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Course outline
จัดทำแผนกลยุทธ์ HR อย่ ำงไรให้ สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ องค์กร
(สั มมนำเชิงปฏิบัติกำร)

(How to …Effective HR Strategy)
(1 วัน)
โดย

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึ กษาด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล

หลักกำร/แนวควำมคิด
การจัดทาแผนกลยุทธ์ดา้ น HR เป็ นบททดสอบอย่างหนึ่งที่จะทาให้ทราบว่า นักบริ หาร HR ท่านนั้น
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ในระดับ HR Strategic ในฐานะ Business Partnership ได้หรื อไม่? โดยส่ วนใหญ่แล้ว HR
มักจะจัดทาแผน HR ในระดับ Functional ซึ่ งตอบสนองงานภายในหน่วยงาน HR เท่านั้น แต่แผนกลยุทธ์ HR ที่
มีประสิ ทธิภาพที่แท้จริ งจะต้อง “แปลงกลยุทธ์องค์กร สู่ แผนกลยุทธ์และปฏิบตั ิการ HR” ได้ เพื่อให้แผนปฏิบตั ิ
การ HR หรื อ Action Plan สามารถเชื่อมโยงและสนับสนุนแผนกลุยธ์ขององค์กร สอดคล้องทั้งเชิงมิติกลยุทธ์
และมิติกาลเวลา เพื่อให้ทุกหน่วยงาน พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ แต่ปัญหามักเกิดจากหลาย
คนรู ้จกั Action plan แต่เข้าใจไม่เท่ากัน ไม่ทราบว่าเขาทากันอย่างไร จะตรวจสอบอย่างไรว่าเราทาถูกต้อง
หรื อไม่ และ ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกหลายอย่างที่ทาให้การ วางแผนขาดประสิ ทธิ ภาพและไม่เกิดประสิ ทธิ ผล
ในทางปฏิบตั ิที่แท้จริ ง ด้วยหลักสู ตร How to…Effective HR Strategy จะเปิ ดแนวคิด ความรู ้ และเทคนิคในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ HR ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม


วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการ และกระบวนการจัดทาแผนธุ รกิจขององค์กร
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทราบแนวคิดหลักการจัดทาแผนกลยุทธ์ HR ในเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ

แผนธุ รกิจขององค์กร
 เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้เรี ยนรู ้กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน(Action Plan) และเทคนิคการ

คานวณงบประมาณ (Budget) ตลอดจนการออกแบบตัวชี้ วดั อย่างเป็ นระบบ
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 เพื่อให้ผอู ้ บรมได้ฝึกทักษะผ่านกรณี ศึกษาและตัวอย่างการจัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณ HR

ประจาปี

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร
 หลักการและกระบวนการจัดทาแผนธุ รกิจขององค์กร
 แนวคิดหลักการและกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ HR
 การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ขององค์กรสู่ ฝ่ายงาน HR เพื่อกาหนดกลยุทธ์ระดับฝ่ าย ในสถานะการณ์ต่าง ๆ
 กรณี องค์กรมีกลยุทธ์ขยายตัว (Growth Strategy)
 กรณี องค์กรมีกลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy)
 กรณี องค์กรมีกลยุทธ์หดตัว (Retrenchment Strategy)
 แผนที่กลยุทธ์ เครื่ องมือการจัดทาแผนกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ HR ให้สอดคล้องกัน
 การกาหนด Scorecard และการวัดผลสาเร็ จของกลยุทธ์ระดับอง๕ และหน่วยงาน HR
 องค์ประกอบและข้อมูลที่ตอ้ งใช้ในการจัดทาแผนกลยุทธ์ HR
 การวิเคราะห์สถานะการณ์ก่อนจัดทา HR Strategy
 การวิเคราะห์ HR SWOT Analysis
 การวิเคราะห์ขอ้ มูล HR ทั้งภายนอกและภายใน
 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ HR แผนงาน(Action Plan) งบประมาณ และการออกแบบตัวชี้วดั อย่างเป็ น

ระบบ
 แผนกลยุทธ์ HR จากกรณี ศึกษาของบริ ษทั ต่าง ๆ
 เทคนิคที่จะทาให้ Line Manager ให้ความสาคัญและมองว่า HR Planning เป็ นแผนงานของ

ตนเอง
 เทคนิคการจัดทา HR Action Plan ตลอดจนการออกแบบตัวชี้วดั
 การจัดทางบประมาณ HR
 แนวคิดและหลักการจัดทางบประมาณ HR
 การแปลงงบประมาณอัตรากาลังคน เป็ นงบประมาณค่าใช้จ่ายด้าน HR
 เทคนิคการคานวณงบประมาณค่าใช้จ่าย HR ในหมวดต่าง ๆ

Work Shop / กรณีศึกษำ
 ฝึ กปฏิบตั ิการจัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์ HR
 ฝึ กปฏิบบัติการจัดทาแผนที่กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ HR ให้สอดคล้องกัน

รำยละเอียดและเทคนิคที่อำจำรย์ ใช้ ในกำรดำเนินกำรฝึ กอบรม
 การบรรยายอย่างมีส่วนร่ วม (Participative Techniques)
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 อภิปรายกลุ่ม
 Case Study และ Workshop
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