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ระบบบรหิารความสามารถ เพื�อการบรหิารทรพัยากร
บคุคล รุน่ที� 12 

 (Competency Management for HRM & HRD) 

 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูชํ้านาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั _นนํากวา่ 30 ปี 

 
 

9 ธนัวาคม 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถานพีรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
         โลกธุรกจิการเปลีBยนแปลงเกดิขึ_นอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา เครืBองมือในการบรหิารจัดการก็มีการ
เปลีBยนแปลง จะเห็นไดจ้ากองค์กรชั _นนําทั _ง องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นํา 
Competency มาเป็นเครืBองมอืในการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD) ในการเพิBมประสทิธภิาพ
ในบรหิารจัดการองคก์ร 
หลายองคก์รยังประสบกับอปุสรรคในการนํา Competency ไปใชง้าน อาทเิชน่ 
บคุลากรสว่นใหญ่ไมม่พีื_นความรูห้รอืขาดความเขา้ใจเกีBยวกบั Competency 
ไมรู่จ้ะวเิคราะหห์าและกําหนด Competency อย่างไรด ี
บคุลากรทีBมคีวามรูเ้รืBอง Competency ก็ไมรู่ว้า่จะเริBมดําเนนิการอยา่งไรด ี? 
บางหน่วยงานอาจมีการดําเนินการแลว้ แต่ Competency ทีBมียังเนน้แต่พฤตกิรรมทีBวัดและจับตอ้งไดย้าก ไม่
สอดคลอ้งกบังานหนา้งาน หรอืสิBงทีBองคก์รคาดหวงั 
ม ีCompetency ฉบับ Dictionary แลว้ แตม่ไีวโ้ชว ์ไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้าน ไมรู่ว้า่จะนําไปใชง้านไดอ้ย่างไร ? 
Competency ทีBไดก็้ไม่รูจ้ะเชืBอมโยงไปสูก่ารประเมนิเพืBอพัฒนา หรอืการประเมนิผลประจําปี หรือเชืBอมโยงกับ 
Career Path และ Succession Plan อย่างไรด ี?   
             หลักสตูรฝึกอบรมนี_สถาบันฯ ไดอ้อกแบบและพัฒนาขึ_นจากประสบการณ์ของวทิยากรและทีBปรกึษาใน
การนํา Competency มาใชเ้ป็นเครืBองมือในการบรหิารและพัฒนาบุคลากร ทีBจะชว่ยใหอ้งคก์รของทา่นสามารถ
กําหนด และนํา Competency ใชง้านไดอ้ย่างเป็นระบบ และมปีระสทิธภิาพ เพืBอพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
ธุรกิจองค์กรของท่าน ในรูปแบบการเรียนรูท้ีBกระชับ เขา้ใจง่าย และปรับใชง้านไดต้ริง พรอ้มตัวอย่าง และ
แบบฟอรม์ โดยทีBผูเ้ขา้รับการอบรมไมจํ่าเป็นตอ้งมคีวามรูม้ากอ่น   
 
 

วตัถปุระสงค:์   
1. เพืBอเป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีBยวกบัแนวคดิ หลักการ และภาพรวมของ Competency ใน
การพัฒนาบคุลากรและพัฒนาองคก์รทั _งกระบวนการ 

2. เพืBอสรา้งความตระหนักถงึของ Competency  ประโยชนข์องการนํา Competency  ไปใช ้เพืBอพัฒนา
ตนเองและพัฒนาองคก์ร 
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3. เพืBอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถกําหนดและทบทวน Core Competency ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน ์และ
พันธกจิขององคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4. เพืBอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถกําหนด Managerial Competency, Functional Competency และ 
Level Competency ทีBคาดหวงัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกับตําแหน่งงานตาม Job Description, 
Procedure และ Work Instruction ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. เพืBอใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถนําความรูแ้ละเทคนคิทีBไดรั้บเกีBยวกบั Competency ไปประยกุตใ์ชใ้นงาน 
HRM & HRD อาทเิชน่ การสัมภาษณ์และคัดเลอืกพนักงานใหม,่ การจัดทํา Training Road Map, การ
จัดทําแผนพัฒนารายบคุคล (IDP), การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน, การจัดทํา Career Path และ การ
จัดทํา Succession Plan ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม   
 

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

o รหสัลบัของ ISO 9001 และ IATF 16949 เกี�ยวกบั Competence 
o ความหมายและองคป์ระกอบของ Competency 
o ประเภท และเครื�องมอืในการกําหนด Competency 
o ประโยชนข์องการนําระบบ Competency ไปใชใ้นการบรหิารจดัการองคก์ร  

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

o การกําหนด Level Competency ที�คาดหวงัแบบ 5 ระดบัพฤตกิรรมตาม Competency 
Dictionary 

o การกําหนด Level Competency ที�คาดหวงัแบบ 4 ระดบัความสามารถ (รู-้พอทําได-้เกง่-เกง่
และถา่ยทอดได)้ 

o Workshop 1 : เปรยีบเทยีบจดุเดน่และจดุดอ้ยการกําหนด Competency แบบ 5 ระดบั
พฤตกิรรม กบั แบบ 4 ระดบัความสามารถยคุใหม ่ 

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

o แนวทางการกําหนดและทบทวน Core Competency จากวสิยัทศัน ์(Vision) และพนัธกจิ 
(Mission) องคก์ร 

o Workshop 2 : การกําหนด Core Competency จากวสิยัทศัน ์(Vision) และพนัธกจิ 
(Mission)  

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

o กาํหนด Managerial Competency และ Functional Competency ท ัlงท ีCopy หรอื Create 
ดหีนอ 

o ข ัlนตอนการวเิคราะหแ์ละกาํหนด Managerial Competency และ Functional Competency 
ใหเ้หมาะสมกบังานและองคก์ร จาก Modern Job Description 

o Workshop 3: การกําหนด Managerial Competency และ Functional Competency จาก 
Modern Job Description  

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

o ข ัlนตอนการวเิคราะหแ์ละกาํหนด Functional Competency ใหเ้หมาะสมกบังานดว้ย 
Procedure และ Work Instruction 

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

o ตวัอยา่งแบบประเมนิผลการสมัภาษณ์และคดัเลอืกดว้ย Competency  
สว่นที� 7 : เทคนคิการนํา Competency ไปจดัทําเสน้ทางการพฒันาบคุลากร (Competency-based 
Training Road Map : CTRM) 

o ตวัอยา่งการจดัทํา Training Road Map 
o Workshop 5 : การกําหนด Proficiency Level Competency ในการจดัทํา Training Road 

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

o ตวัอยา่งแผนพฒันารายบคุคลแบบกลุม่และแบบรายบคุคล   
สว่นที� 9 : เทคนคิการนํา Competency ไปใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปี 
(Competency-based Performance Appraisal : CPA) 

o ตวัอยา่งแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปีดว้ย Competency  
สว่นที� 10: เทคนคิการนํา Competency ไปใชใ้นการสง่เสรมิความกา้วหนา้ในสายอาชพี 
(Competency-based Career Path : CCP) 

o ตวัอยา่งหลกัเกณฑข์อง Career Path บนพืlนฐาน Competency  
สว่นที� 11 : เทคนคิการนํา Competency ไปใชใ้นการจดัทําแผนสบืทอดตาํแหนง่ (Competency-
based Succession Plan : CSP) 

o ตวัอยา่งกระบวนการบรหิารแผนสบืทอดตําแหนง่บนพืlนฐาน Competency 
รปูแบบ/วธิกีารเรยีนรู ้: 

o การบรรยาย (Lecture)  ในรปูแบบการเรยีนรูข้องผูใ้หญ ่(Adult Learning) ที�มกีารระดม
ความคดิแบบมสีว่นรว่มระหวา่งฝึกอบรม (Participative Techniques) 

o การเลา่ Case ประสบการณ์ 
o การทํากจิกรรมกลุม่ (Workshop)เชงิปฏบิตักิาร: การกําหนด Core Competency, 

Managerial Competency และ Functional Competency เพื�อนําไปปรบัใชง้านในองคก์ร 
o การแบง่กลุม่เพื�อระดมความคดิ (Brain Strom) กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลี�ยนความเห็น 

(Discussion) เรยีนรูซ้ ึ�งกนัและกนั และการนําเสนอความคดิเห็น 
o การตอบขอ้ซกัถาม : เพื�อสรา้งความเขา้ใจที�ชดัเจน และกระตุน้ผูเ้รยีนรูใ้หค้ดิตาม    

หลกัสตูรนีlเหมาะสมสาํหรบั :  
ผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้แผนก ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ฝ่ายประเมนิผลการปฏบิตังิาน เจา้หนา้ที� 
DCC และผูส้นใจท ั�วไป 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลกัสูตร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
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1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 
          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีBจา่ย 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 ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, พนักงาน,หลกัสตูร, ระบบบรหิารความสามารถ,การบรหิารทรัพยากรบคุคล,Competency,Management,HRM&HRD 


