สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาผู้นา นักบริหาร และนักทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพ
หลักสูตร “แบบอย่ างแนวปฏิบัตชิ ัน้ เลิศในด้ านทรั พยากรมนุษย์ ”(Best Practices in HR) รุ่นที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในทุกด้ าน และมี
การแข่งขันที่ทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ องค์การทังภาครั
้
ฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ต้ องปรับตัวเพื่อให้ ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถบริ หารจัดการองค์การให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ และดารงอยู่ได้ อย่างยัง่ ยืนใน
โลกยุคสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ โดยมีทรัพยากรมนุษย์เป็ นตัวขับเคลื่อนและสร้ างคุณค่าให้ แก่องค์การและสังคมตลอดจน
ประเทศชาติ เนื่องจากการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์นับเป็ นเครื่ องมือการบริ หารที่สาคัญสาหรั บเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรั บการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น สามารถสร้ างคุณค่าให้ แก่องค์การ พัฒนาองค์การให้ เจริ ญเติบโตและก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแข่งขันได้ ในสังคมยุคใหม่ หน่วยงานจึงเห็นความสาคัญและความจาเป็ นที่ต้อ งสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรโดยมุ่งพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ให้ สอดคล้ อ งกับ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนขององค์การ เพื่อก่อให้ เกิดความสาเร็ จใน
การบริ หารองค์การอย่างเหมาะสม
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจยั งานบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ จึงกาหนดจัดโครงการฝึ กอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาผู้นา นักบริ หารและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพ หลักสูตร “แบบอย่ างแนวปฏิบัติชัน้ เลิศในด้ าน
ทรั พยากรมนุ ษย์ ” (Best Practices in HR) รุ่ นที่ 6 ขึ ้น สาหรับผู้บริ หารทรัพยากรมนุษย์และผู้บริ หารที่ มีวิสยั ทัศน์เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของทรั พยากรมนุษย์ในองค์การเพื่อสร้ างทรั พยากรมนุษย์ให้ เป็ นทรัพย์สินที่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
องค์การได้ อย่างยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์
โครงการนี ้ มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ คือ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
1. เข้ าใจบทบาทและกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเข้ าใจในระบบการบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
2. เรี ยนรู้ แนวปฏิบตั ทิ ี่เป็ นแบบอย่างที่ดีในการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่
3. สามารถเตรี ยมความพร้ อมในปั จจัยด้ านทรัพยากรมนุษย์อนั เป็ นปั จจัยหลักที่จะทาให้ การดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ประสบความสาเร็ จ
3. แผนงานและปริมาณงาน
ก. ขอบเขตเนือ้ หาวิชา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ภาคบรรยาย จานวน 98 ชัว่ โมง ประกอบด้ วย
หัวข้ อ
จานวนชั่วโมง
หมวด 1: HR Strategic Overview
1.
บทบาทของ HRในฐานะคูค่ ดิ เชิงกลยุทธ์
3
2.
การบริ หารความเสี่ยงด้ านทรัพยากรมนุษย์ (HR Risk Management)
6
3.
ปรับกลยุทธ์ HR ยุค AEC and Beyond
3
รวม
12
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หัวข้ อ

จานวนชั่วโมง

หมวด 2: HR Best Practices : Principle and implementation
1.
กลยุทธ์การวางแผนกาลังคน
2.
กลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือก (Strategic Recruitment and Selection)
3.
การสร้ างและพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ (Competency Based HRD)
4.
การพัฒนาเส้ นทางอาชีพ (Career Development)
5.
แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) : Workshop
6.
การวางแผนผู้สืบทอด (Succession Plan) : Workshop
7.
การประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ROI on HRD) : Workshop
8.
การบริ หารระบบค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
9.
การบริ หารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
10.
Transformation HRM and HRD : Case Study
รวม
หมวด 3: Building High Performance Organization (HPO)
1.
2.
3.
4.
5.

ระบบการบริ หารผลการปฏิบตั งิ านที่เป็ นเลิศ (High Performance Management System)
การสร้ างนวัตกรรมด้ านการจัดการความรู้ (Innovation Building through Knowledge Management)
การบริ หารคนเก่งเพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ (Building Talent Pipeline)
HR ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลงในองค์การ (HR as a Change Agent in Organization)
ถอดบทเรี ยน HPO : กรณีศกึ ษา
รวม
หมวด 4: HR Engagement Building
1.
การสอนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน (Coaching at Work) : Workshop
2.
การสร้ างทีมงานที่มีประสิทธิผล (Collaborative Team)
3.
ศิลปะการบังคับบัญชาและภาวะผู้นา
4.
การบริ หารความหลากหลายและการสร้ างความผูกพันในองค์กร
(Diversity Management and Engagement Building)
5.
Mini Walk Rally
6.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
รวม
หมวด 5: HR Practices By Yourself
1.
Working Group Project Assignment and Consult
2.
HR Creative and Innovation Project : Present Project and Feedback
รวม
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หัวข้ อ

จานวนชั่วโมง

หมวด 6: ภาคศึกษาดูงานต่ างประเทศ
1.
HR Fieldtrip
8 วัน
2.
การบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเยอรมัน : กรณีศกึ ษา (หรื อประเทศในแถบยุโรป)
2 แห่ง
รวม
98
ภาคศึกษาดูงานต่ างประเทศ
 ศึก ษาดูง านองค์ ก ารที่ ป ระสบความสาเร็ จ ด้ า นการบริ ห ารและการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์
ในองค์ ก ารชัน้ นาของประเทศเยอรมัน หรื อ ประเทศในแถบยุโ รป
ข. วัน เวลา และสถานที่
ภาคบรรยาย
 ฝึ กอบรมทุกวันเสาร์ วันละ 6 ชัว่ โมง
รุ่นที่ 6 : อบรมภาคบรรยายทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 17 มิถนุ ายน 2560 – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค หรื อโรงแรมในกรุ งเทพฯ
กิจกรรมนอกสถานที่ ครัง้ ที่ 1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และ Mini Walk Rally
วันเสาร์ 24 – วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมในจังหวัดชลบุรีหรื อจังหวัดใกล้ เคียง
ภาคศึกษาดูงานต่ างประเทศ
 ศึกษาดูงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การชันน
้ าของประเทศเยอรมัน หรื อประเทศในแถบยุโรป เป็ นเวลา 9 วัน
รุ่ นที่ 6 : ศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน หรื อประเทศในแถบยุโรป
ระหว่างวันเสาร์ ที่ 14 – วันเสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560
*** หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
ค. วิธีการฝึ กอบรม
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักพื ้นฐานการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม และพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้ อย่างยัง่ ยืน วิธีการอบรมจึงเน้ นให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึง่ กันและกันและนาหลักทฤษฎีไปใช้ ใ นการปฏิบตั ิจริ งให้ มากที่สุด การอบรมจึงผสมผสานระหว่าง การบรรยาย แบ่งกลุ่ม
ระดมสมอง Workshop นอกสถานที่ กรณีศกึ ษาจากตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสาเร็ จ และการจัดทาโครงการที่สามารถนาไป
ประยุกต์ปรับใช้ ในองค์กร ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของเรื่ องที่ศกึ ษา เพื่ อให้ การเรี ยนรู้ ได้ รับประโยชน์สงู สุด และการรับรู้ สิ่งใหม่
มาเสริ มประสบการณ์ รวมทังจั
้ ดให้ มีการศึกษาดูงานในองค์การชัน้ นาที่ประสบความสาเร็ จด้ านการบริ หารและพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ในต่างประเทศ นอกจากนี ้โครงการยังติดต่อองค์กรที่ประสบความสาเร็ จด้ านการบริ หารและการพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ใน
ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อจัดให้ มีการบรรยายและดูงาน สาหรับผู้ที่มีความสนใจ โดยร่ วมเดินทางไปกับโครงการอื่น
ง. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้ วยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิโดยเชิญคณาจารย์ ในสถาบันการศึกษาชัน้
นา วิทยากรที่ปรึ กษา ผู้บริ หารงานด้ านทรั พยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์ สูง และนักทรั พยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย เพื่อ
เสริ มสร้ างมุมมองใหม่จากสถานการณ์และประสบการณ์จริ งขององค์การชันน
้ าที่ประสบความสาเร็ จ โดยการผสมผสานวิทยากรที่
เป็ นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒแิ ละนักบริ หารผู้ชานาญเฉพาะด้ านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร
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จ. ผู้เข้ าอบรม
โครงการนี ้เหมาะสาหรับ
 เจ้ าของกิจการที่ต้องบริ หารทังงานและคนให้
้
ประสบความสาเร็ จ
 ผู้บริ หารในสายงานด้ านการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษัทเอกชน
 ผู้บริ หารที่ม่งุ มัน่ ใฝ่ หาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้ ทนั ต่อโลกยุคปั จจุบนั และมีทกั ษะในเรื่ องคนให้ มากขึ ้น
4. จานวนผู้เข้ ารับการอบรมและค่ าธรรมเนียมการอบรม
 รู ปแบบที่ 1 : อบรมเฉพาะภาคบรรยาย จานวน 98 ชั่วโมง
ค่ าธรรมเนี ยมการอบรมคนละ 69,000 บาท รวม
- ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋ าเอกสาร
- ค่าอาหารว่าง และ อาหารกลางวัน ตลอดการอบรม
- ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปอบรมต่างจังหวัด

 รู ปแบบที่ 2 : อบรมภาคบรรยาย จานวน 98 ชั่วโมง รวมภาคศึกษาดูงานต่ างประเทศ
ค่ าธรรมเนี ยมการอบรมคนละ 169,000 บาท รวม
- ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย
- ค่ากระเป๋ าเอกสาร
- ค่าอาหารว่าง และ อาหารกลางวัน ตลอดการอบรม
- ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปอบรมต่างจังหวัด
- ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าพาหนะเดินทางไปดูงานต่างประเทศ (ประเทศเยอรมัน)
(ค่าเดินทางชัน้ ประหยัด ค่าที่พักคู่ และค่าวีซ่า )
 รั บจานวนจากัดรุ่ นละ 40 คน (ต้ องมีผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมเกินกว่ าจุดคุ้มทุน )
หมายเหตุ - ผู้สนใจสมัครเข้ ารั บการฝึ กอบรมสามารถเลือก
1. สมัครเข้ าฝึ กอบรมเฉพาะภาคบรรยาย
2. สมัค รเข้ า ฝึ กอบรมภาคบรรยาย และภาคศึก ษาดูง านต่างประเทศ
- สาหรับผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศต้ องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง เป็ นเวลา 6 เดือน
สาหรั บผู้เข้ าอบรมที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศต้ องผ่านการฝึ กอบรมภาคบรรยายก่อน
- สถาบันไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี หกั ณ ที่จ่าย และภาษีมลู ค่าเพิ่มสาหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม
- ผู้เข้ าอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ เบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัด ได้ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การ
บริ หารส่วนท้ องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัดได้ ตามระเบียบของ แต่ละหน่วยงาน
- สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูก
หักภาษีหกั ณ ที่จ่าย และภาษีมลู ค่าเพิ่มสาหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม
- หน่วยงาน องค์กร หรื อบริ ษัท ที่ส่งบุคลากรเข้ ารับการอบรมสามารถนาใบเสร็ จไปหักลดหย่อนภาษี ได้ 200%
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง การกาหนดสถานศึกษาหรื อสถานฝึ กอบรมฝี มือแรงงานที่รับลูกจ้ างของ
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิตบิ คุ คลเข้ าศึกษาหรื อฝึ กอบรม ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548
สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์
02-613-3303 โทรสาร 02-226-5324

www.hri.tu.ac.th

การสมัครเข้ าอบรม
สนใจสมัครได้ ที่ งานบริ การวิชาการ สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 613 3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ บัญชีเลขที่ 155-2-05250-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึ กอบรมสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ วกรุ ณาส่งหลักฐานทางการเงินพร้ อมใบสมัครให้ สถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้ วย

สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์
02-613-3303 โทรสาร 02-226-5324

www.hri.tu.ac.th

