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รุน่ 6 ระบบบรหิารความสามารถ เพื�อการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล  

(Competency Management for HRM & HRD) 
 
 

วทิยากร: อาจารย ์ธนุเดช ธาน ี
ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีQไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั Vนนําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานในองคก์รชั Vนนํากวา่ 24 ปี 

 

11 กมุภาพนัธ ์2563 
09.00 -16.00 น. 

** โรงแรม อะไรซ ์โฮเต็ล กรงุเทพฯ (ซอยสขุมุวทิ 26)  
*สถานทีQจัดสมัมนาอาจเปลีQยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
ถา้เราอา่นหนังสอืว่ายนํVา เราจะวา่ยนํVาเป็นหรอื ? 
ถา้เราอา่นตํารา Competency หรอืถามผูรู้ ้(GURU) เราจะนํา Competency มาใชง้านไดจ้รงิหรอื ? 
 

ในโลกธุรกจิความเปลีQยนแปลงเกดิขึVนอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เครืQองมอืในการบรหิารจัดการ ก็มี
การเปลีQยนแปลง เราจะเห็นไดจ้ากหลายองคก์รไมว่า่ องคก์รธรุกจิ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวสิาหกจิ ต่างก็
นํา Competency มาเป็นเครืQองมอืในการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล (HRM & HRD) เพืQอสนับสนุน
การเพิQมประสทิธภิาพในบรหิารจัดการองคก์ร 
แต่ทวา่หลายองคก์รยังประสบกบัอปุสรรคในการนํา Competency ไปใชง้าน อาทเิชน่ 

• บคุลากรสว่นใหญ่ไม่มพีืVนความรูห้รอืขาดความเขา้ใจเกีQยวกบั Competency 
• ไมรู่จ้ะวเิคราะหห์าและกําหนด Competency อย่างไรด ี
• บคุลากรทีQมคีวามรูเ้รืQอง Competency กไ็มรู่ว้า่จะเริQมดําเนนิการอยา่งไรด ี? 
• บางหน่วยงานอาจมกีารดําเนนิการแลว้ แต ่Competency ทีQมยีังไมส่อดคลอ้งกบังานหนา้งาน หรอืสิQง
ทีQองคก์รคาดหวงั 

• ม ีCompetency ฉบบั Dictionary แลว้ แตม่ไีวโ้ชว ์ไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้าน ไมรู่ว้า่จะนําไปใชง้านไดอ้ยา่งไร 
? 

• Competency ทีQไดก้็ไม่รูจ้ะเชืQอมโยงไปสูก่ารประเมนิเพืQอพัฒนา หรอืการประเมนิผลประจําปี หรอื
เชืQอมโยงกบั Career Path และ Succession Plan อย่างไรด ี? 

หลักสตูรฝึกอบรมนีV ไดอ้อกแบบและพัฒนาขึVนจากประสบการณใ์นการนํา Competency มาใชเ้ป็น
เครืQองมอืในการบรหิารและพัฒนาบคุลากร ทีQจะชว่ยใหอ้งคก์รของทา่นสามารถกําหนด และนํา 
Competency ใชง้านไดอ้ย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ เพืQอพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาธุรกจิองคก์ร
ของทา่น ในรปูแบบการเรยีนรูท้ีQกระชบั เขา้ใจงา่ย และปรับใชง้านไดจ้รงิ พรอ้มตัวอยา่ง และแบบฟอรม์ โดย
ทีQผูเ้ขา้รับการอบรมไมจํ่าเป็นตอ้งมคีวามรูม้ากอ่น 
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วตัถปุระสงค:์   
1. เพืQอเป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีQยวกบัแนวคดิ หลักการ และภาพรวมของ Competency ในการ
พัฒนาบคุลากรและพัฒนาองคก์รทั Vงกระบวนการ 

2. เพืQอสรา้งความตระหนักถงึของ Competency  ประโยชนข์องการนํา Competency  ไปใช ้เพืQอพัฒนาตนเอง
และพัฒนาองคก์ร 

3. เพืQอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถกําหนดและทบทวน Core Competency ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์และพันธ
กจิขององคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. เพืQอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถกําหนด Managerial Competency, Functional Competency และ Level 
Competency ทีQคาดหวงัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับตําแหน่งงานตาม Job Description, Procedure และ 
Work Instruction ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. เพืQอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูแ้ละเทคนคิทีQไดรั้บเกีQยวกบั Competency ไปประยกุตใ์ชใ้นงาน 
HRM & HRD อาทเิชน่ การสัมภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหม,่ การจัดทํา Training Road Map, การจัดทํา
แผนพัฒนารายบคุคล (IDP), การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน, การจัดทํา Career Path และ การจัดทํา 
Succession Plan ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม  
  

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�  1  :  ปฐมบทเรื�องนา่รูเ้ก ี�ยวกบัสมรรถนะ (Overview to Competency) 

• รหัสลับของ ISO 9001 และ IATF 16949 เกีQยวกบั Competence 
• ความหมายและประเภทของ Competency 
• ความสําคัญและประโยชน์ของการนําระบบ Competency ไปใชใ้นการพัฒนาบคุลากรและพัฒนาองคก์ร 

สว่นที�  2  :  การกําหนด Level  Competency ที�คาดหวงัแบบ 5 ระดบัพฤตกิรรม กบัแบบ 4 ระดบั
ความสามารถยคุใหม ่ในการประเมนิหา Competency Gap 

• การกําหนด Level Competency ทีQคาดหวังแบบ 5 ระดับพฤตกิรรมตาม Competency Dictionary 
• การกําหนด Level Competency ทีQคาดหวังแบบ 4 ระดับความสามารถ (รู-้พอทําได-้เกง่-เกง่และถา่ยทอด
ได)้ 

• Workshop 1 : เปรยีบเทยีบจดุเดน่และจดุดอ้ยการกําหนด Competency แบบ 5 ระดบัพฤตกิรรม 
กบั แบบ 4 ระดบัความสามารถยคุใหม ่

 สว่นที�  3  :  เทคนคิในการกําหนดและทบทวนความสามารถหลกั (Core Competency) จากวสิยัทศัน ์
(Vision) และพนัธกจิ (Mission) องคก์ร 

• แนวทางการกําหนดและทบทวน Core Competency จากวสัิยทศัน ์(Vision) และพันธกจิ (Mission) องคก์ร 
• Workshop 2 : การกําหนด Core Competency จากวสิยัทศัน ์(Vision) และพนัธกจิ (Mission) 

สว่นที�  4  :  เทคนคิในการกําหนดความสามารถทางการบรหิาร (Managerial Competency) และ
ความสามารถเฉพาะดา้น (Functional Competency) จากใบกําหนดหนา้ที�งานสมยัใหม ่(Modern Job 
Description) 

• กําหนด Managerial Competency และ Functional Competency ทั Vงท ีCopy หรอื Create ดหีนอ 
• ขั Vนตอนการวเิคราะหแ์ละกําหนด Managerial Competency และ Functional Competency ใหเ้หมาะสมกบั
งานและองคก์รดว้ย Modern Job Description 

• Workshop 3: การกําหนด Managerial Competency และ Functional Competency ดว้ย 
Modern Job Description 

สว่นที�  5  :  เทคนคิในการกําหนดความสามารถเฉพาะดา้น (Functional Competency) จาก Procedure 
และ Work Instruction 

• ขั Vนตอนการวเิคราะหแ์ละกําหนด Functional Competency ใหเ้หมาะสมกบังานดว้ย Procedure และ Work 
Instruction 

• Workshop 4 : การวเิคราะหแ์ละกําหนด Functional Competency จาก Procedure และ Work 
Instruction 
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สว่นที�  6 : เทคนคิการสมัภาษณ์และคดัเลอืกพนกังานสมยัใหมด่ว้ย Competency (Competency-based 
Interview and Selection : CIS) 

• ตัวอย่างแบบประเมนิผลการสมัภาษณ์และคัดเลอืกดว้ย Competency 
สว่นที� 7 : เทคนคิการนํา Competency ไปจดัทําเสน้ทางการพฒันาบคุลากร (Competency-based 
Training Road Map : CTRM) 

• ตัวอย่างการจัดทํา Training Road Map 
• Workshop 5 : การกําหนด Proficiency Level Competency ในการจัดทํา Training Road Map 

สว่นที� 8 : เทคนคิการนํา Competency ไปจดัทําแผนพฒันารายบคุคลแบบกลุม่และแบบรายบคุคล 
(Competency-based Individual Development Plan : CIDP) 

• ตัวอย่างแผนพัฒนารายบุคคลแบบกลุ่มและแบบรายบคุคล  
 สว่นที� 9 : เทคนคิการนํา Competency ไปใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปี (Competency-
based Performance Appraisal : CPA) 

• ตัวอย่างแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีดว้ย Competency 
สว่นที� 10: เทคนคิการนํา Competency ไปใชใ้นการสง่เสรมิความกา้วหนา้ในสายอาชพี (Competency-
based Career Path : CCP) 

• ตัวอย่างหลักเกณฑข์อง Career Path บนพืVนฐาน Competency 
สว่นที� 11 : เทคนคิการนํา Competency ไปใชใ้นการจดัทําแผนสบืทอดตาํแหนง่ (Competency-based 
Succession Plan : CSP) 

• ตัวอย่างหลักเกณฑข์อง Succession Plan บนพืVนฐาน Competencyฃ 
 

 ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน 11 กุมภาพนัธ ์2563  
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 27 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีV 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีQ 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีQ 014-2-63503-8 

          ชืQอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิQง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีQ จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีQ 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืQอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืQอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัQงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิQง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีQ จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีQจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีQไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิQง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีQ จํากดั 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
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เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
 
 
 
 
 
อบรม, สมัมนา, บรหิารความสามารถ , พัฒนาความสามารถ , บรหิารทรัพยากรบคุคล , Competency ,  


