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วตัถปุระสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับแนวคิด ความส าคัญ และความ 

จ าเป็นของสมรรถนะและการพัฒนาบุคลากร 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถก าหนด  Competency Model  ขององคก์ร รวมทั้ง

ก าหนด Core และ functional Competency  ขององค์กรได ้

3. เพ่ือให้พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร และการติดตามอย่างเป็นระบบ  

4. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล และก าหนดตัวชี้วดั   

หลกัสตูร PUBLIC TRAINING 

การพฒันาศกัยภาพพนกังานใหต้รงจดุดว้ย COMPETENCY 

วันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

          ด้วยการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะต้องท าหน้าท่ีในด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์การ  ท้ังนี้ในยุค

ปัจจุบันการแข่งขันได้ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น องค์กรต่าง ๆ พยายามเร่งปรับตัวเองเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ( 

Competitive Advantage) ให้มากขึ้น จึงท าให้องค์กรหลายแห่งเริ่มปรับปรุงทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรด้าน

เทคโนโลยี ระบบการท างาน โครงสร้างการท างาน และทรัพยากรท่ีขาดไม่ได้ นั่นก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์”   องค์การจะบริหารจัดการ

คนอย่างไรเพื่อให้ทราบได้ว่า พนักงานในองค์การขาดความรู้ และทักษะนั้นจริง และเมื่อทราบว่าในองค์การ ขาดความรู้และทักษะท่ีมี

ความจ าเป็น มีวิธีการอย่างไร เพื่อท่ีจะน ามาซ่ึงความรู้และทักษะท่ีเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพในการท างาน 

         เครื่องมือ competency  จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีองค์การโดยส่วนใหญ่ น ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่าง

แพร่หลาย เช่น ระบบการสรรหาคัดเลือก  ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบการวางแผน

ความก้าวหน้าในงานอาชีพ เป็นต้น ซ่ึงการก าหนด competency ต้องให้สอดคล้อง เชื่อมโยง และสนับสนุน วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ(Mission) ค่านิยมร่วม(Share Value) แผนกลยุทธ์ขององค์กร(Business Strategy) รวมท้ังต้องพิจารณาคุณลักษณะ

และความรู้ ความสามารถท่ีต้องมีให้ตรงกับงานท่ีปฏิบัติ เพื่อก าหนดเป็นมาตรฐานให้กับบุคลากรในต าแหน่งงานนั้นๆ ด้วย  

         เครื่องมือ competency  จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีองค์การโดยส่วนใหญ่ น ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่าง

แพร่หลาย 
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เนื้อหาหลกัสตูร 

1.  การก าหนด core competency และหลักเกณฑ์การ   Implement competency 

     1.1 ที่มาและแนวคิดของ เครื่องมอื competency 

- การเชื่อมโยง Competency กบัเป้าหมายธุรกิจขององค์กร 

- การก าหนดเกณฑ์ การคัดเลอืก    core  competency   ขององคก์ร 

     1.2. ความหมายและองค์ประกอบของ Competency 

- การน า Competency ไปประยุกต์ใช้ในงานบริหารและพัฒนาบุคลากร 

- ประเภทของ competency  

     1.3.  แนวทางการ Implement compency พร้อมตัวอย่างองคก์รที่ประสบความส าเร็จ 

     1.4.  การน า core competency มาใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 

-  แนวทางการสัมภาษณ์พนักงานตาม core competency 

2.   แนวทางการก าหนด Managerial/Functional Competency 

  2.1.  ความหมาย Managerial competency และการก าหนดกลุ่มของพนักงาน 

  2.2.  การก าหนด Functional competency  และที่มาของการหาหัวข้อ 

                   2.3   แนวทางการท า Job Mapping 

3.   การน าผลการประเมนิ competency ไปใชใ้นการพฒันาบคุคลากร  

  3.1.  การประเมินผล    Competency   ทั้ง 3 ประเภท 

  3.2.  วิเคราะห์ข้อมูล competency gap 

                              - แนวทางในการพัฒนาบุคลากร และการปิด gap 

                  3.3 การน าCompetency ไปประยุกต์ใช้ในงาน HR และการพัฒนาลูกน้อง 

                               - การใช้ข้อมูล competency gap มาใช้ในการวางแผนหาความต้องการ 

                                ในการฝึกอบรม และการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปี 

                                - การจัดแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (IDP) 

                                -การติดตามและประเมินผล IDP 

                                -การใช้แผนพัฒนาเป็นรายบุคคลมาเป็นข้อมูลในการวางแผน 

                                 สืบทอดต าแหน่ง 

                               -ตัวอย่างการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล  
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                               -สรุปปัญหา ถาม-ตอบ  

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. ผู้ร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รวมถึงได้

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการน าสมรรถนะมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

2. ได้รูปแบบ Competency  Model  ขององคก์รและวิชาชีพต่างๆ 

อตัราคา่สมัมนา 

• สมาชิก PMAT   

3,424 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) 

• ผู้สนใจท่ัวไป 

4,280 บาท (รวม Vat 7% แล้ว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากร 

ดร.กฤตนิ  กลุเพง็ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล  

      ซ่ึงมีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการให้กับองค์กรต่าง ๆ ท้ังในสาขาธุรกิจ 

      ก่อสร้าง อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย และสาขาธุรกิจโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 

      อาทิ รพกรุงเทพ. รพ.บี เอ็น เอช ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และบรรยายให้ความรู้ 

      ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

 

 

***** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อยภาษีได้ 200% ***** 

หมายเหตุ :-      1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหกัภาษี ณ ที่จ่าย ตามค าส่ังของกรมสรรพกร ที่ ท .ป. 4/2528 

 2. วัน เวลาและสถานที่ ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดสัมมนาช้าที่สุดภายในระยะเวลา 7 วัน ก่อนก าหนดการจัดสัมมนาในแต่ละหลักสูตร 

 4. หากต้องการยกเลกิการเข้าร่วมสัมมนา โปรดแจ้งก่อนก าหนดการจัดล่วงหน้า 7 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสัมมนา 

 30% ของค่าสัมมนาในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันสัมมนา ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสัมมนา 100% 

Public Training สามารถติดต่อ คุณศุจิกานท์ ได้ที่ 02 3740855 ต่อ 12 หรือ public@pmat.or.th 


