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โครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล”  

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

---------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจัยทางการบริหารยุคใหม่ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก องค์กรใดมีทรัพยากร
บุคคลที่มีศักยภาพย่อมเป็นทุนองค์กรที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน สามารถบริหารจัดการ
ภารกิจทุกด้านทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์
การบริหารงานบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางกลยุทธ์การบริหารงานบุคคลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ
องค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
3. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 

เข้าใจหลักการของการพัฒนาแผนกลยุทธ์ กับสภาพแวดล้อมต่าง เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์รูปแบบองค์กร ปัญหาและแผนกลยุทธ์การที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญผู้เข้ารับการ
อบรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการบริหารงานบุคคลและการแก้ไข
ปัญหาในบริบทขององค์กรต่างๆ  
 
4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

หลักการและแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 
- ความหมายความสำคัญของทุนมนุษย์ (Human Capital) 
- ความท้าทายของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า 
- การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRM Strategy) 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนฐานของสมรรถนะ (Competency  Based HRM) 
- กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ (Recruitment & Selection) 
- กลยุทธ์การแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Employee Relation) 
- กลยุทธ์การธำรงรักษาบุคลากรด้วยความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) 

กลยุทธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRD Strategy) 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานของสมรรถนะ (Competency Based HRD) 
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- กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของสมรรถนะ (Learning Based Competency) 
- กลยุทธ์การพัฒนาสายอาชีพให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ (Career Development) 
- กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Performance Management) 

 
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

จำนวน   30  คน 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 

7. วิธีการฝึกอบรม   
การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติในห้องอบรม 

8. ระยะเวลาการฝึกอบรม     
จำนวน  2  วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. 

วันและเวลาของการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ ยนแปลง กรุณ าตรวจสอบวัน  เวลาอบรมที่  
www.training.nida.ac.th 

9. สถานที่ฝึกอบรม 
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

10. วิทยากร 
อาจารย์ อำนาจ วัดจินดา 

11. ค่าธรรมเนียม 
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/
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สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่ 0 2727 3214  

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 จรับ เงิน ) ไปยั ง 
Trainingnida@gmail.com หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน
เพ่ิมเติมได้ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227 

13. การรับรองผลการฝึกอบรม 
  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

14. การติดต่อสอบถาม 
 

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา 

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

 
  

mailto:Trainingnida@gmail.com
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ตารางการฝึกอบรม 
หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล”  

อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

---------------------------------------- 
 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

หลักการและแนวคิดของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ 
- ความหมายความสำคัญของทุนมนุษย์ (Human Capital) 
- ความท้าทายของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า 
- การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) 
 

13.00 – 16.00 น. 

 

กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRM Strategy) 
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์บนฐานของสมรรถนะ (Competency  

Based HRM) 
- กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบนพ้ืนฐานของสมรรถนะ 

(Recruitment & Selection) 
 

วันที่ 2 

09.00 – 12.00 น. 

กลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRM Strategy) (ต่อ) 
- กลยุทธ์การแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Employee Relation) 
- กลยุทธ์การธำรงรักษาบุคลากรด้วยความผูกพันองค์กร (Employee 

Engagement) 
 

13.00 – 16.00 น. 

 

กลยุทธ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ (Modern HRD Strategy) 
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนฐานของสมรรถนะ (Competency 

Based HRD) 
- กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานของสมรรถนะ (Learning Based 

Competency) 



 

 การอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล                                                      หน้า 5 
 จัดโดย สำนกัสริิพัฒนา สถาบนับัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์

 

- กลยุทธ์การพัฒนาสายอาชีพให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ (Career 
Development) 

- กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กร 
(Performance Management) 

 

 
หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

 

 


