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หลักสูตรฝึกอบรม
พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรฝึ กอบรม
พืน้ ฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
FUN(damental) HR
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

HR จะยกระดับจากงานธุรการเป็ นคู่คิดทางกลยุทธ์ขององค์การได้อย่างไร???
ความรู้พนื้ ฐานทีจ่ ะทาให้ HR เป็ นมืออาชีพมีอะไรบ้าง???
ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลทาให้ HR ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร???
ผลงานของหน่วยงาน HR สามารถวัดได้ไหม และวัดอย่างไร???
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หลักสูตรฝึ กอบรม
พืน้ ฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
FUN(damental) HR
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักการและเหตุผล
ด้วยความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี เช่น Digital Transformation, Automation
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ เช่น เรื่อง Aging Society, Millennial รวมทัง้ นโยบายรัฐ Thailand
4.0 ท าให้ห น่ ว ยงานภาครัฐ ต้อ งปรับ ตัวอย่ า งรวดเร็ว เพื่อ ตอบสนองต่ อ การเปลี่ย นแปลงดัง กล่า ว ซึ่ง การ
เปลี่ยนแปลงจะประสบความสาเร็จได้นนั้ ปัจจัยหลักสาคัญคือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปั จจุบนั หน่วยงานการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นนั้ มีหน้าที่สาคัญในการเป็ นคู่คิดทางกลยุทธ์ /
ธุรกิจ (Strategic/business partner) การทางานในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บ
บันทึก ขาด ลา มา สาย งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ หากแต่เป็ นส่วนสาคัญในการช่วยองค์การคิดกลยุทธ์การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับและส่งเสริมการดาเนินการตามกลยุทธ์ขององค์การด้วย ดังนั้นผูท้ างาน
ทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงต้องมีความเป็ นมืออาชีพ
หลักสูตรนีม้ ่งุ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคสมัยใหม่เป็ น HR 4.0 ที่คานึงถึงการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็ นกลยุทธ์ท่ีตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยดังกล่าว และสอดคล้องกับ
กลยุทธ์องค์การ โครงสร้างเนือ้ หาหลักสูตรมีทั้งหมด 4 Modules โดยมีการออกแบบเนือ้ หาอย่างเป็ นระบบ
ครอบคลุ ม หลั ก ของการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ นมื อ อาชี พ (Thailand Professional
Qualification Framework) หลัก Plan-Do-Check-Action (PDCA) และ คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปั จจัย
แวดล้อม โดยเริ่ม ต้นจาก Module แรก กลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ เกี่ ยวข้องกับการ
วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกภายในองค์ ก าร เช่ น เรื่ อ ง Aging Society, Millennial, Digital
Transformation เป็ น ต้น เรี ย นรู ้ก ารวิ เ คราะห์ค วามสอดคล้อ งระหว่ า งกลยุ ท ธ์ อ งค์ก ารและกลยุ ท ธ์ HR
การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์
Module ที่ ส องและสามเกี่ ย วข้อ งกับ กลยุทธ์ก ารจัด การทรัพ ยากรมนุษ ย์ และกลยุท ธ์ก ารพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ Module สุดท้ายเป็ นส่วนของการประเมินผลกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่น ตัววัด
ความผูกพันในองค์การ และความพึงพอใจของ Stakeholders เป็ นต้น นอกจากนีเ้ พื่อมุ่งเน้นให้ผูเ้ ข้าอบรม
มิใช่เพียงแค่เข้าใจความรูห้ ลักการการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ แต่สามารถประยุกต์ใช้ความรูด้ งั กล่าวได้
ในการแก้ไขปั ญหา แลการวางนโยบายในองค์การของตนเอง ลักษณะการฝึ กอบรมจึงเน้นเชิงปฏิบตั ิ (action
based learning) รวมทั้ง เป็ น รู ป แบบการฝึ ก อบรมเชิ ง สมรรถนะ (competency-based training program)
ตามสมรรถนะของนักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
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วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ HR 4.0
2. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
และกาหนดนโยบายกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่สี อดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การได้
3. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้มีโอกาสในการฝึ กปฏิบตั ิ (Workshop) การเป็ นมืออาชีพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาทางด้านการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรมนุษย์ วางนโยบายกลยุทธ์การจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ ซึ่ง สอดคล้องกับ National
Qualification of Professional Competence 2-6
4. เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรบเข้าใจหลักการประเมินการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ
5. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบตั ิงานด้านทรัพยากรมนุษย์จากผูเ้ ข้าร่วมอบรม
6. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายบุคลากรด้านงานทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและภาคเอกชน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ:
1. ผูเ้ ข้าอบรมได้รบั การพัฒนาสมรรถนะพืน้ ฐานด้านงานทรัพยากรมนุษย์
2. ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์การได้รับการออกแบบให้สอดคล้องภายใต้บริบทของแต่ละ
องค์การที่แตกต่างกัน
3. องค์การได้รบั การปรับเปลี่ยนและพัฒนาเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และกรอบการประเมิน
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
รู ปแบบการฝึ กอบรม(ออนไลน์):
1. การบรรยาย/อภิปราย
2. กรณีศกึ ษา (Case Study)
3. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) โดยใช้ขอ้ มูลขององค์การจริง
กระบวนการในการฝึ กอบรม
ในแต่ละหัวข้อของเนือ้ หาการฝึ กอบรม จะมี Workshop ให้ผอู้ บรมได้ฝึกปฏิบตั ิจริง โดยใช้ขอ้ มูลของ
องค์การของตนเองซึ่งต้องนามาในการฝึ กอบรมทุกครัง้ ตัวอย่างข้อมูลเช่น ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) นโยบาย
โครงสร้างขององค์กร เป็ นต้น ซึ่งเมื่อเรียนรูค้ รบทุกหัวข้อของการฝึ กอบรม ผูอ้ บรมจะสามารถรวบรวมผลงาน
จาก Workshop แต่ละหัวข้อ สร้างเป็ นระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรตนเองซึ่งประกอบด้วย 4
Module คือ 1) กลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2) กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3) กล
ยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 4) การประเมินผล ระบบการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ รวมทั้ งมี การ
present เนือ้ หาทัง้ หมดนีใ้ นวันสุดท้ายของการฝึ กอบรม ซึ่งจะได้รบั การแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อการปรับใช้
ในองค์การตนเองต่อไป
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โครงสร้างเนือ้ หา:

หลักสูตร FUN(damental) HR
----------การวิเคราะห์---------/------------------------การพยากรณ์------------------------/----------การวางแผน-------สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ
- Aging Society
- Millennial
- Digital Workplace
- Automation

กลยุทธ์องค์การ

ความต้องการทาง
ทรัพยากรมนุษย์
(HR Demand)
ช่องว่าง (Gap)

การบ
กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

ทรัพยากรมนุษย์ท่มี ีอยู่
(HR Supply)

■ กลยุทธ์ HRM
การสรรหาคัดเลือก
การบริหารผลการ
ปฏิบตั ิงาน
การบริหารค่าตอบแทน
และสิ่งจูงใจ

■ กลยุทธ์ HRD
การฝึ กอบรม
การพัฒนาสายอาชีพ
การวางแผนการสืบทอด
ตาแหน่งงาน
การพัฒนาองค์การ

การประเมินผลกลยุทธ์การจัด
ทรัพยากรมนุษย์
เชิงปริมาณ : Cost-Benefit analysis
เชิงคุณภาพ: ความผูกพัน ความพึง
พอใจของ stakeholders
ผลกระทบต่อ Stakeholders
I------------------------------------------------------ การประเมินผล-----------------------------------------------------------I
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เนือ้ หาหลักสูตรแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนตามรูปที่ 1 ดังนี ้
Module# 1: กลยุทธ์การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.1. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภาพรวม (การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบต่อมนุษย์ เช่น เรื่อง
Ageing Society Millennial Digital Workplace Automation เป็ นต้น

ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ HR
1.3. การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์
Module# 2: กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(Strategic Human Resource Management: SHRM)
2.1. การสรรหาคัดเลือก
2.2. การบริหารผลการปฏิบต
ั ิงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
1.2.

การบริหารค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ
Module# 3: กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(Strategic Human Resource Development: SHRD)
3.1. การฝึ กอบรมและการพัฒนา
3.2. การพัฒนาสายอาชีพ
2.3.

การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน
3.4. การพัฒนาองค์การ
Module# 4: การประเมินการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4.1. เชิงปริมาณ: Cost-Benefit analysis
3.3.

เชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ stakeholders การสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตงานและครอบครัว
การสร้างความสุขและความผูกพันในองค์กร
กลไกการถ่ายโอนการเรียนรู้
กลไกที่ช่วยเหลือให้ผูเ้ ข้ารับอบรมเกิดการถ่ายโอนการเรียนรู ค้ ือ ทุกหัวข้อในหลักสูตรนีจ้ ะมีการทา
workshop ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถรวบรวมความรูท้ ่ีได้รบั จากการปฏิบตั ิจริงใน workshop มา
4.2.

เขียนรายงาน Strategic Human Resource Management Integration (มี Template ให้) ซึ่ง จะเป็ น blue
print ที่แสดงถึง ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์กร รวมทัง้ แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง HR functions อย่างเป็ นภาพรวม ทัง้ นีผ้ เู้ ข้ารับการอบรมจะต้องนาเสนอ blue print ใน
วันสุดท้ายของการเรียนรู ้ พร้อมทัง้ ได้รบั ข้อเสนอแนะ และผลการประเมินจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
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คุณสมบัติ และจานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม:
กลุม่ เป้าหมาย: ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ จานวน 50 คน/รุน่
หมายเหตุ: ทัง้ นีผ้ สู้ มัครควรมาองค์การละ 2 คนขึน้ ไป เพื่อให้สามารถนาความรูท้ ่เี รียนไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้จริง
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร:
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม 15,000.- บาท/คน
ระยะเวลาดาเนินการ รู ปแบบการอบรม
ระยะเวลาดาเนินการ 5 วัน ดังนี ้ วันจันทร์ท่ี 7 ถึงวันศุกร์ท่ี 11 พฤษจิกายน 2565
รวมเวลา 45 ชั่วโมงต่อหลักสูตร (บรรยาย 30 ชั่วโมง และ ทางานกลุม่ ร่วมกันเพื่อนาเสนอรายงานใน
วันสุดท้าย 15 ชั่วโมง) ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การประเมินผล
1. แบบประเมินผลโครงการ
2. การสังเกตจากการมีสว่ นร่วม
3. การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรม
วิทยากร:
อาจารย์และที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และผูเ้ ชี่ยวชาญในงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์จากองค์กรอื่น
การรับรองผลการฝึ กอบรม:
ผู้เ ข้ารับฝึ กการอบรมจะได้รับ ประกาศนีย บัต รจากสถาบัน บัณฑิ ตพัฒ นบริหารศาสตร์ และได้รับ
เครดิ ต เที ย บเท่ า 3 หน่ ว ยกิ ต ในวิ ช า พอ 7021 ระบบงานทรัพ ยากรมนุ ษ ย์เ พื่ อ การพั ฒ นาองค์ก าร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทัง้ นีผ้ เู้ ข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้ารับการฝึ กอบรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 85
ของระยะเวลาการฝึ กอบรมทัง้ หมด
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หลักสูตรฝึกอบรม
พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กาหนดการฝึ กอบรม รุ่นที่ 5
วันที่ 7 พ.ย. 65
08.40 – 9.00
9.00 – 12.00

13.00-16.00
วันที่ 8 พ.ย. 65

09.00 – 12.00

13.00 – 16.00

วันที่ 9 พ.ย. 65
09.00 – 12.00

13.00 – 16.00

หัวข้อการอบรม
กิจกรรมละลายพฤติกรรม
HR 4.0 ในภาพรวม การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่กระทบ
ต่อมนุษย์ เช่น เรื่อง Aging Society Millennial Digital
Transformation
ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์ HR
- วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ธุรกิจ
- กลยุทธ์ HR
- - ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ HR กับกลยุทธ์องค์การ
หัวข้อการอบรม
การประเมินกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การประเมินกลยุทธ์ HR ทางด้านปริมาณ (เช่น cost
benefit analysis, ROI) และคุณภาพ (เช่น
engagement)
- การออกแบบการประเมินกลยุทธ์ HR ที่สอดคล้องกลยุทธ์
องค์การ
การฝึ กอบรมและการพัฒนา การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งงาน
- ขัน้ ตอน และกิจกรรมการฝึ กอบรม
- การออกแบบกิจกรรมการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
องค์การ
- Training Road Map
- การสืบทอดตาแหน่งงาน
หัวข้อการอบรม
การบริหารและประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
- ขัน้ ตอนและองค์ประกอบของการบริหารผลการปฏิบตั ิงาน
- เทคนิควิธีการบริหารผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิม่ ผลิตภาพ
การพัฒนาสายอาชีพ
- การออกแบบเส้นทางเดินสายอาชีพ (Career Path) และ
การบริหารสายอาชีพ (Career Management)
- แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
- การให้คาปรึกษาอาชีพ (Career Counseling)
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วิทยากร
ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
รศ.ดร.สมบัติ กุสมุ าวลี

ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง
วิทยากร

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร

อ.ดร.ธนุเดช ธานี

วิทยากร
ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ

รศ.ดร.นันทา สูร้ กั ษา
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หลักสูตรฝึกอบรม
พื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วันที่ 10 พ.ย. 65
09.00 – 12.00

13.00 – 16.00

วันที่ 11 พ.ย. 65
09.00 – 12.00

13.00 – 16.00

หัวข้อการอบรม
การบริหารค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจ
- การบริหารค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ
- การออกแบบสวัสดิการและสิง่ จูงใจ
การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาคัดเลือก
- ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ (HR Demand) และการ
จัดหาทรัพยากรมนุษย์ (HR Supply)
- การคานวณอัตรากาลังคน
- การสรรหา และคัดเลือก
หัวข้อการอบรม
การพัฒนาองค์การ
- เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์การ
- การออกแบบการพัฒนาองค์การ
- ตัวอย่างกิจกรรมการพัฒนาองค์การ

วิทยากร
ศ.ดร.กัลยาณี เสนาสุ

อ.มาริสา เชาว์พฤฒิพงศ์

วิทยากร
รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบลู ธรรม
ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร
รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบลู ธรรม
ผศ.ดร.ภาวิณี เพชรสว่าง

Presentation

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการตามความเหมาะสมของวิทยากรแต่ละหัวข้อ
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