
“HRBP เป็นการสรา้งมูลค่า (Add Value) ใหอ้งคก์รและ
บคุลากรในการผลักดันธรุกจิใหป้ระสบความส าเร็จในการแข่งขัน” 
การบรหิารทรัพยากรบคุลากรยุคใหม่มุ่งเนน้การจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล ใหต้อบสนองทศิทางขององคก์รและความตอ้งการ
ของผูบ้รหิารระดับสงูทีเ่รยีกว่า “หุน้สว่นธรุกจิ หรอืเพือ่นคู่คดิของ
ผูบ้รหิาร (HR Business Partner)”  ในการบรหิารจัดการเชงิรุก 
(Proactive Management) ในการ “เขา้ไปมสีว่นร่วมในการ
ขับเคลือ่นองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว”้ ดว้ยการบรหิารเชงิกล
ยุทธด์า้น HR (HR Strategic Partner) การพัฒนาองคก์ร 
(Organization Development : HROD) การบรหิารการเปลีย่นแปลง
ดา้น HR (HR Transformation)  ดังนัน้ HR มอือาชพียุคใหม่
จ าเป็นตอ้งเรยีนรู ้กรอบความคดิและเทคนคิการท างานของ HRBP 
ซึง่ต่อยอดความคดิจากการบรหิารทรัพยากรบคุคลปกต ิ(HR 
Function) สูก่ารบรหิารจัดการเชงิกลยุทธม์ากยิง่ขึน้ใหต้อบสนอง
ทศิทางขององคก์รและความตอ้งการของผูบ้รหิารจนถงึขัน้เป็น 
HRBP ทา่มกลางการแข่งขันทางธรุกจิอย่างรุนแรง

สถาบนัฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนาหลักสตูรนี้ขึน้จากประสบการณ์ตรง
ของวทิยากรและทีป่รกึษา ทีจ่ะชว่ยให ้HR องคก์รของทา่นเปลีย่น
บทบาทจาก HR Function เป็น HR Business Partner ตอบสนอง
เป้าหมายและกลยุทธข์ององคก์ร ในรูปแบบเรยีนรูแ้ละฝึกปฏบิัต ิที่
กระชบั เขา้ใจง่าย พรอ้มตัวอย่างทีส่ามารถน าไป Implement ไดจ้รงิ
อย่างเป็นรูปธรรม

เร ิม่ลงทะเบยีน 08.30 น.-09.00 น.

สว่นที ่1 : สาระนา่รูเ้ก ีย่วกบั HRBP
• HRBP คอือะไร
• ท าไม HR ตอ้งเปลีย่นตัวเองเป็น Business Partner
• ความส าคัญของ HRBP ต่อองคก์ร
• ความแตกต่างระหว่าง HRBP และ HR Function
• ถา้โครงสรา้งองคก์รไม่มฝ่ีาย HRBP แลว้จะเป็น HRBP ได ้

อย่างไร “รอ หรอื เริม่” ???

สว่นที ่2 : บทบาทและทกัษะส าคญัของ HRBP ในการเป็นที่
ปรกึษา หุน้สว่นธุรกจิ หรอืเพ ือ่นคูค่ดิของผูบ้รหิาร
• บทบาทส าคัญของ HRBP ในการเป็นทีป่รกึษา หุน้สว่นธรุกจิ 

หรอืเพือ่นคู่คดิของผูบ้รหิาร
• HRPB Skills ทีช่ว่ยสรา้งมูลค่าใหก้บัองคก์ร

สว่นที ่3 : เทคนคิการสรา้งคณุคา่ใหอ้งคก์รแบบ HRBP ดว้ย
การวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยทุธด์า้น HR (HR Strategic 
Partner) ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร
• 3 เครือ่งมอืในการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธด์า้น HR ให ้

สอดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร
• แนวทางการวเิคราะหแ์ละก าหนดกลยุทธด์า้น HR (HR 

Strategic Partner) ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร
Workshop 1 : ฝึกปฏบิตักิ าหนดกลยทุธด์า้น HR (HR 
Strategy) ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร
• แนวทางการบรหิารเชงิกลยุทธ ์ดว้ยการจัดท าแผนงานดา้น HR

ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร

สว่นที ่4 : เทคนคิการสรา้งคณุคา่ใหอ้งคก์รแบบ HRBP ดว้ย
การวเิคราะหแ์ละพฒันาองคก์ร (Organization 
Development : HROD) ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของธุรกจิ
• กระบวนการพัฒนาองคก์ร(Organization Development 

Process)
• แนวทางการวเิคราะหอ์งคก์ร (Organization Development : 

HROD)
Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัวินิจิฉยัองคก์รในการจดัท า 
Organization Development 
• จะยอมรับความเสีย่ง หรอืบรหิารการเปลีย่นแปลงด ี???
• แนวทางการออกแบบและพัฒนาองคก์รดว้ย HROD

สว่นที ่5 : เทคนคิการสรา้งคณุคา่ใหอ้งคก์รแบบ HRBP ดว้ย
การบรหิารการเปลีย่นแปลงดา้น HR (HR Transformation) 
ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร
• แนวทางการบรหิารการเปลีย่นแปลงดา้น HR (HR 

Transformation)
• HR Transformation Mindset
• การจัดท าแผนการด าเนนิงาน HR Transformation เปลีย่น HR 

Function เป็น HR Business Partner
• การวเิคราะหง์านดา้น HR ในการออกแบบระบบ
Workshop 3 : ฝึกปฏบิตัจิดัท าและน าเสนอแผนการ
ด าเนนิงานHR Transformationเปลีย่น HR Function เป็น 
HR Business Partner

อาจารยธ์นุเดช  ธาน ี(อ.ตน้) 
• กรรมการผูจ้ัดการ สถาบนั People Develop Center  
• วทิยากรและทีป่รกึษาผูเ้ชีย่วการพัฒนาบคุลากรระดับผูบ้รหิาร 28

ปี
• วทิยากรพเิศษดา้น HRD ของ SGS ACADEMY
• วทิยากรพเิศษดา้น HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนั

บณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA)
• วทิยากรพเิศษดา้น HRD กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม

วทิยากร 

การเป็นหุน้ส่วนธุรกจิแบบ HR Business Partner (HRBP)

วนัองัคารที ่14 มนีาคม 2566
โรงแรมเซนตเ์จมส ์สุขมุวทิ 26

หลกัสูตร 1 วนั

ทา่นละ    3,600 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร
***สามารถหกัคา่ใชจ้่ายทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้่าย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

คา่ลงทะเบยีน

หลกัการและเหตผุล

หวัขอ้ในการเรยีนรู ้



การเป็นหุน้สว่นธุรกจิแบบ HR Business Partner (HRBP)

วนัองัคารที ่14 มนีาคม 2566

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนส ารองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
➢ อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารช าระเงนิ

❑ โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรุงเทพ สาขา้นแพว้
❑ เลขทีบ่ญัชี 287-0-26170-4               
❑ เช็คขดีคร่อมสัง่จ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จ ากดั (ส านักงานใหญ)่
99/63 ซอยพุทธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่ครุ กรุงเทพฯ
10140
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหกัค่าธรุการ รอ้ย
ละ 10 ของค่าสมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากนี้แลว้ 
บรษัิทฯ จะไม่คนืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ช าระค่าสมัมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน

เพ ือ่ใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรุณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธรุกจิ_______________________________________

ส านักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู่ ______________________________________________________________________________________________

ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ต่อ_______________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ต าแหน่ง___________________________________________

อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จ านวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สุทธิ

1 ทา่น 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00
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