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HR
จัดทําแผนกลยุทธ

อยางไร ใหเปน

ยุทธศาสตรองคกร
Works

hop

วัน เวลา และสถานที่

วันศุกรที่ 20 เมษายน 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม บูเลอวารด กรุงเทพ (สุขุมวิท ซอย 5)

แผนกลยุทธ HR ที่มีประสิทธิภาพที่แทจริงจะตอง “แปลงกลยุทธองคกร สูแผนกลยุทธและปฏิบัติการ HR” ไดเพื่อใหแผน
ปฏิบัติการ HR หรือ Action Plan สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนกลยุทธขององคกร สอดคลองทั้งเชิงมิติกลยุทธ และ
มิติกาลเวลา เพื่อใหทุกหนวยงาน พรอมขับเคลื่อนกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยหลักสูตร “จัดทําแผนกลยุทธ HR อยางไรใหเปนยุทธศาสตรองคกร” จะใหแนวคิด ความรู และเทคนิคในการจัดทําแผน
กลยุทธ HR ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จึงเปนหลักสูตรที่เหมาะสําหรับผูบริหารงาน HR ของทุกองคกร
วิทยากร

อาจารยพงศา บุญชัยวัฒนโชติ
ผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหอัตรากําลังคน การบริหาร
อดีตผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษยองคกรชั้นนําและ
คาตอบแทนและโครงสรางเงินเดือน การประเมินคางาน
คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ
การออกแบบสายความกาวหนาในอาชีพ การพัฒนา
วิทยากรผูมีประสบการณดาน HR กวา 30 ป ทั้งใน
ระบบ HRIS การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช KPI และ
อุตสาหกรรม รถยนต ธนาคาร เชาซื้อ วัสดุกอสราง ประกันภัย
Competency ฯลฯ
หลักทรัพย บรรจุภัณฑ และการผลิต ฯลฯ
ผลงานเขียน
HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธดานบริหารคน”
SMART JD คําบรรยายลักษณะงานบุคลิกใหม “กระชับ ฉลาด คลองแคลว ใชประโยชนไดหลากหลาย”

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 12 เม.ย. 2561 ลด 300 บาท

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรมไดทราบถึงหลักการ และกระบวนการจัดทําแผน
ธุรกิจขององคกร
2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดทราบแนวคิดหลักการจัดทําแผนกลยุทธ HR
ในเชิงยุทธศาสตร ที่สอดคลองกับแผนธุรกิจขององคกร
3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเรียนรูกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
แผนงาน (Action Plan) และเทคนิคการคํานวณงบประมาณ
(Budget) ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วัดอยางเปนระบบ
4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดฝกทักษะผานกรณีศึกษาและตัวอยางการ
จัดทําแผนกลยุทธและงบประมาณ HR ประจําป

หัวขอการฝกอบรม

หลักการและกระบวนการจัดทําแผนธุรกิจขององคกร
แนวคิดหลักการและกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร HR
การเชื่อมโยงแผนกลยุทธขององคกรสูฝายงาน HR เพื่อกําหนด
กลยุทธระดับฝาย ในสถานการณตาง ๆ
กรณีองคกรมีกลยุทธขยายตัว (Growth Strategy)
กรณีองคกรมีกลยุทธคงตัว (Stablility Strategy)
กรณีองคกรมีกลยุทธหดตัว (Retrenchment Strategy)
องคประกอบและขอมูลที่ตองใชในการจัดทําแผนกลยุทธ HR
การวิเคราะหสถานการณกอนจัดทํา HR Strategy
การวิเคราะห HR SWOT Analysis

การวิเคราะหขอมูล HR ทั้งภายนอกและภายใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตร HR แผนงาน (Action Plan)
งบประมาณ และการออกแบบตัวชี้วัดอยางเปนระบบ
แผนกลยุทธ HR จากกรณีศึกษาของบริษัทตาง ๆ
เทคนิคที่จะทําให Line Manager ใหความสําคัญและ
มองวา HR Planning เปนแผนงานของตนเอง
เทคนิคการจัดทํา HR Acton Plan ตลอดจนการ
ออกแบบตัวชี้วัด
การจัดทํางบประมาณ HR
แนวคิดและหลักการจัดทํางบประมาณ HR
การแปลงงบประมาณอัตรากําลังคน เปนงบประมาณ
คาใชจายดาน HR
เทคนิคการคํานวณงบประมาณคาใชจาย HR ในหมวด
ตาง ๆ
Workshop ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร HR

วิธีการฝกอบรม

บรรยาย
แลกเปลี่ยนประสบการณ
Workshop ฝกปฏิบัติจัดทําแผนกลยุทธและงบประมาณ HR

หลักสูตรฝกอบรม “จัดทําแผนกลยุทธ HR อยางไรใหเปนยุทธศาสตรองคกร รุนที่ 8” (วันที่ 20 เม.ย. 2561)
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

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน

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
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