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โรงแรมจสัมินซิตตี้  สุขุมวิท 23

หลกัสตูร 1 วนั

ทา่นละ 3,500 บาท ยังไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %
เฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่่าย 3% ได ้
ราคานีร้วมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอดหลักสตูร

***สามารถหกัค่าใชจ้า่ยทางภาษไีด ้200% ของค่าใชจ้า่ย
จรงิ ตามพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่437 ใช ้19 ตุลาคม พ.ศ. 
2548 เป็นตน้ไป

ปัจจุบันองคก์รชัน้นําตา่งๆ ไดเ้ห็นตรงกันวา่ปัจจัยสําคัญที่
สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขันใหก้ับองคก์ร คอื บคุลากร การ
เลอืกใชเ้ครือ่งมอืในการบรหิารและพัฒนาบคุลากรตอ้งจัดการ
อยา่งเป็นระบบสมรรถนะ (Competency) จงึเป็นรปูแบบการ
ออกแบบความรู ้ความสามารถ ทักษะ คณุลักษณะและพฤตกิรรม 
ทีทํ่าใหผู้ป้ฏบัิตงิานสามารถทํางานใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งสมบรูณ์ 
ถกูตอ้ง ชดัเจน และเหมาะสม เพือ่การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 
การพัฒนาบคุลากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสรา้งความสําเร็จ
ใหก้ับองคก์รดา้นตา่งๆ เชน่ การสรรหาและคัดเลอืกบคุลากร 
(Recruitment & Selection)  การฝึกอบรมและพัฒนาบคุลากร 
(Training & Development) การบรหิารผลการปฏบัิตงิาน 
(Performance Management) การสรา้งเสน้ทางความกา้วหนา้ใน
สายอาชพีงาน (Career Path) เป็นตน้ 

องคก์รทีม่แีนวคดิหรอืตอ้งการนําระบบ Competency มา
ใชเ้พือ่การพัฒนาองคก์ร จงึตอ้งเขา้ใจ แนวคดิ และเทคนคิการ
จัดทําระบบ Competency ขัน้พืน้ฐาน  ตลอดจนการนํา 
Competency เชือ่มโยงสูก่ารบรหิารพัฒนาทรัพยากรบคุคลใน
เรือ่งตา่งๆ อยา่งเป็นรปูธรรม   เพือ่นําความสําเสร็จมาสูอ่งคก์ร
โดยรวม

หลกัการและเหตผุล หัวขอ้การบรรยายและ Workshop เวลา 09:00 น.-16:00 น.

1. หลักการแนวคดิ ความเขา้ใจ และประโยชนข์อง Competency 
2. ผูเ้กีย่วขอ้งในการจัดทํา Competency ในองคก์รใหสํ้าเร็จ 100%
3. ประเภทของการกําหนด Competency 
 Core Competency (สมรรถนะหลักของทกุคนในองคก์ร)
 Functional Competency (สมรรถนะตามหนา้ทีป่ฏบัิตงิาน)
 Managerial Competency (สมรรถนะสําหรับการบรหิารงาน)
 Case Study กรณีศกึษา ตัวอยา่งประเภทของการกําหนด 

Competency องคก์รชัน้นํา
4. ขัน้ตอนการวเิคราะหสํ์าหรับจัดทํา Competency
 การกําหนด Core Competency
 การกําหนดจํานวน Core Competency
 การสํารวจความคดิเห็นจากฝ่ายบรหิาร
 การสรปุผลการอธบิายการกําหนด Core Competency
 กําหนดแนวทางในการสือ่สาร และการนําไปใช ้
5. การจัดทํา Managerial Competency และ Functional 
Competency
 กําหนดความคาดหวังของงาน หนา้ที ่ความรับผดิชอบหลัก 
 วเิคราะห ์Knowledge Skill Attribute
 ระบ ุKnowledge Skill Attribute ของตําแหน่งงานในระดับตา่งๆ
6. การเขยีนคํานยิาม และคําอธบิายพฤตกิรรมระดับทีค่าดหวัง
7. WORKSHOP / ตัวอยา่งการนํา Competency มาใชใ้นงานบรหิาร
และพัฒนาบคุลากร
 การสรรหา คัดเลอืก และประเมนิผลการปฏบัิตงิาน
 การจัดทํา Competency Mapping 
 การประเมนิ Competency ของบคุลากร 
 การจัดทําแผนฝึกอบรมแบบ Training Roadmap 
 การสัมภาษณ์ผูส้มัครงานแบบ Competency Based
 การจัดทํา Career Path และ Succession Planning 
8. ถาม-ตอบปัญหาการนํา Competency มาใชแ้ละแนวทางแกไ้ข

เป็นการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร (Dynamic & Workshop) เนน้การ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกัน (Learning by 
Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย
 การบรรยาย    กจิกรรม และเกม      การแสดงออก
 กลุม่สัมพันธ ์ การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ

เนือ้หาหลกัสตูร 

คา่ลงทะเบยีน

อาจารยพ์พิฒันพ์ล  เพ็ชรเทีย่ง 

 Managing Director : PLAN AND WORK CENTER

 กรรมการชมรมขาย สมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย (2002-2009)

 ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนักงานขายและพนักงานสมัพนัธล์กูคา้ดว้ย
กระบวนการ Sales Consultant, Customer Service and Call Center 
Assessment or Development Center

 กรรมการทีป่รกึษาดา้นพฒันาบคุลากร ชมรมบรหิารงานบคุคล
เชยีงใหม่

 ทีป่รกึษาอาวโุส ชมรมการพฒันาบคุลากรเชยีงใหม ่(HRD CM CLUB)

 ทีป่รกึษาสมาคมโรงแรมเชยีงใหม ่(THA in Chiangmai)

 ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครือ่งมอืสําหรบัการพฒันา
บคุลากรมากกวา่ 10 ปี

 อดตี ทีป่รกึษาอาวโุสดา้นพฒันาบคุลากร Adecco Consulting 
Limited (Thailand) 

 ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายพฒันาบคุลาการ Thailand Duty Free Shop Co., 
Ltd. (ททท.)

 ผูจั้ดการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล King Power Duty Free Co., 
Ltd. (เอกชน)

วทิยากร
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สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

โทรศัพท ์085-938-6299, 082-4235915

ลงทะเบยีนสาํรองทีน่ ัง่
กรอกแบบฟอรม์ สง่มายัง 
 อเีมล์ brainassetsale1@gmail.com

วธิกีารชําระเงนิ

 โอนเงนิเขา้บัญชอีอมทรัพย ์ธนาคารกรงุเทพ สาขา้นแพว้
 เลขทีบั่ญชี 287-0-26170-4               
 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่ายบรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากัด 

กรณีหกัภาษ ีณ ทีจ่า่ย
บรษัิท เบรนแอสเสท เซฟตี ้เทรนนิง่ จํากัด (สํานักงานใหญ)่
99/63 ซอยพทุธบชาู 36 แยก 1 แขวงบางมด เขตทงุ่คร ุกรงุเทพฯ
10140
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ:ี 0105563158712

การแจง้ยกเลกิ: ผูส้มัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเขา้อบรมได ้ ใน
กรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 15 วัน บรษัิทฯ จะหักคา่ธุรการ รอ้ย
ละ 10 ของคา่สมัคร และในกรณีทีท่า่นยกเลกิกอ่นวันงาน 7 วัน 
บรษัิทฯ จะคนืเงนิรอ้ยละ 50 ของคา่สมัคร นอกเหนอืจากนีแ้ลว้ 
บรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิใดๆ ทัง้สิน้

หมายเหต ุเมือ่ชําระคา่สัมมนาเรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่ใบPay-in เพือ่
เป็นหลักฐานการยนืยัน

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุและความสะดวกแกผู่เ้ขา้สมัมนา กรณุากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุชอ่ง

ชือ่บรษัิท _________________________________________ ประเภทธุรกจิ_______________________________________
สํานักงานใหญ ่     สาขาที่ __________________ เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี _______________________________________  

ทีอ่ยู ่______________________________________________________________________________________________
ผูป้ระสานงาน_______________________________________โทรศัพท_์________________ตอ่_______________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ_____________________________________โทรสาร___________________________________________

1.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

2.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

3.ชือ่-นามสกลุ______________________________________ตําแหน่ง___________________________________________
อเีมล(์โปรดระบ)ุ__________________________________________มอืถอื (โปรดระบ)ุ_______________________________

จาํนวนผูเ้ขา้สมัมนา อตัราคา่สมัมนา ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% หกั ณ ทีจ่า่ย 3% สทุธิ

1 ทา่น 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00
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