สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาผู้นาและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มืออาชีพ
หลักสูตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 3
(Strategic Human Resources Development)
ระหว่ างวันที่ 7 – 28 มิถุนายน 2560
จานวน 36 ชั่วโมง
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้ าน และภาวการณ์ แข่งขันที่
รวดเร็ วและทวีความรุ นแรงขึ ้น ทาให้ องค์การทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนต้ องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ สามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและดารง
อยู่อย่างเข้ มแข็งได้ ในโลกยุคสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู้ และสอดคล้ องกับ Digital Economy โดยที่ทรัพยากรมนุษย์เป็ นต้ นกาเนิดที่สร้ าง
คุณค่าให้ แก่องค์การและสังคม ตลอดจนประเทศชาติ การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการ
บริ หารงานในองค์การนัน้ ตามแนวคิด Human Capital การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นบั เป็ นเครื่ องมือการบริ หารที่สาคัญสาหรับเตรี ยมความ
พร้ อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้ างคุณค่าให้ แก่องค์การ และสามารถพัฒนาองค์การให้ เจริ ญเติบโตและก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
สามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแข่งขันได้ ในสังคมยุคใหม่ หน่วยงานจึงเห็นความสาคัญและความจาเป็ นที่ต้องสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรโดยมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ การปรับเปลี่ยนขององค์การ เพื่อก่อให้ เกิดความสาเร็ จในการบริ หารองค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามพันธกิจขององค์การ
สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงกาหนดจัดโครงการ
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาผู้นาและนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ หลักสูตร การพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ รุ่ นที่ 3
(Strategic Human Resources Development) ให้ แก่ผ้ ูปฏิบัติงานด้ านทรั พยากรมนุษย์ เพื่ อสร้ างศักยภาพของทรั พยากรมนุษย์ ให้ มี
ความสามารถอย่างยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์
โครงการฝึ กอบรมนี ้ มีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เสริ มสร้ างความรู้ ที่เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการนาไปสู่ความเข้ าใจในหน้ าที่การพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์สมัยใหม่ ได้ อย่างกว้ างขวาง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจในระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สอดคล้ องกับเป้าหมาย นโยบาย และ
กลยุทธ์ขององค์การ รวมถึง เข้ าใจระบบการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเมินทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรม เข้ าใจบทบาทและความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
ความสาเร็ จขององค์การ
4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ าร่ วมอบรม วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ
อันจะนาไปสู่การสร้ างเครื อข่ายและความร่ วมมือในวิชาชีพนี ้ให้ กว้ างไกลต่อไป
3. แผนงานและปริมาณงาน
ก. ขอบเขตเนือ้ หาวิชา แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ภาคบรรยาย จานวน 36 ชัว่ โมง ประกอบด้ วย
หัวข้ อวิชา
จานวนชั่วโมง
1 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้ างทีมงานที่มีประสิทธิผล (Effectiveness Teamwork)
3
2 ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Outlook)
3
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หัวข้ อวิชา
การพัฒนาและฝึ กอบรมทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic HRD)
การพัฒนาเส้ นทางอาชีพ (Career Development)
การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning)
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร (Competency Based HRD)
แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
แผนเส้ นทางการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Training Roadmap)
บทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค AEC
การประเมินผลการฝึ กอบรมและประเมินผลการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Training Evaluation and ROI on HRD)
การสอนงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและผลการปฏิบตั งิ านขององค์การ (Coaching at Work)
กลยุทธ์การพัฒนาและรักษาคนเก่ง (Strategic Talent Management)
รวม

จานวนชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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ภาคศึกษาดูงาน
 ศึ ก ษาดู ง าน
ศึก ษาดูง านด้ า นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ ณ องค์ ก ารชัน้ นาของประเทศในกรุ ง เทพมหานครหรื อ
จัง หวัด ใกล้ เ คี ย ง
ข. วัน เวลา และสถานที่
ภาคบรรยาย
 ฝึ กอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน (วันพุธและวันพฤหัสบดี) วันละ 6 ชัว่ โมง จานวน 6 วัน ระหว่างวันที่ 7 – 28 มิถนุ ายน 2560
ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริ น ถนนพระราม 4 กรุ งเทพมหานคร หรื อ โรงแรมใกล้ เคียง
ภาคศึกษาดูงาน
 ศึกษาดูงานด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ องค์กรชันน
้ าของประเทศในกรุ งเทพมหานครหรื อ
จังหวัดใกล้ เคียง 1 แห่ง
ค. วิธีการฝึ กอบรม
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักพื ้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ อ ย่างเหมาะสม และพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู้ อย่างยั่งยืน วิธีการอบรมจึงเน้ นให้ ผ้ ูเข้ าอบรมได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ร่ วมกันกับวิทยากรและผู้เข้ ารับการอบรม เพื่อนาหลักทฤษฎีไปใช้ ในการปฏิบตั จิ ริ งให้ มากที่สุด การอบรมจึงผสมผสานระหว่าง การ
บรรยาย การฝึ กภาคปฏิบตั ิ การใช้ กรณีศกึ ษา ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของเรื่ องที่ศึกษา เพื่อให้ การเรี ยนรู้ ได้ รับประโยชน์สูงสุด
และการรับรู้ สิ่งใหม่มาเสริ มประสบการณ์ รวมทังจั
้ ดให้ มีการศึกษาดูงานภายในประเทศ
ง. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกอบด้ วยคณาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้บริ หารงานด้ านทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสร้ างมุมมองใหม่
จากตัวอย่างและประสบการณ์ จริ งขององค์การที่ประสบความสาเร็ จ เป็ นการผสมผสานวิทยากรที่เป็ นนักวิชาการ และนักวิชาชีพที่
เชี่ยวชาญในแต่ละด้ านเพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตร

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

จ. คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าอบรม
โครงการนี ้เหมาะสาหรับผู้ปฏิบตั งิ านสายงานด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริ ษัทเอกชน
ผู้บริ หารหรื อผู้ปฏิบตั งิ านสายงานอื่น ๆ ที่ให้ ความสนใจด้ านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจทัว่ ไปที่ม่งุ มัน่ ใฝ่ หาความรู้ เพื่อ
พัฒนาตนเองให้ มีทกั ษะในเรื่ องคนให้ มากขึ ้น
4. จานวนผู้เข้ ารับการอบรมและค่ าธรรมเนียมการฝึ กอบรม
 ค่ าธรรมเนี ยมการฝึ กอบรม
- สาหรั บบุคคลทัว่ ไป
ท่านละ 23,000 บาท
- สาหรั บสมาชิกสถาบันฯ/บุคลากร มธ.
ท่านละ 22,000 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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