คาธรรมเนียมการอบรม

Module ที่ 1 คาธรรมเนียมการอบรม เฉพาะภาคบรรยาย
จำนวน 70 ชม. คาธรรมเนียม คนละ 70,000 บาท ซึ่งรวมถึง
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- คากระเปาเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารวางตลอดการอบรม
- คาที่พัก คาอาหาร และคาพาหนะไปกลับสำหรับการอบรมที่ตางจังหวัด
Module ที่ 2 ภาคบรรยายและภาคการศึกษาดูงานที่ยุโรป
จำนวน 90 ชม. คาธรรมเนียม คนละ 175,000 บาท ประกอบดวย
2.1 - เอกสารประกอบการบรรยาย
- คากระเปาเอกสาร
- อาหารกลางวัน และอาหารวางตลอดการอบรม
- คาที่พัก คาอาหาร และคาพาหนะเดินทางสำหรับการอบรม
ที่ตางจังหวัด รวม 70,000 บาท
2.2 - คาศึกษาดูงานในตางประเทศ
- คาที่พัก คาอาหาร และคาพาหนะเดินทางสำหรับการอบรมและ
ดูงานในตางประเทศ (คาเดินทางชั้นประหยัด คาที่พักคู)
รวม 105,000 บาท

โครงการอบรม

หลักสูตรการบร�หาร
ทรัพยากรมนุษยขั้นสูง รุนที่ 8

Advance HR : Survival Beyond Tomorrow
17 กุมภาพันธ - 26 พฤษภาคม 2561

***คาใชจายในการอบรม บร�ษัท หร�อ หนวยงาน
สามารถนำไปหักลดหยอนภาษี ได 200%

สอบถามขอมูลเพ�่มเติมไดที่

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 : 09-1119-4510 (ติดตอ คุณจ�ฑาทิพย )
E-mail : conc@tbs.tu.ac.th
สนใจขอมูลเพ�่มเติมที่
www.conc.tbs.tu.ac.th
e-mail : conc@tu.ac.th

Th
Th amm
2 P amm asat
Tel rach asat Cons
a
+6 : +6 n Ro Busi ultin
62
62
ad nes g N
Fa
x : 224 9 613 2 . Pra s Sc etwo
E-m +6
ho
24 na
rk
6 73
ww ail : 2 22 4, +6 7,+6 korn, ol, T ing a
w.c con 4 9 62 62
Ba ham nd
6
n
7
on
2
c.tb c@tb 35, + 26 4 13 2 gkok mas Coac
2
s
5
s.tu .tu 662 07 58
10 at U hin
20
,
.ac .ac.
8
6
0 T nive g ce
th 23 5
.th
n
r
ha
65
ilan sity ter,
3
d

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

หลักการและเหตุผล
ภายใตสภาพแวดลอมของการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนรวดเร็ว และ
คาดหมายไดยากข�้นเร�่อยๆ ทั้งภาวะการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร กระแสโลกาภิวัฒนและการรวมกลุม
เศรษฐกิจ เชน กลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ทำใหเกิดผลกระทบกับ
องคการในแงมุมตางๆ องคการจึงตองมีการเตร�ยมพรอมกับการบร�หารการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทั้งเชิงกลยุทธ เทคโนโลยี โครงสรางองคการ และระบบ
การบร�หารทรัพยากรมนุษย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาว�ทยาลัย
ธรรมศาสตร จึงไดเล็งเห็นความจำเปนดังกลาวที่ผูบร�หารองคการ และ
ผูบร�หารงานทรัพยากรมนุษยจะตองพัฒนาทักษะและความสามารถในการบร�หาร
งานดานทรัพยากรมนุษย ใหมีความเปนมืออาชีพและมีความลุมลึกมากข�้นจึงได
เสนอหลักสูตร “การบร�หารทรัพยากรมนุษยขั้นสูง (Advance Human Resource
Management : Survival Beyond Tomorrow ) รุนที่ 8 ข�้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค
1. เพ�่อใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูและความเขาใจในแนวคิด
สำคัญของการบร�หารทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี
ความสำคัญและมีความซับซอนมากข�้น
2. เพ�่อใหผูเขารับการอบรมมีความพรอมในการบร�หารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยขององคการเพ�่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเพ�่มข�ดความ
สามารถในการใชทรัพยากรมนุษยเพ�่อการแขงขันใหประสบความสำเร็จมากข�้น
3. เพ�่อใหผูเขารับการอบรมไดเร�ยนรูประสบการณและเสร�มสราง
ว�สัยทัศนจากว�ทยากรและองคกรชั้นนำในตางประเทศเพ�่อเปดโอกาสใหผูเขารับ
การอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ พัฒนาสัมพันธภาพ และพัฒนา
เคร�อขายความรูและความรวมมือตอกันได ในอนาคต

เนื้อหาว�ชารวมประกอบดัวย
ภาคว�ชาการ 70 ชั่วโมง

กลุมงานดานการบร�หารทรัพยากรมนุษย
1. แนวโนมและทิศทางของการบร�หารทรัพยากรมนุษย : กรณีตัวอยาง
2. HR & Data Analytics
3. HR in the boundary – Blurring World
4. Generation @ Work and Work Diversity
5. กลยุทธการสรรหาทรัพยากรมนุษยและการสราง HR Branding
6. HR & Strategic Changes
7. HR Transformation : แนวคิดสำคัญ
8. HR Transformation : กรณีตัวอยาง
9. นวัตกรรมในการบร�หารทรัพยากรมนุษย: กรณีตัวอยาง
10. การสรางความผูกพันของพนักงานกับองคการอยางมีประสิทธิภาพ
(Employee Engagement)
11. New Challenges for global HR & Digital Era
12. กิจกรรมสรางเคร�อขายและความสัมพันธ

37 ชั่วโมง

กลุมเปาหมาย

1. ผูที่ผานการอบรมในหลักสูตรการบร�หารทรัพยากรมนุษย และ/หร�อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และองคการ
2. ผูบร�หารงานดานทรัพยากรมนุษย
3. ผูบร�หารระดับสูงที่สนใจในงานการบร�หารทรัพยากรมนุษย และองคการ

ว�ธีการฝกอบรม

การบรรยาย ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษา สัมมนานอกสถานที่
ในประเทศ และทัศนศึกษาตางประเทศ

ว�ทยากร

กลุมงานดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
33 ชั่วโมง
1. Thailand 4.0 and HRD Trends
2. Leadership Development Program
3. Structured Coaching
4. Executive Coaching
5. การประเมินผลการฝกอบรมและการวัดผลคุมคาในการลงทุน
6. HR & New OD
7. องคกรแหงความสุขและคุณภาพชีว�ตพนักงาน
8. องคกรแหงความสุขและคุณภาพชีว�ตพนักงาน: Workshop
9. การสรางวัฒนธรรมองคกรอยางสรางสรรคเพ�่อเปนองคกรแหงคุณภาพ

ภาคทัศนศึกษาดูงาน

20 ชั่วโมง

ทัศนศึกษาและรับฟ�งการบรรยายที่ยุโรป

รวม

90 ชั่วโมง

ประกอบดวยคณาจารย ว�ทยากร ที่ปร�กษา และผูบร�หารงานดานทรัพยากร
มนุษยที่มีประสบการณสูง เพ�่อสรางมุมมองใหมจากตัวอยาง และประสบการณจร�ง
ขององคการที่ประสบความสำเร็จ เปนการผสมผสานว�ทยากรที่เปนนักว�ชาการ และ
นักว�ชาชีพที่เชี่ยวชาญในแตละดานเพ�่อความสมบูรณของหลักสูตร

ระยะเวลาการอบรม

รุนที่ 8 อบรมระหวางวันที่ 17 กุมภาพันธ - 26 พฤษภาคม 2561
อบรมทุกวันเสาร เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่อบรม

1. โรงแรมในกรุงเทพฯ
2. โรงแรมในตางจังหวัด 2 วัน 1 คืน
3. รับฟ�งการบรรยายและทัศนศึกษา
ที่ประเทศเนเธอรแลนดและเบลเยี่ยม

