โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อความสาเร็จในการบริหารทุนมนุษย์
หลักสูตร Strategic HRM
ระหว่ างวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 - วันพุธที่ 6 กันยายน 2560
จานวน 48 ชั่วโมง
1. หลักการและเหตุผล
ทรั พยากรมนุษย์ หรื อ “คน” เป็ นทรั พยากรที่มีคุณ ค่าและมี ความสาคัญ ที่จะทาหน้ าที่ในการขับเคลื่ อ นประเทศหรื อ
ขับเคลื่ อ นองค์กรไปสู่ความสาเร็ จได้ อ ย่างยั่งยื น เนื่ อ งจากองค์กรใดที่ มีการบริ หารจัดการทรั พยากรมนุษย์ ที่ดี มี การวางแผน
อัตรากาลังที่เหมาะสมสอดคล้ องกับโครงสร้ างองค์กร มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรนันจะ
้
ประสบความสาเร็ จและสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ ทงในประเทศและต่
ั้
างประเทศ ปั จจุบนั รัฐบาลให้ ความสาคัญกับการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้ าน อีกทังยั
้ งมีนโยบายที่จะผลักดันประเทศไทยให้ เป็ น “ประเทศไทย 4.0” คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value-Based Economy” หรื อ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้ วยนวัตกรรม” ซึ่งต้ อ งมี การเปลี่ ยนแปลงอย่างน้ อ ย 3 มิติ คือ
1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้ า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้ าเชิง “นวัตกรรม” 2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้ วยภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่การขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม 3) เปลี่ยนจากการเน้ นภาคการผลิตสินค้ า ไปสู่การเน้ นภาค
บริ การมากขึน้ การที่จ ะทาให้ เกิด ความสอดคล้ อ งกับปรากฎการณ์ ดังกล่ าว การบริ ห ารทุนมนุษย์ จะต้ อ งมี ความจาเป็ นต้ อ ง
ดาเนินการให้ สอดรับกับบริ บทต่างๆ อันจะทาให้ การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็ นสถาบันวิจยั ฝึ กอบรม และให้ บริ การวิชาการด้ านทรัพยากร
มนุษย์ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงกาหนดจัดการฝึ กอบรมหลักสูตร Strategic HRM ขึ ้น
2. วัตถุประสงค์
โครงการนี ้มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญคือ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
1. ทราบถึงความสาคัญ แนวคิด วิธีการ และทิศทางใหม่ของการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. เข้ าใจหน้ าที่งานพื ้นฐานทางธุรกิจหรื อองค์การและความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
3. เข้ าใจในระบบการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ขององค์การ
4. เข้ าใจบทบาทและกระบวนการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ในยุคของการเปลี่ยนแปลง 4.0
5. สามารถเตรี ยมความพร้ อมด้ านทรัพยากรมนุษย์อนั เป็ นปั จจัยหลักที่จะทาให้ การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ประสบความสาเร็ จ
3. แผนงานและปริมาณงาน
ก. ขอบเขตเนือ้ หาวิชา
ภาคบรรยาย จานวน 48 ชัว่ โมง หัวข้ ออบรมประกอบด้ วย
หัวข้ อวิชา
หมวด 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์
1. ภาพรวมแนวคิดการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
2. ทิศทางการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ยคุ Thailand 4.0
3. การสร้ าง Strategy Map
4. กลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Organization Strategy & HR Strategy)

จานวนชั่วโมง
36
3
3
3
3
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หัวข้ อวิชา
หมวด 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ (ต่ อ)
5. กลยุทธ์ในการสรรหาและคัดเลือก (Strategic Recruitment and Selection)
6. การสร้ างและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Based HRM)
7. กลยุทธ์การบริ หารผลการปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)
8. กลยุทธ์การบริ หารระบบค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Compensation Management)
9. การบริ หารพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)
10. ระบบสารสนเทศในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Information System : HRIS)
11. การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร
12. กลยุทธ์การรักษา คนดี คนเก่ง ไว้ ในองค์กร
หมวด 2 การบริหารองค์ กร
1. การสื่อสารภายในองค์กรและการพัฒนาทีมงาน
2. บทบาทและภาระหน้ าที่ของผู้บริ หารยุค Thailand 4.0
3. การสร้ างแรงจูงใจในการทางาน และศิลปะในการบังคับบัญชา
4. การบริ หารการเปลี่ยนแปลง
หมวด 3 ศึกษาดูงานด้ านการบริหารทรั พยากรมนุษย์
1. ศึกษาดูงานด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรชันน
้ าของประเทศ
รวม
ภาคศึกษาดูงาน
 ศึ ก ษาดู ง านด้ านการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นองค์ ก ารชั น้ นาของประเทศ
ในกรุ ง เทพมหานครหรื อจั ง หวัด ใกล้ เคี ย ง

จานวนชั่วโมง
36
3
3
3
3
3
3
3
3
12
3
3
3
3
1 แห่ง
48

ข. วัน เวลา และสถานที่
ภาคบรรยาย ฝึ กอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (วันพุธและวันพฤหัสบดี) วันละ 6 ชัว่ โมง ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
ระหว่างวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 – วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแมนดาริ น ถ.พระราม 4
กรุ งเทพมหานคร หรื อ โรงแรมใกล้ เคียง
ภาคศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานด้ านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ณ องค์กรชันน
้ าในกรุ งเทพมหานคร หรื อจังหวัด ใกล้ เคียง
1 แห่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
ค. วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยาย ฝึ กปฏิบตั ิ กรณีศกึ ษา และศึกษาดูงานภายในประเทศ
ง. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้ วยวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิโดยเชิญคณาจารย์ ในสถาบันการศึ กษา
ชันน
้ า วิทยากรที่ปรึกษา และผู้บริ หารงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อเสริ มสร้ างมุมมองใหม่จากสถานการณ์และ
ประสบการณ์จริ งขององค์การชันน
้ าที่ประสบความสาเร็ จ โดยการผสมผสานวิทยากรที่เป็ นนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริ หาร
ผู้ชานาญเฉพาะด้ านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร
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จ. คุณสมบัตขิ องผู้เข้ ารับการอบรม
ผู้ปฏิบตั ิงานทุกสายงาน ผู้ปฏิบตั ิงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลขององค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษัทเอกชน นักบริ หาร และ
ผู้สนใจทัว่ ไป
4. จานวนผู้เข้ ารับการอบรมและค่ าธรรมเนียมการฝึ กอบรม
 ค่ าธรรมเนี ยมการฝึ กอบรม
- สาหรั บบุคคลทัว่ ไป
ท่านละ 30,000 บาท
- สาหรั บสมาชิกสถาบันฯ/บุคลากร มธ.
ท่านละ 29,000 บาท
 รั บจานวนจากัด 30 คน (ต้ องมีผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมเกินกว่ าจุดคุ้มทุน)
หมายเหตุ : 1. ผู้เข้ าอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ เบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัด ได้ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริ หาร
ส่วนท้ องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัดได้ ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
2. สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องถูก
หักภาษีหกั ณ ที่จ่าย และภาษีมลู ค่าเพิ่มสาหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม
3. 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
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
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