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1. หลักการและเหตุผล 

    ภารกิจของ HR มืออาชีพ คือการจัดการทุนมนุษย์ในองค์กร (human Capital) ให้พร้อมต่อการแข่งขัน 
แตก่ารพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีสมรรถนะความสามารถนั้นต้องดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ และมีการปฏิบัติงาน 
HR ด้านต่างๆอย่างบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี การสร้างกลยุทธ์และการ
ปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆนั้น จำเป็นต้องศึกษาและคาดการณ์ เกี่ยวกับความท้าทายจากมิติต่างๆ ที่มี
ผลกระทบ เช่น เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ ตลอดจนต้องนำ
ความเห็นจากลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆทั้งภายใน-ภายนอกองค์กรมาผสมผสานกับการกำหนด
กิจกรรมต่างๆ ในงาน HR ให้เหมาะสมด้วย 

   ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน HR จึงต้องตระหนักอยู่เสมอว่า จำเป็นต้องปรับฐานความคิดและเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงาน HR อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ เพราะในโลกของการทำงานที่มีความผันผวน ที่ซับซ้อน     
ที่ไม่แน่นอน ดังเช่นยุคปัจจุบันนี้ ไม่ใช่คนที่ขยัน-อดทน จะรอด ไม่ใช่คนที่เก่ง-ฉลาดที่สุด จะรอด แต่      
คนที่ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้มากท่ีสุดต่างหาก จึงจะรอด และประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายงาน HR ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในบริบทของการ

บริหารองค์กรปัจจุบันและความท้าทายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิด กลยุทธ์ กระบวนการ
และผลการปฏิบัติงาน (HR Transformation) อย่างครบวงจร 

2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสายงาน HR เข้าใจความคาดหวังและเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนา
สมรรถนะและปรับวิธีคิดของตนเองสู่การเป็นมืออาชีพ (HR Professional) 
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3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 

1. ผู้เข้าอบรมได้รับรู้ และเข้าใจประเด็นความท้าทายต่องาน HR ปัจจุบันที่ต้องรับมือให้ได ้
2. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการปรับวิธีคิด-เปลี่ยนวิธีปฎิบัติงานด้านการบริหาร-พัฒนา-ผูกพันและรักษาคน 
3. ผู้เข้าอบรมมีความพร้อมเพ่ือก้าวสู่การเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HR Professional) 

 
4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

1. HR Overview 
1.1 HR มีไว้ทำไม? ทำงานให้ใคร? เข้าใจให้ตรงกัน 
1.2 วิวัฒนาการของงาน HR จากอดีตสู่ปัจจุบัน (HR Yesterday – Today) 
1.3 การวัดประสิทธิผลของงาน HR (HR Effectiveness Assessment)  
1.4 ความท้าทายงาน HR จากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Challenges) 
1.5 ความท้าทายจากการปฏิบัติงาน HR ที่ต้องรับมือให้ได้ 
1.6 ความท้าทายจากความคาดหวังของผู้คนในองค์การ (Stakeholders) 
1.7 ความท้าทายจากมุมมองของผู้ปฎิบัติงาน HR Operations 

2. HR Transformation: แนวทาง โจทย์ และเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง  
2.1 การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เดิมสู่ภาพลักษณ์ใหม่ (HR Image) 
2.2 การปรับเปลี่ยนมุมมอง (HR Paradigm shift) 

      2.3 การเติมเต็มคุณค่าของ HR ต่อความยั่งยืนขององค์การ (Value-added HR) 
      2.4 การเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนตนเองสู่ การเป็น HR Professional 
3. HR Strategies & Practices Review  

(กลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติงาน HR 12 เรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยน)  
3.1 HR Management strategies & practices review 

- การวางแผนกำลังคน การหา-เลือก-จ้างงาน 
- การปรับลดคน (Rightsizing)  
- การบริหารผลงาน 
- การบริหารผลตอบแทน 

3.2 HR Development strategies & practices review 
- การเรียนรู้ในงาน 
- การฝึกอบรม  
- การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent) 
- การพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทดแทน 

3.3 HR Relation and Retention strategies & practices review 
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- การสื่อสารกับพนักงาน 
- การจัดการกับความหลากหลายของพนักงาน 
- การสร้างความผูกพันของพนักงาน  
- การรักษาพนักงาน 

 
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

รุ่นละ 60  คน 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยงานต่างๆ 
 

7. วิธีการฝึกอบรม   

บรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา และกิจกรรม 
 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม  

จำนวน  2 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 
 

9. วิทยากร 

ผศ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์  
ผู้บริหารงาน HR ในหลากหลายองค์การ ที่จะมา share ประสบการณจ์ากมุมมองของคนรุ่นใหญ่ที่

ผ่านงาน HR มาอย่างยาวนาน และผ่านการปรับเปลี่ยนงานและบทบาท HR จากอดีตสู่ปัจจุบันเพื่อ

เชื่อมโยงประเด็นสู่อนาคต 

10. สถานที่ฝึกอบรม 

ณ ห้องอบรมอาคารสยามบรมราชกุมารี 
เลขที่ 118 ถนน เสรีไทย แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 

11. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม    
ท่านละ 5,800.-บาท 

(ศิษย์เก่าสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบตัรแนบมาพร้อมใบสมคัร ท่านจะได้สิทธิล์ด 10%) 

12. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 

     การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

http://www.training.nida.ac.th/


 

 การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย (HR Transformation)      หน้า 4 
 จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

    การชำระค่าธรรมเนียม    

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   
และส่ ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร้ อมระบุ รายละเอี ยดในการออกใบ เสร็ จรั บ เงิน ) ไปยั ง 
Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน
เพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

13. การรับรองผลการฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดย

จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

14. การติดต่อสอบถาม 

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่  

 กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา  

 โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231  โทรสาร 0 2375 4720 

mailto:Trainingnida@gmail.com
mailto:Trainingnida@gmail.com
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ตารางการฝึกอบรม 

หลักสูตร "การเปลี่ยนงาน HR เพ่ือรองรับความท้าทาย" 
(HR Transformation) 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 
ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

1. HR Overview    
                     1.1 HR มีไวท้ำไม? ทำงานให้ใคร? เข้าใจให้ตรงกัน 
                     1.2 วิวัฒนาการของงาน HR จากอดีตสู่ปัจจุบัน (HR Yesterday – Today) 
                     1.3 การวัดประสิทธิผลของงาน HR (HR Effectiveness Assessment)  

             1.4 ความท้าทายงาน HR จากสภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Business Challenges) 
             1.5 ความท้าทายจากการปฏิบัติงาน HR ที่ต้องรับมือให้ได้ 

                     1.6 ความท้าทายจากความคาดหวังของผู้คนในองค์การ (Stakeholders) 
                     1.7 ความท้าทายจากมุมมองของผู้ปฎิบัติงาน HR Operations  

2. HR Transformation: แนวทาง โจทย์ และเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง 
                     2.1 การปรบัเปลี่ยนภาพลักษณ์เดิมสู่ภาพลักษณ์ใหม่ (HR Image) 
                     2.2 การปรบัเปลี่ยนมุมมอง (HR Paradigm shift) 
                     2.3 การเติมเต็มคุณค่าของ HR ต่อความยั่งยืนขององค์การ (Value-added HR) 
                    2.4 การเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนตนเองสู่ การเป็น HR Professional 
 

13.00 – 16.00 น. 

3. HR Strategies & Practices Review  
(กลยุทธ์และวิธีการปฏิบัติงาน HR 12 เรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยน)  

3.1 HR Management strategies & practices review 
                  - การวางแผนกำลังคน การหา-เลือก-จ้างงาน 
                  - การปรับลดคน (Rightsizing)  
                  - การบริหารผลงาน 
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                  - การบริหารผลตอบแทน 
 

วันที่ 2 

09.00 – 12.00 น. 

3.2 HR Development strategies & practices review     
- การเรียนรู้ในงาน 
- การฝึกอบรม  
- การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent) 
- การพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งทดแทน 

 

13.00 – 16.00 น. 

3.3 HR Relation and Retention strategies & practices review 
- การสื่อสารกับพนักงาน 
- การจัดการกับความหลากหลายของพนักงาน 
- การสร้างความผูกพันของพนักงาน  
- การรักษาพนักงาน 

* Workshop – การนำวิธีคิด – แนวทางใหม่ๆจากแรงบันดาลใจระหว่างการอบรมไปปรับใช้ในงาน 

* สรุป และอภิปรายซักถามปัญหา 
 

 
   ช่วงเวลาพัก 
   เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
    12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
    14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
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รายชื่อวิทยากร 
หลักสูตร "การเปลี่ยนงาน HR เพ่ือรองรับความท้าทาย" 
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อ.ขจรศักดิ์ หาญณรงค์  

ปัจจุบัน 
Senior Consultant and Trainer 

อดีต 
อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม NIDA  
อดีตผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
อดีตผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน และการจัดองค์งาน IFCT 
อดีตผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Telecom Asia (True ปัจจุบัน) 
อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านทรัพยากรบุคคล ABB 
และได้รับรางวัล “นักบริหารบุคคลผู้ทรงคุณค่า” จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ปี 
2552 
 

 
 


