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1. หลักการและเหตุผล 

 ป%จจัยทางการบริหารยุคใหม5ได8ให8ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป@นอย5างมาก องคCกรใดมีทรัพยากร
บุคคลท่ีมีศักยภาพย5อมเป@นทุนองคCกรท่ีสามารถสร8างความได8เปรียบเชิงการแข5งขัน สามารถบริหารจัดการ
ภารกิจทุกด8านทุกมิติได8อย5างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ัน จึงมีความจำเป@นจะต8องมีกลยุทธC
การบริหารงานบุคคลท่ีถูกต8องและเหมาะสมกับสภาพแวดล8อมในยุคป%จจุบัน 

 
2. วัตถุประสงค7 

 เพ่ือให8ผู8เข8ารับการอบรมสามารถวางกลยุทธCการบริหารงานบุคคลได8อย5างถูกต8องและเหมาะสมกับ
องคCกร และสภาพแวดล8อมท่ีเปล่ียนแปลง ท้ังในด8านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
3. ประโยชน7ท่ีผูAเขAารับการอบรมจะไดAรับ 

เข8าใจหลักการของการพัฒนาแผนกลยุทธC กับสภาพแวดล8อมต5าง เพ่ือให8สามารถวิเคราะหCและ
สังเคราะหCรูปแบบองคCกร ป%ญหาและแผนกลยุทธCการท่ีทำงานได8อย5างมีประสิทธิภาพ และท่ีสำคัญผู8เข8ารับการ
อบรมจะได8มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู8และแบ5งป%นประสบการณCในด8านการบริหารงานบุคคลและการแก8ไข
ป%ญหาในบริบทขององคCกรต5างๆ  

 
4. หัวขAอวิชาในหลักสูตร  

หลักการและแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยCยุคใหม5 

- ความหมายความสำคัญของทุนมนุษยC (Human Capital) 

- ความท8าทายของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยCในทศวรรษหน8า 

- การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยCเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กลยุทธCของการบริหารทรัพยากรมนุษยCยุคใหม5 (Modern HRM Strategy) 

- การบริหารทรัพยากรมนุษยCบนฐานของสมรรถนะ (Competency  Based HRM) 

- กลยุทธCการสรรหาและคัดเลือกบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ (Recruitment & Selection) 

- กลยุทธCการแรงงานสัมพันธCเชิงสร8างสรรคC (Employee Relation) 

- กลยุทธCการธำรงรักษาบุคลากรด8วยความผูกพันองคCกร (Employee Engagement) 

กลยุทธCของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยCยุคใหม5 (Modern HRD Strategy) 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยCบนฐานของสมรรถนะ (Competency Based HRD) 
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- กลยุทธCการจัดการเรียนรู8บนพ้ืนฐานของสมรรถนะ (Learning Based Competency) 

- กลยุทธCการพัฒนาสายอาชีพให8บุคลากรเป@นมืออาชีพ (Career Development) 

- กลยุทธCการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคล่ือนองคCกร (Performance Management) 

 
5. จำนวนผูAเขAารับการฝOกอบรม  

รุ5นละ 40  คน 

 

6. คุณสมบัติของผูAเขAารับการฝOกอบรม 

1. ปริญญาตรีไม5จำกัดสาขา 
2. ผู8บริหารทุกระดับ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู8บริหารฝ�ายต5าง ๆ อาทิ ฝ�ายทรัพยากร

บุคคลฝ�ายพัฒนาองคCกร ฝ�ายกลยุทธCองคCกร ฯลฯ  

3. เจ8าของกิจการ 

4. เจ8าหน8าท่ีระดับปฏิบัติการ 

5. ผู8สนใจท่ัวไป 

7. วิธีการฝOกอบรม และระยะเวลาการฝOกอบรม   

อบรม Online ผ5านระบบของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรC     

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

8. วิทยากร  

ดร.อำนาจ วัดจินดา 
 

9. คVาธรรมเนียม 

ท5านละ 3,500.-บาท  
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

 

10. การรับรองผลการฝOกอบรม 

ผู8ผ5านการฝ�กอบรมจะต8องมีเวลาในการเข8ารับการฝ�กอบรมและเข8าร5วมกิจกรรมในหลักสูตรไม5น8อย

กว5าร8อยละ 85 ของระยะเวลาการฝ�กอบรมท้ังหมดจึงจะได8รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝ�กอบรม

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรC 
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11. การสมัครและการชำระคVาธรรมเนียม 

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได8ท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได8ท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

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

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

ท่ีอยู5: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรC 

 
 

1  การชำระค+าธรรมเนียม    

ท5านสามารถชำระค5าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข8าบัญชีเงินฝากออมทรัพยC ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน

บัณฑิตพัฒบริหารศาสตรC ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตรC สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-

023397-2   และส5ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร8อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง 

Trainingnida@gmail.com หรือส5งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน

เพ่ิมเติมได8ท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227 
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วัน / เวลา หัวขAอการบรรยาย 

วันท่ี 1 

09.00 – 12.00 น. 

หลักการและแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย7ยุคใหมV 

- ความหมายความสำคัญของทุนมนุษยC (Human Capital) 

- ความท8าทายของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยCในทศวรรษหน8า 

- การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษยCเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 
 

13.00 – 16.00 น. 

 

กลยุทธ7ของการบริหารทรัพยากรมนุษย7ยุคใหมV (Modern HRM Strategy) 

- การบริหารทรัพยากรมนุษยCบนฐานของสมรรถนะ (Competency  

Based HRM) 

- กลยุทธCการสรรหาและคัดเลือกบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ 

(Recruitment & Selection) 
 

วันท่ี 2 

09.00 – 12.00 น. 

กลยุทธ7ของการบริหารทรัพยากรมนุษย7ยุคใหมV (Modern HRM Strategy) (ตVอ) 

- กลยุทธCการแรงงานสัมพันธCเชิงสร8างสรรคC (Employee Relation) 

- กลยุทธCการธำรงรักษาบุคลากรด8วยความผูกพันองคCกร (Employee 

Engagement) 
 

13.00 – 16.00 น. 

 

กลยุทธ7ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย7ยุคใหมV (Modern HRD Strategy) 

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษยCบนฐานของสมรรถนะ (Competency 

Based HRD) 

- กลยุทธCการจัดการเรียนรู8บนพ้ืนฐานของสมรรถนะ (Learning Based 

Competency) 
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- กลยุทธCการพัฒนาสายอาชีพให8บุคลากรเป@นมืออาชีพ (Career 

Development) 

- กลยุทธCการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคล่ือนองคCกร 

(Performance Management) 
 

 

หมายเหตุ ช5วงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช5วงเช8า 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักช5วงบ5าย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 

 

 

 


