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Mini Master in HR Management

ในโลกเศรษฐกิจใหม (New Economy) “ทุนมนุษย” นับเปนปจจัยที่สำคัญที่สุด
ปจจัยหนึ่งที่สรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันใหกับธุรกิจ องคกร
ธุรกิจสมัยใหมตางใหความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษยในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสรางเสริมความเจริญกาวหนาใหกับธุรกิจของตนอยางยั่งยืน
นักทรัพยากรบุคคลนับเปนบุคคลสำคัญที่จะชวยวางแผนและวางกลยุทธ ใน
การบริหารจัดการทุนมนุษยใหสอดคลองและเหมาะสมกับวิสัยทัศนขององคกร
เริ่มตั้งแตการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร
การออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดคาตอบแทนหรือการ
ใหรางวัล รวมทั้งการบริหารรักษาคนเกงใหอยูกับองคกร
ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงไดตระหนักถึง
ความสำคัญ และความจำเปนของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกลาวในขางตน
จึ ง เป ด หลั ก สู ต ร Mini Master in HR Management ขึ้น เพื ่ อ พั ฒ นา
นักทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยใหกาวไปสูการเปนผูเชี่ยวชาญและรอบรู
ในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององคกร อันจะชวยเสริมสราง
ศักยภาพที่โดดเดนใหกับองคกรทามกลางสังคมแหงความรูและการแขงขัน
ในโลกเศรษฐกิจเชนปจจุบันทั้งนี้ จะมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความรูดานธุรกิจ
และดานกลยุทธไปพรอมๆ กับความรูท างดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และองคกรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระ
หน้าทีแ่ ละบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์สมัยใหม่และสามารถบูรณาการความรู้ให้
สอดคล้องกับโลกธุรกิจทีก่ ำลังดำเนินอยูใ่ นปัจจุบนั
2. เพื่อเสริมสร้างนักทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ
สามารถเข้าใจธุรกิจภายในและเศรษฐกิจภายนอก
องค์กรอย่างรอบด้าน รวมทั้งสามารถบูรณาการ
ความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
3. เพื่อยกระดับคุณภาพนักทรัพยากรบุคคลในด้าน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างต่อ
เนือ่ งเพือ่ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร
ได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตร
HR#1
Strategic Human Resources Management
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
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Study and Research

Policy and Planning
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6
e
+

Advisory
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Integrity
Teamwork

HR#2

เรียนรูห ลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลดวยกลยุทธบทบาทและความ
รับผิดชอบของฝาย HR สมัยใหม ผลกระทบของยุคสมัยที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
และวิวัฒนาการของงานสาย HR รวมถึงอนาคตของงานดานทรัพยากรบุคคล
กุญแจสําคัญเกี่ยวกับ HR Mechanism ขั้นตอนการบริหารกลยุทธใหสอดรับ
กับวิสัยทัศนขององคกร (Vision & Strategic Management) รวมถึงเรื่องนา
รูท ี่ HR ควรรูน อกเหนือขอบเขตงานทรัพยากรบุคคลและการดู Employment
Life Cycle เพื่อการพัฒนา

Human Resource Trend
แนวโนมการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ความทาทายและเทรนดของสายงาน HR ในปจจุบนั ผานงานวิจยั ทีน่ า เชือ่ ถือ
ตางๆ ในหัวขอ Global Challenge ทั้ง 14 ขอ เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความ
สมดุลที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ Talent Acquisition การใช
Social Network เชน Linkedin ความสําคัญของ Organization Character
Network เชน Linkedin และ ตอการสรรหา การสรางความผูกพันของความ
เเตกตาง Generation การพัฒนาแบบใหม ดวย Informal Learning Talent
Mobility Strategy และ Career Development Re-skill

HR#3
Professional Interview Techniques
การสัมภาษณงานอยางมืออาชีพ

การใหความรูด า นการเลือกและวิธคี ดั สรรทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพ
และมีประสิทธิภาพรองรับกับระบบขององคกร ตัง้ แตขนั้ ตอนการสัมภาษณ คุณ
ลักษณะที่ดีในการสัมภาษณ เทคนิคการสัมภาษณในแบบตางๆ การฟงเพื่อคน
หาบุคคลที่เหมาะสม ฯลฯ จนถึงเทคนิคการคัดเลือกคนที่ดี การปองกันหลุม
พรางทีส่ ง ผลใหเลือกคนผิด รูปแบบการคัดเลือกสมัยเดิมและสมัยใหม การทํา
Job Analysis, Job Speciﬁcation และ Job Competency เพือ่ ใชเปนขอมูล
สนับสนุนใหสามารถหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงและฝกทักษะการ
ตั้งคําถามที่สามารถนําไปประยุกตใชไดจริง
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หลักสูตร(ตอ)
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HR#4
Career Path Development
การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ

HIGN

low

high

เรียนรูเ กีย่ วกับการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน รวมถึงกระบวน
การพัฒนาสายอาชีพ ทําความเขาใจวาทําไมตองมี Career Development ในองคกร
และสาเหตุที่องคกรตางๆถึงเสียทรัพยากรที่มีคาใหบริษัทอื่น การวิเคราะหกลยุทธ
ในการพัฒนาสายงานเพื่อเสนทางที่เหมาะสม รวมถึงวิธีวาง Career Path ให
ประสบผลสําเร็จโดยเนนการประเมินสมรรถนะการทํางาน ซึ่งการอบรมจะประกอบ
ดวยการแสดงตัวอยางกรณีศกึ ษา และ Workshop เกีย่ วกับการจัดทํา Career Mapping
และ Career Development

HR#5
Compensation and Reward Systems
การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชนพนักงาน
หลักสูตรนี้จะกลาวถึง กระบวนการบริหารผลตอบแทนอยางละเอียดตั้งแต
พนักงานหนึ่งคนประกอบดวยผลตอบแทนอะไรบาง องคประกอบสําคัญที่ควร
พิ จ ารณาในการบริ ห ารเงิ น เดื อ นและผลประโยชน เช น สภาพตลาดอั ต ราการ
ออกจากงาน รวมทัง้ ขัน้ ตอนการจัดทําโครงสรางเงินเดือน เริม่ ตัง้ เเตการวิเคราะหงาน
(Job - Analysis) การประเมินคางาน (Job Evaluation) การจัดลําดับ (Job Ranking)
และการเเบงประเภทงานและการจัดเกรดเพื่อกําหนดเงินเดือน (Job Grading)
ทั้งนี้ในหลักสูตรจะกลาวถึงการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลตอการ
กําหนดนโยบายการจายคาตอบแทน (Base Salary Policy) แนวทางการใหรางวัล
พนักงานเพือ่ เสริมสรางเเรงจูงใจและคงระดับสมรรถนะ การทํา Database เกีย่ วกับ
เงินเดือนวิธคี ดิ เกีย่ วกับการปรับเงินเดือนและตัวอยาง Reward Trend & System
เปนตน

Base
Allowances

Short-Term
Incentive

Long-Term
Incentive
Plan (s)

HR#6
Competency Management
การบริหารขีดสมรรถนะ
เรียนรูแ ละแลกเปลีย่ นประสบการณเกีย่ วกับสมรรถนะของการบริหารบุคคล ตัง้ แต
แนวคิดที่นาสนใจ ความหมาย ประเภทและความสําคัญที่ควรรูของ Competency
Management สิ่งที่ควรคํานึงกอนเริ่มลงมือบริหาร เชน ความสัมพันธของจุดออน
และจุดแข็งองคกร หลุมพรางเกี่ยวกับขีดสมรรถนะตอองคกร เมื่อไรองคกรถึงควร
เริ่มเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ จะแบงระดับสมรรถนะไดอยางไรดวย Competency
model แผน Individual Development ใหพนักงานบรรลุเปาหมายในสายอาชีพ
รวมถึงการประเมินขีดความสามรถจนถึงการสรุปผล โดยตลอดการเรียนรูจ ะประกอบ
ดวยกรณีศึกษาตางๆและการฝกเขียน Competency
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หลักสูตร(ตอ)
HR#7
Performance Management
การบริหารผลการปฏิบัติงาน

Strategy
B.U./Sector/Department
Objectives
How?

What?
Planning
Monitoring &
Coachling

Recognition &
reinforcement

ทําความเขาใจและเรียนรูเ รือ่ งการบริหารผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรจากนาม
ธรรมสูร ปู ธรรม โดยเรียนรูต งั้ แต ความหมาย แนวคิดสําคัญ ผลประโยชนขององคกร
ทีใ่ ช Performance Management วิธกี าํ หนดปจจัยสําคัญในการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
โดยยึดหลัก SMART Goal การออกแบบ Performance Management Form และ
สราง Performance Management System เพือ่ การนําไปใชจริงนอกเหนือจากนัน้
ยังรวมถึงเนือ้ หาดาน KPI ประกอบดวย Workshop เพือ่ ตอบคําถามวาทําอยางไร
จึงจะบริหารผลปฏิบตั งิ านไดอยางประสบความสําเร็จ

HR#8
Labor Laws and HR Management
กฎหมายเเรงงานที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสรางพื้นฐานความรูใหมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทํางาน โดย
ตลอดหลักสูตรจะสอดแทรก Case Study เพื่อใหเห็นภาพและทําใหมาตรากฎหมาย
ยากๆกลายเปนเรื่องเขาใจงาย ตั้งแตการจางแรงงาน จางทําของ ประกันสังคม
สภาพการจาง สวัสดิการ คาครองชีพ เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง การคิดคาคอมมิชชั่น
การจัดการวันหยุดวันลาอยางเหมาะสม สิ่งที่ควรทําเมื่อเลิกจาง เขียนสัญญา
และปฏิบัติอยางไรใหไดดังหวัง วิธีรับมือเหตุตางๆในที่ทํางาน เชน การทุจริต
พนักงานตั้งครรภ รวมถึงตัวอยางเอกสารกฎหมายดานแรงงานที่สามารถนําไป
ประยุกตใชได

การประเมินผล

ผูเขาอบรมจะตองมีชั่วโมงอบรมไมนอยกวา 80 % ของเวลาเรียน
ที่กำหนด จึงจะไดรับ วุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คาธรรมเนียมการอบรม

17,900 บาท (ไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มและไมมีหัก ณ ที่จายใดๆ) ทั้งนี้รวมคาใชจาย
ดานเอกสารประกอบคำบรรยายอิเล็กทรอนิกสแลว
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ตารางเวลาการอบรม
และสถานที่
อบรมวันอังคาร , วันพุธ
เเละวันเสาร
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

เวลา 18:00 - 21:00 น.
เวลา 09:00 - 16:00 น.

เรียนออนไลนผาน

กำหนดการ
วันอบรม

เวลา

1

อังคารที่
16 สิงหาคม 2565

18.00–21.00 น.

2

พ�ธที่
17 สิงหาคม 2565

18.00–21.00 น.

3

เสารที่
20 สิงหาคม 2565

หัวขอการบรรยาย
Strategic Human Resources Management
หลักการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
Human Resources Trend
แนวโนมการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล

ชั่วโมง

ว�ทยากร

3

อ.สรว�ฒิ หรณพ

3

อ.สรว�ฒิ หรณพ

09.00-12.00 น.

Competency Management
การบร�หารข�ดสมรรถนะ

3

13.00–16.00 น.

Performance Management
การบร�หารผลการปฏิบัติงาน

3

อ.สรว�ฒิ หรณพ

4

อังคารที่
23 สิงหาคม 2565

18.00–21.00 น.

Professional Interview Techniques
การสัมภาษณงานอยางมืออาชีพ

3

ดร.บดี ตร�สุคนธ

5

พ�ธที่
24 สิงหาคม 2565

18.00–21.00 น.

Career Path Development
การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ

3

ดร.บํารุง สาร�บุตร

6

อังคารที่
30 สิงหาคม 2565

18.00–21.00 น.

Compensation and Reward Systems
การบร�หารระบบผลตอบแทนและผลประโยชนพนักงาน

3

ดร.จ�ราพร พฤกษานุกุล

7

พ�ธที่
31 สิงหาคม 2565

Compensation and Reward Systems
18.00–21.00 น. การบร�หารระบบผลตอบแทนและผลประโยชนพนักงาน(ตอ)

3

ดร.จ�ราพร พฤกษานุกุล

8

เสารที่
3 กันยายน 2565

09.00-16.00 น.

3

อ.อรรถพล มนัสไพบูลย

Labor Laws and HR Management
กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกับการบร�หารงานบุคคล
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ภาพบรรยากาศการอบรม

Tel.: 089-8937286 , 02-2186237

LINE : @cu_learn

Email: chulalearn@gmail.com

คณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ

อ.สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานกลยุทธทางทรัพยากรมนุษย
o อดีตวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ MAHR Program
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
o อดีต Senior Country Human Resources Manager
(Thailand, Mynmar & Laos), Schneider-Electric (Thailand) Ltd.
o อดีต Human Resources Manager: CDG Group & G-ABLE Group,
Hewlett-Packard (Thailand)Ltd., Baxter Healthcare (Thailand),
Microsoft (Thailand) Limited

ดร.บดี ตรีสุคนธ

วิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
o อดีตผูอำนวยการฝายบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารเกียรตินาคิน
o อดีตที่ปรึกษาดานการจัดการความรู กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
o อดีตผูอำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
o อดีต Human Resources Development Manager: DHL International
(Thailand) Ltd.

ดร.จิราพร พฤกษากุล

วิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานบริหารทรัพยากรมนุษยและคาตอบแทน
o อาจารยผูทรงคุณวุฒิ ประเมินหลักสูตร MAHR Program
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
o Indigo Consulting Group Co., Ltd. ใหคำปรึกษาแกกลุมธุรกิจ
ดานพลังงาน การบิน ธนาคาร เปนตน
o อดีตผูใหคำปรึกษาระดับอาวุโสของ Hay group
o อดีต Human Resources Director, Chromalloy (Thailand) Co., Ltd.

อ.อรรถพล มนัสไพบูลย

วิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายแรงงาน
o กรรมการบริหาร และ ทนายความคดีแรงงานสำนักงานกฎหมาย
บริษัท กรุงเทพนิติการ จำกัด
o วิทยากรรับเชิญบรรยายใหกับหนวยงานตางๆ

ดร.บำรุง สาริบุตร

อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
o อาจารยประจำ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

ใบสมัคร

Mini Master in HR Management รุนที่46

คาธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท

สมัครในนามบุคคลทั่วไป

สมัครในนามองคกร/บริษัท

1) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ตำแหนง/ฝาย ........................................................
Email Address ..............................................................................................................................................
2) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................ตำแหนง/ฝาย ........................................................
Email Address ..............................................................................................................................................
ชื่อองคกร/บริษัท ...........................................................................เลขประจำตัวผูเสียภาษี ...........................
ประเภทกิจการ ................................................................................................................................................
ที่อยู .................................................................................................................................................................
โทร .................................โทรสาร ...............................................มือถือ ..........................................................
ชื่อผูติดตอ (ในนามองคกร) .........................................................ตำเเหนง/ฝายของผูติดตอ ...........................
Email Address ผูติดตอ ............................................................เบอรโทรผูติดตอ...........................................
ทานไดรับขาวสารหลักสูตรนี้จากชองทางใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
E-mail
Facebook
องคกรแจงใหทราบ
Google
Instagram
เพื่อนแนะนำ
Line@
Website ระบุ...
www.econ.chula.ac.th
iliketraining
Thaitrainingzone
อื่นๆ ............................................
ในคลาสฝกอบรม
อื่นๆ โปรดระบุ ....................................................................................................................

สมัครเลย!

**สํารองที่นั่งสําหรับผูที่ชําระเงินลวงหนาเทานั้น**

ลงทะเบียนออนไลน >
Tel.: 089-8937286 , 02-2186237

LINE : @cu_learn

Email: chulalearn@gmail.com

ขั้นตอนการสมัครและชำระเงินคาลงทะเบียน
**สํารองที่นั่งสําหรับผูที่ชําระเงินลวงหนาเทานั้น**
คาธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท

1. สงใบสมัครได 3 ชองทาง
E-mail :
chulalearn@gmail.com

Online Form

Line@ : @cu_learn

2. โอนชำระคาลงทะเบียนเขาบัญชีออมทรัพย

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• เลขที่บัญชี 403-487760-1
• ชื่อบัญชี “คณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ เงินทุนเพื่อการบริการวิชาการ”

3. สงหลักฐานการชำระคาลงทะเบียนพรอมชื่อผูสมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่
• E-mail : chulalearn@gmail.com
• Line@ : @cu_learn

ติดตอเรา
Telephone
089-8937286 , 02-2186237

Email

chulalearn@gmail.com

Facebook
หลักสูตรว�ฒิบัตร
คณะเศรษฐศาสตร จ�ฬาฯ

Line

@cu_learn

