
คาธรรมเนียมการอบรม
Module ที่ 1 จำนวน 72 ชั่วโมง  ไมรวมชั่วโมงไปทัศนศึกษา
   ดูงานตางประเทศ
         คาธรรมเนียมการอบรมคนละ  70,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
   - เอกสารประกอบการบรรยาย
   - คากระเปาเอกสาร
   - อาหารกลางวัน และอาหารวางตลอดการอบรม
   - คาที่พัก  คาอาหาร และคาพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ตางจังหวัด
Module ที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง  รวมชั่วโมงไปทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ
         คาธรรมเนียมการอบรมคนละ  140,000  บาท  ซึ่งรวมถึง
   - เอกสารประกอบการบรรยาย
   - คากระเปาเอกสาร
   - อาหารกลางวัน และอาหารวางตลอดการอบรม
   - คาที่พัก คาอาหาร และคาพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมที่ตางจังหวัด
   - คาที่พัก คาอาหาร และคาพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและดูงาน
    ในตางประเทศ (คาเดินทางชั้นประหยัด  คาที่พักคู)

ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยใหคำปร�กษาและพัฒนาผูบร�หารทางธุรกิจแหงมหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
(Thammasat Consulting Networking and Coaching Center - CONC Thammasat)
หอง 121 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
ทาพระจันทร กรุงเทพฯ 10200
โทร  02-224-9734, 02-613-2247    โทรสาร  02-224-9735
Mobile  :  09-1119-4503   (ติดตอ คุณวรรณภา)
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th

***คาใชจายในการอบรม บร�ษัท หร�อ หนวยงาน สามารถนำไปหักลดหยอนภาษีได 200%

Thammasat Consulting Networking and Coaching center,
Thammasat Business School,
Thammasat University
2 Prachan Road. Pranakorn, Bangkok 10200 Thailand
Tel  : +662 613 2247, +662 613 2258,
+662 224 9734, +662 226 4507-8
Fax : +662 224 9735, +662 623 5653
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
www.conc.tbs.tu.ac.th

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

สนใจขอมูลเพ�่มเติมที่  
www.conc.tbs.tu.ac.th    e-mail : conc@tbs.tu.ac.th

หลักสูตรการบร�หารทรัพยากรมนุษย
เพ�่อความสำเร็จขององคการ

Managing People
for Organizational

Success รุนที่ 2
วันที่ 29 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2560



เนื้อหาว�ชารวม 90 ชั่วโมง ประกอบดัวย

ภาคว�ชาการ
 กลยุทธองคการและกลยุทธการบร�หารคน   6 ชั่วโมง
 (Organization Strategy and HR Strategy)
 การสรางและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency System)  3 ชั่วโมง
 การบร�หารทรัพยากรมนุษยเชิงสมรรถนะ (Competency Based HRM) 3 ชั่วโมง
 ภาพรวมและทิศทางในการบร�หารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ  3 ชั่วโมง
 (Strategic HRM)
 กลยุทธการบร�หารคนเกง (Strategic Talent Management)  3 ชั่วโมง
 การบร�หารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ  3 ชั่วโมง
 (Strategic Performance Management)
 การพัฒนาและสรางความผูกพันของพนักงาน  
 (Employee Engagement) เพ�่อความสำเร็จขององคกร  3 ชั่วโมง
 กลยุทธการสรรหาและคัดเลือก (Strategic Recruitment and Selection) 3 ชั่วโมง
 การวางแผนเพ�่อสืบทอด (Succession Plan) และเสนทางการพัฒนา  3 ชั่วโมง
 New Challenges for HR in AEC ERA  3 ชั่วโมง
 การสรางทีมงานที่มีประสิทธิผล  3 ชั่วโมง
 การประเมินศักยภาพ (Potential Assessment) การออกแบบและ     
 พัฒนาสายงานอาชีพ (Career Path Development & Design)  3 ชั่วโมง
 การสอนงานเพ�่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและการปฏิบัติงาน
 ขององคการ (Coaching at Work)   3 ชั่วโมง
 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)   3 ชั่วโมง
 การใช Social Media ในงาน HR อยางสรางสรรค   3 ชั่วโมง
 การสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคการที่มีประสิทธิผล   3 ชั่วโมง
 การพัฒนาทีมงานโดยใช Mini Walk Rally  3 ชั่วโมง
 กิจกรรมกลุมสัมพันธและการสรางเคร�อขาย  3 ชั่วโมง
 Workshop : แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  13 ชั่วโมง
          70 ชั่วโมง
ภาคดูงานตางประเทศ
 ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน  20  ชั่วโมง
                                                                                              รวมทั้งสิ�น  90 ชั่วโมง

กลุมเปาหมาย
1. เจาของกิจการและผูบร�หารระดับสูงในองคการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 ที่ตระหนักในความสำคัญของการบร�หารทรัพยากรมนุษย
2. ผูบร�หารในสายงานดานบร�หารทรัพยากรมนุษยภาคเอกชน รัฐว�สาหกิจ และราชการ
3. ผูบร�หารที่มุงมั่นในการพัฒนาตนเองและองคการ
4. นักว�ชาการดานการบร�หารกลยุทธองคการและทรัพยากรมนุษย
5. บุคคลทั่วไปที่สนใจดานการบร�หารองคการและทรัพยากรมนุษย

ว�ทยากร
  ประกอบดวยคณาจารย ว�ทยากร ที่ปร�กษา และผูบร�หารงานดานทรัพยากร
มนุษยที่มีประสบการณสูง เพ�่อสรางมุมมองใหมจากตัวอยางและประสบการณจร�ง
ขององคการที่ประสบความสำเร็จ เปนการผสมผสานว�ทยากรที่เปนนักว�ชาการและ 
นักว�ชาชีพที่เชี่ยวชาญในแตละดานเพ�่อความสมบูรณของหลักสูตร

การผานการอบรม
  ผูเขารับการอบรมที่มีเวลาเร�ยนไมนอยกวา 80% ของเวลาเร�ยนทั้งหมด 
จะไดรับวุฒิบัตรจากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

ระยะเวลาการอบรม
 การอบรมเร�่มวันที่ 29 เมษายน – 1 กรกฎาคม 2560
 อบรมทุกวันเสาร    เวลา  09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม
1. โรงแรมดิเอมเมอรัลด
  การอบรมระหวางวันที่ 29 เมษายน - 1 กรกฎาคม 2560
  อบรมทุกวันเสารเวลา  09.00 – 16.00 น.

2. โรงแรมในตางจังหวัด 2 วัน 1 คืน

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

 องคการทั้งหลายจะประสบความสำเร็จไดอยางยั่งยืนดวยทรัพยากรมนุษย
ที่มีคาและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ�งในยุคของการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วและสลับซับซอนอยางในปจจ�บัน ที่ยากตอการคาดหมายมากข�้นเร�่อยๆ 
ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ที่สำคัญยิ�งไปกวานั้นคือการแขงขัน
ที่รุนแรงข�้นทั้งภายในประเทศและคูแขงขันจากตางประเทศ องคการตางๆ จึงตอง
ใหความสำคัญกับการบร�หารทรัพยากรมนุษยขององคการ เพ�่อใหเปนเคร�่องมือ
เชิงกลยุทธที่จะชวยสรางคุณคาขององคการใหเกิดข�้นอยางยั่งยืน ดวยเหตุผลนี้ 
ฝายบร�หารจึงตองตระหนักและใหความสำคัญกับการบร�หารทรัพยากรมนุษย
อยางเหมาะสม ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 เพ�่อใหองคการประสบความสำเร็จไดอยางยั่งยืน คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอเสนอหลักสูตรสำหรับผูบร�หารและ
ผูบร�หารทรัพยากรมนุษยและผูที่มีว�สัยทัศนเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากร
มนุษย ในองคการเพ� ่อสรางทรัพยากรมนุษย ใหเปนทรัพยากรที ่สามารถเพ� ่ม
ศักยภาพในการแขงขันขององคการไดอยางยั่งยืน

  โครงการนี้เหมาะสำหรับผูบร�หาร ผูบร�หารทรัพยากรมนุษย และเจาของ
กิจการเพ�่อสรางความเขาใจในคุณคาของทรัพยากรมนุษยและบทบาทของผูบร�หาร
ในการบร�หารทรัพยากรมนุษยใหประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงคคือ
1. เพ�่อใหผู เขาอบรมเขาใจแนวคิดสำคัญในการบร�หารทรัพยากรมนุษยที ่เปน
 ทรัพยากรที่สำคัญขององคการ
2. เพ�่อใหผูเขาอบรมเขาใจในขอบเขตและกระบวนการบร�หารทรัพยากรมนุษยในระบบตางๆ 
3. สามารถเตร�ยมความพรอมในปจจัยดานทรัพยากรมนุษยอันเปนปจจัยหลัก
 ที่จะทำใหองคการประสบความสำเร็จไดอยางยั่งยืน


