ํ หร ับ HR ยุคใหม่
กลยุทธ์สา
(Strategy for Modern HR)

วิทยากร: อาจารย์ธนุเดช ธานี

วิทยากรและทีป
B รึกษาผู ้ชํานาญการพิเศษด ้าน HR จากประสบการณ์ 30 ปี
อาจารย์พเิ ศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พเิ ศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ด ้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทีไB ด ้รับเชิญไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
_ นํ าหลายแห่ง จากประสบการณ์การทํางานในองค์กรชัน
_ นํ ากว่า 30 ปี
และองค์กรธุรกิจชัน

15 มกราคม 2564
09.00 -16.00 น.
** St. James สุขม
ุ วิท 26 (สถานีพร้อมพงษ์)
*สถานทีจB ัดสัมมนาอาจเปลียB นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ ุคของการเปลีย
องค์กรธุรกิจกําลั งก ้าวสูย
B นแปลงทางเทคโนโลยี นวัต กรรม และการบริหารจัดการ ใน
่ ารเป็ น Modern HR
ฐานะ HR Professional ทีจ
B ะต ้องก ้าวข ้ามการบริหารจั ดการงาน HR แบบเดิมๆ เข ้าสูก
Strategy ในการมีสว่ นร่วมกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรด ้าน HR (HR Strategy) ให ้สอดคล ้องกับกลยุทธ์องค์กร
(Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร เพือ
B สนั บสนุ นและสง่ เสริมการเพิม
B ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจขององค์กร (Competitive Advantage) ให ้สามารถบริหารงานได ้บรรลุเป้ าหมายทีก
B ําหนดไว ้
ี ด ้าน HR กว่า 30
หลักสูตรฝึ กอบรมนี_สถาบันฯ ได ้ออกแบบจากประสบการณ์ตรงในการทํางานวิชาชพ
_ นํ าขนาดใหญ่ มาบรรยายและถ่ายทอดทีจ
ปี และประสบการณ์ใ นการวิทยากรและทีป
B รึก ษาองค์ก รธุรกิจ ชัน
B ะให ้
ชว่ ยท่านและทีมงาน HR องค์กรของท่านให ้เป็ น Strategic HR
ว ัตถุประสงค์:
1. เสริมสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
B วกับ หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัตข
ิ อง Strategic HR ทีต
B อบสนอง
ความคาดหวังขององค์กร
2. เสริมสร ้างเทคนิคในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของ Modern HR
3. สามารถปรับหน ้าทีแ
B ละความรับผิดชอบให ้สอดคล ้องกับกลยุทธ์ด ้าน HR
ืB มโยงสอดคล ้องกับ Corporate Strategy ได ้อย่างมีประสท
ิ ธิภาพ
4. สามารถกําหนด HR Strategy ให ้เชอ
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
Pื ฐานเกีย
สว่ นที 1 : ความรูพ
้ น
 วก ับการจ ัดการและพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD
Introduction)
• ภาพรวมการจ ัดการและพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์แนวใหม่
ํ ค ัญทีผ
ี
• ห ัวใจสา
 บ
ู ้ ริหารและองค์กรคาดหว ังจาก HR มืออาชพ
• บทบาทใหม่ของ Modern HR Professional
สว่ นที 2 : กระบวนการบริหารเชงิ กลยุทธ์ (Strategic Management Process)
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

กระบวนการบริหารเชงิ กลยุทธ์
ื มโยงของกลยุทธ์องค์กร (Corporate Strategy) ก ับกลยุทธ์ดา้ นทร ัพยากรมนุษย์
ความเชอ
(HR Strategy)
ส่วนที 3 : เทคนิคการวิเคราะห์องค์กรเพือ
 กําหนด HR Strategy
• แนวทางในการกําหนด HR Strategy จาก HR SWOT และ TOWS Matrix
• ต ัวอย่างแบบฟอร์ม TOWS Matrix ในการวิเคราะห์กลยุทธ์
• Workshop 1 : ฝึ กปฏิบ ัติวเิ คราะห์และจ ัดทํา HR SWOT และ TOWS Matrix
ื มโยงสอดคล้องก ับกลยุทธ์องค์กร (Corporate
สว่ นที 4 : เทคนิคการกําหนด HR Strategy ให้เชอ
Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
ื มโยงสอดคล้องก ับกลยุทธ์องค์กร (Corporate
• แนวทางในการกําหนด HR Strategy ให้เชอ
Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
ื มโยงสอดคล้องก ับกลยุทธ์องค์กร
• ต ัวอย่างแบบฟอร์มการกําหนด HR Strategy ให้เชอ
(Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
• กลยุทธ์การวางแผนทร ัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning Strategy) ในการ
สน ับสนุนการดําเนินธุรกิจ
• กลยุทธ์การจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) ในการ
สน ับสนุนการดําเนินธุรกิจ
• กลยุทธ์การพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development Strategy) ในการ
สน ับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ื มโยงสอดคล้องก ับกลยุทธ์
• Workshop 2 : ฝึ กปฏิบ ัติวเิ คราะห์และกําหนด HR Strategy ให้เชอ
องค์กร (Corporate Strategy) หรือยุทธศาสตร์องค์กร
่
่ ารปฏิบ ัติ (Techniques for HR
สวนที 5 : เทคนิคการแปลง HR Strategy ไปสูก
Strategy in Action)
่ ารปฏิบ ัติ
• แนวทางการแปลงHR Strategyไปสูก
่ ารปฏิบ ัติ
• Workshop 3 : ฝึ กปฏิบ ัติแปลง HR Strategy ไปสูก
่
สวนที 6 : เทคนิคการประเมิน HR Strategy (Techniques for Evaluation HR Strategy)
• แนวทางการประเมินผลกลยุทธ์ดว
้ ย HR KPI
รูปแบบและวิธก
ี ารเรียนรู ้ :
• การบรรยาย (Lecture) การยกต ัวอย่างจากประสบการณ์
ิ ปฏิบ ัติการ
• การจ ัดทํา Workshop เชง
• การนําเสนอกลุม
่ (Group Presentation)
• การประชุมกลุม
่ และแลกเปลีย
 นความคิดเห็น (Group Discussion)
•
•

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ประเภท
บุคคลทวั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทวั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี_
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีB 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีB 014-2-63503-8
B บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงB แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีB จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีB 0-2615-4479
ืB บริษัท เบอร์ตด
B หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังB จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงB แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีB จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
B า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ทแ
์ ทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉย
ั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไB ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาตด
ิ ต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงB แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีB จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, กลยุทธ์สาํ หรับ HR,Strategy,Modern,HR

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จํากด
ั 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

