www.hrcenter.co.th

การจัดทําแผนกลยุทธ
ดานทรัพยากรมนุษย
และตัวชี้วัดความสําเร็จ

วัน เวลา และสถานที่

Strategic Human Resource Planning
(SHRP)

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

รุนที่ 2

มอบวุฒิบัตร

หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรมนุษย
ถือเปนหนาที่หลักที่สําคัญของการจัดการในการที่จะ
นําพาองคกรไปสูเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว
การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการที่ผูบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจะไดนําหลักการตาง ๆ มาประยุกตใชใน
การที่จะทําใหองคกรมีบุคลากรที่มีคุณภาพมารวมงานกับ
องคกรอยางเพียงพอและตอเนื่อง
ดังนั้นผูบริหารทรัพยากรมนุษยจึงตองมีความรู ทักษะและ
ความสามารถในการกําหนดเปาหมายในการสรางกลยุทธ
ที่ชาญฉลาด รวมทั้งการตัดสินใจวางแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับบุคลากรใหสอดคลองกับวัตถุประสงครวมของ
องคกรเพื่อใหองคกรอยูรอด เจริญเติบโตไดอยางเหมาะสม
และยั่งยืน ทามกลางสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนอยางมากตอผูบริหารงาน
HR ทุกทาน

วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูที่เขาสัมมนามีความรูความเขาใจ และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการวางแผนทรัพยากร
มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการวางแผนกลยุทธดาน
ทรัพยากรมนุษย ทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อ
สรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ
3. เพื่อใหสามารถกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

อาจารย โรสลินด เจริญวงศ
ผูเชี่ยวชาญทางดานงาน HRM/HRD มากกวา 30 ป
การศึกษา
 ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA)
มหาวิทยาลัยสแตมฟอรด
 ปริญญาตรี และประกาศนียบัตร
- Computer Sciences จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Mini MBA หอการคาไทยรวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประสบการณการทํางาน
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ - สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท สามารถคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ

ผูอํานวยการ/ผูจัดการ ทางดานการ
บริหารทรัพยากรมนุษย
ผูบริหารองคกร

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 14 พ.ย. 2560 ลด 300 บาท

หัวขอการฝกอบรม

1.
2.
3.
4.
5.

ความหมายและความสําคัญของการจัดทําแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษย
เทคนิคและขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย
การพยากรณกําลังคนที่ตองการในอนาคต
กลยุทธการวางแผนบุคลากรในปจจุบันและอนาคต
การจัดทําแผนเพื่ออัตราทดแทน (Replacement Plan) และการจัดทําแผนเพื่อการสืบทอดระดับตําแหนง
(Succession Plan)
Workshop 1 : กลยุทธการวางแผนดานทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน
6. กลยุทธการวางแผนทรัพยากรมนุษยในเศรษฐกิจยุค Digital
กลยุทธการวาจางงาน (Recruitment Strategy)
กลยุทธการดูแลพนักงาน (Retention Strategy)
กลยุทธการเรียนรูและการพัฒนาบุคลากร (Learning and Development Strategy)
กลยุทธการสิ้นสุดการเปนพนักงาน (Retirement Strategy)
7. กลยุทธดานความสามารถหรือศักยภาพขององคกร (Organization Capability) และกลยุทธดานวัฒนธรรม
ขององคกร (Organization Culture)
8. กลยุทธในการสรางความสอดคลองของระบบและกระบวนงาน เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายหลักขององคกร
Workshop 2 : การทําแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับเศรษฐกิจยุค Digital
9. เทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
รูปแบบการสัมมนา
บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ และฝกปฏิบัติกิจกรรมกลุม Workshop
หลักสูตรฝกอบรม การจัดทําแผนกลยุทธดานทรัพยากรมนุษยและตัวชี้วัดความสําเร็จ รุนที่ 2
1. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

ตําแหนง ....................................................................................

E-mail................................................มือถือ .............................

E-mail................................................มือถือ .............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี............................................สาขา ................................
ที่อยู ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ............................................................ โทรศัพท ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ ....................................................................E-mail .......................................................................มือถือ ......................................
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม
Ê¹ã¨ÊÁÑ¤ÃÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍÊíÒÃÍ§·Õè¹Ñè§ public1.hrcenter@gmail.com â·ÃÈÑ¾· (02) 736-2245-7 â·ÃÊÒÃ (02) 736-0470-1
ÍÑμÃÒ¤‹Ò½ƒ¡ÍºÃÁÃÇÁàÍ¡ÊÒÃ, ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ áÅÐÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ (ÃÒ¤Òμ‹Í 1 ·‹Ò¹)

