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จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่ำงไรให้เป็ นยุทธศำสตร์องค์กร (สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร)
วันที่ 13 มีนำคม 2562 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
โรงแรมเซนต์เจมส์ ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS สถำนีพร้อมพงษ์ ** สถำนที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
วิทยากร อาจารย์ พงศา บุญชั ยวัฒนโชติ

ส่ วนลดพิเศษ >> สมัคร 4 ท่ านจ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น
(รำคำพิเศษท่ำนละ 3,900 บำท)

หลักการและเหตุผล
จัดทาแผนกลยุทธ์ ด้าน HR เป็ นบททดสอบอย่ างหนึ่งที่จะทาให้ ทราบว่ า นักบริ หาร HR ท่ านนั้น สามารถ
ปฏิ บัติหน้ าที่ในระดับ HR Strategic ในฐานะ Business Partnership ได้ หรื อไม่ ? โดยส่ วนใหญ่ แล้ ว HR มักจะจัดทา
แผน HR ในระดับ Functional ซึ่ งตอบสนองงานภายในหน่ วยงาน HR เท่ านั้น แต่ แผนกลยุทธ์ HR ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่
แท้ จริ งจะต้ อง "แปลงกลยุทธ์ องค์ กร สู่ แผนกลยุทธ์ และปฏิบัติการ HR" ได้ เพื่อให้ แผนปฏิ บัติการ HR หรื อ Action
Plan สามารถเชื่ อมโยงและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ ขององค์ กร สอดคล้ องทั้งเชิ งมิติกลยุทธ์ และมิติกาลเวลา เพื่อให้ ทุก
หน่ วยงาน พร้ อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ ปัญหามักเกิดจากหลายคนรู้ จัก Action plan แต่ เข้ าใจไม่
เท่ ากัน ไม่ ทราบว่ าเขาทากันอย่ างไร จะตรวจสอบอย่ างไรว่ าเราทาถูกต้ องหรื อไม่ และยังมีปัญหาอุปสรรคอีกหลาย
อย่ างที่ทาให้ การวางแผนขาดประสิ ทธิ ภาพและไม่ เกิดประสิ ทธิ ผลในทางปฏิ บัติที่แท้ จริ ง ด้ วยหลักสูตร How
to…Effective HR Strategy จะเปิ ดแนวคิด ความรู้ และเทคนิคในการจัดทาแผนกลยุทธ์ HR ตลอดจนแนวทางปฏิ บัติ
อย่ างเป็ นรู ปธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ทราบถึงหลักการ และกระบวนการจัดทาแผนธุรกิจขององค์ กร
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ทราบแนวคิ ดหลักการจัดทาแผนกลยุทธ์ HR ในเชิ งยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับแผนธุรกิจ
ขององค์ กร
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน(Action Plan) และเทคนิคการคานวณ
งบประมาณ (Budget) ตลอดจนการออกแบบตัวชี ้วัดอย่ างเป็ นระบบ
4. เพื่อให้ ผ้ อู บรมได้ ฝึกทักษะผ่ านกรณี ศึกษาและตัวอย่ างการจัดทาแผนกลยุทธ์ และงบประมาณ HR ประจาปี
บริ ษัท ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สนญ.) เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
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หัวข้ อการฝึ กอบรม/สัมมนา:
หลักการและกระบวนการจัดทาแผนธุรกิจขององค์ กร
แนวคิ ดหลักการและกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ HR
การเชื่ อมโยงแผนกลยุทธ์ ขององค์ กรสู่ ฝ่ายงาน HR เพื่อกาหนดกลยุทธ์ ระดับฝ่ าย ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
กรณี องค์ กรมีกลยุทธ์ ขยายตัว (Growth Strategy)
กรณี องค์ กรมีกลยุทธ์ คงตัว (Stability Strategy)
กรณี องค์ กรมีกลยุทธ์ หดตัว (Retrenchment Strategy)
องค์ ประกอบและข้ อมูลที่ ต้องใช้ ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ HR
การวิเคราะห์ สถานการณ์ ก่อนจัดทา HR Strategy
การวิเคราะห์ HR SWOT Analysis
การวิเคราะห์ ข้อมูล HR ทั้งภายนอกและภายใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ HR แผนงาน(Action Plan) งบประมาณ และการออกแบบตัวชี ว้ ัดอย่ างเป็ นระบบ
แผนกลยุทธ์ HR จากกรณี ศึกษาของบริ ษัทต่ าง ๆ
เทคนิคที่ จะทาให้ Line Manager ให้ ความสาคัญและมองว่ า HR Planning เป็ นแผนงานของตนเอง
เทคนิคการจัดทา HR Action Plan ตลอดจนการออกแบบตัวชี ว้ ัด
การจัดทางบประมาณ HR
แนวคิ ดและหลักการจัดทางบประมาณ HR
การแปลงงบประมาณอัตรากาลังคน เป็ นงบประมาณค่ าใช้ จ่ายด้ าน HR
เทคนิคการคานวณงบประมาณค่ าใช้ จ่าย HR ในหมวดต่ าง ๆ
Workshop

ฝึ กปฏิ บัติการจัดทาแผนยุทธ์ ศาสตร์ HR
วิธีการฝึ กอบรม :
- บรรยาย
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์
- Workshop ฝึ กปฏิ บัติจัดทาแผนกลยุทธ์ และงบประมาณ HR
ผู้เข้ ารั บการฝึ กอบรม :
- ผู้จัดการ หัวหน้ างาน และเจ้ าหน้ าที่ทรั พยากรบุคคล
- เจ้ าของกิจการ
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อ. พงศา บุญชั ยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริ หารและผู้อานวยการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล องค์ กรชั้นนาหลายแห่ ง
ประสบการณ์ งานบริ หารทรั พยากรบุคคลกว่ า 25 ปี
วิทยากร อาจารย์มหาวิทยาลัย และที่ปรึ กษา ด้ านบริ หารทรั พยากรบุคคล
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริ มอาวุธการบริ หารบุคคล”
“SMART JD คาบรรยายลักษณะงานที่ กระชับ ฉลาด คล่ องแคล่ ว ใช้ ประโยชน์ ได้ หลากหลาย”

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถำนภำพ
ค่ำลงทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%
ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3 %

รำคำสุทธิ

รำคำปกติท่ำนละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 ท่ำน ๆ ละ

3,200

224

96

3,328

พิเศษ สมัคร 4 จ่ำยแค่ 3 ท่ำน
รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิก๊ http://www.hrdzenter.com/
สารองทีน่ ั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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