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จดัท ำแผนกลยุทธ ์HR อย่ำงไรใหเ้ป็นยุทธศำสตรอ์งคก์ร (สมัมนำเชิงปฏิบตัิกำร) 

วันท่ี 13 มีนำคม 2562 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมเซนตเ์จมส ์ซอยสุขุมวิท 26  ใกล ้BTS  สถำนีพรอ้มพงษ ์ ** สถำนท่ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลง 

วิทยากร   อาจารย์พงศา   บุญชัยวัฒนโชติ 

ส่วนลดพเิศษ >> สมัคร 4 ท่านจ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน 

 (รำคำพิเศษท่ำนละ 3,900 บำท) 

หลักการและเหตุผล 

จัดท าแผนกลยทุธ์ด้าน HR เป็นบททดสอบอย่างหน่ึงท่ีจะท าให้ทราบว่า นักบริหาร HR ท่านนั้น สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีในระดับ HR Strategic ในฐานะ Business Partnership ได้หรือไม่? โดยส่วนใหญ่แล้ว HR มกัจะจัดท า
แผน HR ในระดับ Functional ซ่ึงตอบสนองงานภายในหน่วยงาน HR เท่านั้น แต่แผนกลยทุธ์ HR ท่ีมีประสิทธิภาพท่ี
แท้จริงจะต้อง "แปลงกลยทุธ์องค์กร สู่แผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ HR" ได้ เพ่ือให้แผนปฏิบัติการ HR หรือ Action 
Plan สามารถเช่ือมโยงและสนับสนุนแผนกลยทุธ์ขององค์กร สอดคล้องท้ังเชิงมิติกลยทุธ์ และมิติกาลเวลา เพ่ือให้ทุก
หน่วยงาน พร้อมขบัเคล่ือนกลยทุธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปัญหามกัเกิดจากหลายคนรู้จัก Action plan แต่เข้าใจไม่
เท่ากัน ไม่ทราบว่าเขาท ากันอย่างไร จะตรวจสอบอย่างไรว่าเราท าถกูต้องหรือไม่ และยงัมีปัญหาอุปสรรคอีกหลาย
อย่างท่ีท าให้การวางแผนขาดประสิทธิภาพและไม่เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติท่ีแท้จริง ด้วยหลักสูตร How 

to…Effective HR Strategy  จะเปิดแนวคิด ความรู้ และเทคนิคในการจัดท าแผนกลยทุธ์ HR ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการ และกระบวนการจัดท าแผนธุรกิจขององค์กร 

      2. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้ทราบแนวคิดหลักการจัดท าแผนกลยทุธ์ HR ในเชิงยทุธศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
ขององค์กร 

      3. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมได้เรียนรู้กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน(Action Plan) และเทคนิคการค านวณ
งบประมาณ  (Budget)  ตลอดจนการออกแบบตัวช้ีวัดอย่างเป็นระบบ 

      4. เพ่ือให้ผู้อบรมได้ฝึกทักษะผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างการจัดท าแผนกลยทุธ์และงบประมาณ HR ประจ าปี 
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หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา: 

 หลกัการและกระบวนการจัดท าแผนธุรกิจขององค์กร 
 แนวคิดหลักการและกระบวนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ HR 
 การเช่ือมโยงแผนกลยทุธ์ขององค์กรสู่ฝ่ายงาน HR เพ่ือก าหนดกลยทุธ์ระดับฝ่าย ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 กรณีองค์กรมีกลยทุธ์ขยายตัว (Growth Strategy) 
 กรณีองค์กรมีกลยทุธ์คงตัว (Stability Strategy) 
 กรณีองค์กรมีกลยทุธ์หดตัว (Retrenchment Strategy)     
 องค์ประกอบและข้อมลูท่ีต้องใช้ในการจัดท าแผนกลยทุธ์ HR 
 การวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนจัดท า HR Strategy 
 การวิเคราะห์ HR SWOT Analysis 
 การวิเคราะห์ข้อมลู HR ท้ังภายนอกและภายใน      
 การจัดท าแผนยทุธศาสตร์ HR แผนงาน(Action Plan) งบประมาณ และการออกแบบตัวชีว้ัดอย่างเป็นระบบ 
 แผนกลยุทธ์ HR จากกรณีศึกษาของบริษัทต่าง ๆ 
 เทคนิคท่ีจะท าให้ Line Manager ให้ความส าคัญและมองว่า HR Planning เป็นแผนงานของตนเอง 
 เทคนิคการจัดท า HR  Action Plan ตลอดจนการออกแบบตัวชีว้ัด 
 การจัดท างบประมาณ HR 
 แนวคิดและหลกัการจัดท างบประมาณ HR 
 การแปลงงบประมาณอัตราก าลงัคน เป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน HR 
 เทคนิคการค านวณงบประมาณค่าใช้จ่าย HR ในหมวดต่าง ๆ 
 Workshop  
 ฝึกปฏิบัติการจัดท าแผนยทุธ์ศาสตร์ HR 

วิธีการฝึกอบรม : 

      -   บรรยาย 

      -   แลกเปล่ียนประสบการณ์ 

      -   Workshop ฝึกปฏิบัติจัดท าแผนกลยทุธ์และงบประมาณ HR 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
      -   ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าท่ีทรัพยากรบุคคล 
      -   เจ้าของกิจการ 
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วิทยากร         อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ 
อดีตกรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล องค์กรช้ันน าหลายแห่ง 
ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบคุคลกว่า 25 ปี 
วิทยากร อาจารย์มหาวิทยาลัย และท่ีปรึกษา ด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวธุการบริหารบคุคล” 
“SMART JD ค าบรรยายลักษณะงานท่ีกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย” 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถำนภำพ ค่ำลงทะเบียน ภำษีมูลค่ำเพิ่ ม 7% ภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3 % รำคำสุทธิ 

รำคำปกตท่ิำนละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่ำน ๆ ละ 3,200 224 96 3,328 

พิเศษ  สมคัร 4 จำ่ยแค ่3 ท่ำน  

รายละเอียดหลกัสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิก๊  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง

บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

