สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร “การวางแผนทรั พยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ ” (Strategic Human Resource Planning : SHRP)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ การคาดการณ์ใช้ ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในอนาคตให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์จะต้ องทราบถึงวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Objective) จุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (Strengths) ขององค์กร เพื่อที่จะได้
ทราบว่าองค์กรต้ องการบุคลากร ที่มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างไร ระดับใด จานวนเท่าใด เมื่อใด ด้ วยวิธีการใด ต้ องพัฒนาให้ มีความรู้ ความสามารถด้ านใด รู ปแบบใด
และจะควบคุมจานวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้ มีความเหมาะสมสอดคล้ องกับการดาเนินงานขององค์การได้ อย่างไร ตลอดจนการกาหนดนโยบายและ
ระเบียบปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เพื่อใช้ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ในการนี ้ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงกาหนดจัดโครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิงานการ หลักสูตร การวางแผน
ทรั พยากรมนุษย์ เชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Planning : SHRP) ขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมตระหนักถึงความสาคัญของการ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ มีความรู้ ความเข้ าใจถึงหลักการ ขันตอน
้
และประโยชน์ของการจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร สามารถนาความรู้ ที่ ได้ ไปเป็ น
แนวทางในการทาแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร สามารถนาความรู้ ไปวางแผนพัฒนาบุคลากรและวางแผนผู้สืบทอดตาแหน่งของบุคลากรภายในองค์กรได้
เนือ้ หาวิชา
วันที่ 1 SHRP for HRM
 ความหมายของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 ทาไมองค์กรจึงต้ องมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 ลักษณะที่สาคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
 ปั จจัยที่ควรคานึงในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
 องค์ประกอบของการจัดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
 ขันตอนการจั
้
ดทาแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
วันที่ 2 การประยุกต์ ใช้ และ Workshop
 เทคนิควิธีการนาแผนทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ ในองค์กร
 การติดตามประเมินผลการนาแผนทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ องค์กร
 Workshop : ทาแผนทรัพยากรมนุษย์
วิทยากร วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
วัน เวลา สถานที่
รุ่ นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
รุ่ นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานทีอ่ บรม ณ ห้ องประชุมนิคม จันทรวิทรุ ชัน้ 7 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าอบรม
ผู้บริ หาร หัวหน้ างาน หรื อบุคลากรที่ทาหน้ าที่ด้านการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรื อผู้ที่สนใจทัว่ ไป จานวน 30 คน
ค่ าลงทะเบียนการอบรม
ค่าลงทะเบียนเข้ าอบรมคนละ 5,000 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง-เครื่ องดื่ม อาหารกลางวัน และวุฒบิ ตั ร)
ผู้เข้ ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัด ได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัดได้ ตามระเบียบของแต่ละ
หน่วยงาน
การสมัครเข้ าอบรม
สนใจสมัครได้ ที่ งานบริ การวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 613 3303
โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ –
ท่าพระจันทร์ บัญชี เลขที่ 155-2-05250-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึ กอบรมสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ประเภทบัญชี ออมทรั พย์ เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ ว
กรุ ณาส่งหลักฐานทางการเงินพร้ อมใบสมัครให้ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 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

