Sustainable Organization: People, Planet, & Performance
11
Dealing with the New Workforce
12
HR Roles in Crisis Management
13
Installing Corporate Governance Culture
14
Employer Branding: Concept & Techniques
15
Employer Branding: Case Studies
16
The New Face of the Happy Workplace
17
HR 3.0 : CHRO Beyond Strategic Partner
18
HR Roles in Leadership Development
หมวด 4: Workshop
19
Icebreakers และกิจกรรมสันทนาการ
20
Building Corporate Culture in the new Era
รวม
หมวด 5: Fieldtrip
21
Innovative HR Fieldtrip

จํานวนชัวโมง
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3
63
6 วัน
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ภาคศึกษาดูงานต่ างประเทศ
 ศึกษาดูงานองค์การทีประสบความสําเร็จด้ านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในองค์การชันนําของประเทศญีปุ่ น
ข. วัน เวลา และสถานที
ภาคบรรยาย
 ฝึ กอบรมทุกวันเสาร์ วัน ละ 6 ชัวโมง เวลา 09.00 - 16.00 น.
รุ่ นที 3 : อบรมภาคบรรยาย ระหว่ างวันที 5 กรกฎาคม 2557 – 1 พฤศจิก ายน 2557
ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร
- กิจกรรมนอกสถานที 1 ครัง ระหว่างวันเสาร์ ที 19 – วันอาทิตย์ 20 กรกฎาคม 2557
ณ โรงแรมในจังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดใกล้ เคียง
ภาคศึกษาดูงานในประเทศ
 ศึ ก ษาดู ง านด้ านทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารชั นนํา ของประเทศญี ปุ่ น เป็ นเวลา 6 วั น
รุ่ นที 3 : ศึกษาดูงานประเทศญีปุ่ น ระหว่างวันเสาร์ ที 18 – วันพฤหัสบดีที 23 ตุลาคม 2557
ค. วิธีการฝึ กอบรม
เพือให้ ผ้ เู ข้ า อบรมเข้ าใจแนวทางการบริ หารและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ สมัยใหม่ เข้ าใจการนํา ระบบดิจิตอล
มาใช้ เป็ นเครืองมือในการบริหารจัดการได้ อย่างเหมาะสม วิธีการอบรมจึงเน้ นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ แลกเปลียนความคิดเห็น
ซึงกันและกัน เรียนรู้จากตัวอย่างและประสบการณ์ ของวิทยากรทีได้ ปฏิ บัติมาแล้ ว เพือนําไปเป็ นแนวทางในการบริ หาร
จัดการองค์การได้ อย่างเหมาะสม การอบรมจึงผสมผสานระหว่างการบรรยาย กรณีศึกษาจากตัวอย่างองค์ กรทีประสบ
ความสําเร็ จ การฝึ กปฏิ บัติ และการนํา เสนอผลงาน ทังนี ขึนอยู่กับ ความเหมาะสมของเรื องทีศึก ษา เพือให้ ก ารเรี ยนรู้
ได้ รับ ประโยชน์ สูงสุด และการรั บรู้ สิงใหม่ ๆ มาเสริ ม ประสบการณ์ รวมทังจัด ให้ มี การศึก ษาดูง านในองค์ ก ารชันนํ า
ทีประสบความสําเร็จด้ านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
ง. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้ วยวิ ท ยากรที มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ โ ดยเชิ ญ คณาจารย์
จากสถาบันการศึกษาชันนํา วิทยากรทีปรึกษา ผู้บริ หารงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ ทีมีประสบการณ์ สงู และนักทรัพยากร
มนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย เพือเสริมสร้ างมุมมองใหม่จากสถานการณ์ และประสบการณ์ จริ งขององค์ การชันนําทีประสบ
ความสํา เร็ จ โดยการผสมผสานวิ ทยากรทีเป็ นนักวิ ช าการผู้ท รงคุณวุฒิ และนัก บริ ห ารผู้ชํ า นาญเฉพาะด้ า นเพือความ
สมบูรณ์ของหลักสูตร
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จ. ผู้เข้ าอบรม
โครงการนีเหมาะสําหรับ
 ผู้ทีผ่านการฝึ กอบรม หลักสูตร “การบริ หารทรั พยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ เพือความสําเร็ จ” หลักสูตร
“การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ ” และ หลักสูตร “แบบอย่ างแนวปฏิบัติชันเลิศในด้ าน
ทรั พยากรมนุษย์ ”
 เจ้ าของกิจการทีต้ องการบริหารงานและคนให้ ประสบความสําเร็ จ
 ผู้บริหารในสายงานด้ านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทงภาครั
ั
ฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน
 ผู้บริหารทีมุ่งมันใฝ่ หาความรู้เพือพัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อโลกดิจติ อล
5. แหล่ งเงินทุน
 เก็บ ค่า ลงทะเบีย นจากผู้ เ ข้ า รับ การอบรมดัง นี (รวมค่า เอกสาร อาหาร ค่า ที พัก สํา หรับ ทํ า กิจ กรรม
ต่างจังหวัดและค่าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศตามทีระบุไว้ ในหลักสูตร)
กรณีอบรมภาคบรรยาย
ภาคบรรยาย
1. บุคคลทัวไป
55,000.2. สมาชิกสถาบันฯ
54,000.กรณีอบรมภาคบรรยายและศึกษาดูงานต่ างประเทศ (ประเทศญีปุ่ น)
ภาคบรรยาย
ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ
รวมทังสิน
1. บุคคลทัวไป
55,000.75,000 .130,000.2. สมาชิกสถาบันฯ
54,000.75,000 .129,000. รับจํานวนจํากัดรุ่ นละ 40 คน (ต้ องมีผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกินกว่าจุดคุ้มทุน)
หมายเหตุ

- ผู้สนใจสมัครเข้ ารับการฝึ กอบรมสามารถเลือก
1. สมัครเข้ าฝึ กอบรมเฉพาะภาคบรรยาย
2. สมัค รเข้ า ฝึ กอบรมภาคบรรยาย และภาคศึก ษาดูง านต่างประเทศ
- สําหรับผู้ทีจะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศต้ องมีหนังสือ เดินทางทีมีอายุเหลือก่อนเดินทาง
เป็ นเวลา 6 เดือน สําหรับผู้เข้ าอบรมทีจะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศต้ องผ่านการ
ฝึ กอบรมภาคบรรยายก่อน
- สถาบันไม่อยู่ในข่ายทีต้ องถูกหักภาษี หกั ณ ทีจ่าย และภาษี มลู ค่าเพิมสําหรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาอบรม
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6. ประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมมีความรู้ ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ยุคดิจิตอล
2. สามารถนําเอาวิทยาการสมัยใหม่ไปใช้ ในการบริ หารและพัฒนาบุคลากรในองค์ การได้ อย่างเหมาะสม
3. 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

