
 

 1 

การใช้สมรรถนะเพ่ือการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล                        

(Competency for HRM and HRD) 
   

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 (09:00-16:00 น.) 

 รปูแบบ Onsite Training :: ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์สขุมุวทิ 11 

(สถานที่อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม) 

 Competency หรือสมรรถนะ เป็นหนึ ่งในเรื ่องที ่องค์กรทั ้งภาครัฐและเอกชนนิยมนำมาใช้กับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและงานพัฒนาบุคลากร และในประเทศไทย องค์กรได้นิยมนำเอาระบบสมรรถนะมาปรับใช้กันอย่าง
แพร่หลายในช่วงนับนับแต่สองทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม  ยังปรากฏองค์กรอีกจำนวนไม่น้อยที่เริ่มให้ความสำคัญ
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรมากยิ่งขึ้น แต่ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ของการจัดทำและการใช้สมรรถนะมา
ก่อน และมีหลักสูตรที่เปิดสอนแบบ Public Training หลักสูตรนี้ไม่มากนักในปัจจุบัน  หลักสูตรน้ี  จะช่วยปูพื้นฐานความ
เข้าใจในเรื่องสมรรถนะ คุณค่า การจัดทำและการปรับใช้ในงานต่าง ๆ จากประสบการณ์ของผู้บริหารงาน HR  วิทยากร
และท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล อันจะช่วยให้ HR ท้ังมือใหม่และท่ีมากประสบการณ์ได้เข้าใจท้ัง
ในพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ Competency ในงานจริง   

วตัถปุระสงค ์

หลักสูตรน้ี  จะช่วยกระชับความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานและผู้บริหารงาน HR ท้ังท่ีเป็นมือใหม่และท่ีมี
ประสบการณ์มาก่อนตามวัตถุประสงคด์ังต่อไปน้ี  

1. เรียนรู้เก่ียวกับความหมาย และคุณค่าของสมรรถนะในงานบริหารและงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. เรียนรู้ประเภทของสมรรถนะ การจัดแบ่งระดับของสมรรถนะแบ่งต่าง ๆ  และตัวอย่างการปรับใช้ในหลากหลาย

องค์กร  
3. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และจดัทำรายการสมรรถนะตามท่ีมอบหมาย  
4. เรียนรู้จากตัวอย่างหรือกรณีศึกษาในการนำเอาสมรรถนะไปปรับใช้กับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  การ

พัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานและงานอ่ืน  
5. แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัตเิรือ่งสมรรถนะกับเพื่อนร่วมวิชาชีพต่างองคก์ร และกับวิทยากร 
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หวัขอ้การฝกึอบรม 

1. ทำไมองค์กรควรใช้ Competency ในการบริหาร HR  
2. ความเข้าใจเก่ียวกับ Competency 

2.1 ความหมายของ Competency 
2.2 ประเภทของ Competency  

2.2.1 Core Competency 
2.2.2 Managerial Competency 
2.2.3 Functional competency  

2.3 ระดับและแนวทางการแบ่งระดบัของ Competency   
2.4 ตัวชี้วัดพฤติกรรมและแนวทางการกำหนด 

2.4.1 ระดับสมรรถนะ (Proficiency Level) 
2.4.2 ตัวชี้วัดพฤติกรรมหลักของ Competency 

2.5 การประเมิน Competency  
3. แนวทางการกำหนด Competency แต่ละประเภท 

3.1 Core Competency 
3.2  Managerial Competency 
3.3 Functional competency  

4. แนวทางการจัดทำแบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap Assessment)  
4.1 แนวทางการประเมินช่องว่างสมรรถนะ 
4.2 ตัวอย่างแบบประเมินช่องว่างสมรรถนะ 
4.3 การกำหนดสเกลการประเมินช่องว่างสมรรถนะ 

5. การทำ Competency Mapping กับตำแหน่งงาน 
6. การระบุ Competency ในใบกำหนดหน้าท่ีงาน (Job Description/Job Profile) เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย ๆ  
7. การใช ้Competency ใน 4 ขอบข่ายงานหลักของ HR  

7.1 งานสรรหาบุคลากร       
7.2 งานพัฒนาบุคลากร 
7.3 งานวางแผนเสน้ทางการเตบิโตในอาชีพ 
7.4 งานประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

8. แนวทางการสื่อสารให้ผู้บริหารระดับสูงและระดับหน่วยงาน Buy-in เม่ือต้องปรับใช้ Competency  
9. สรุปสิง่ท่ีได้เรยีนรู้    
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กลุม่เปา้หมาย 

o เจ้าของธุรกิจขนาด SME  
o HR Manager/Supervisor 
o HR Officer (HRM/HRD/OD) 
o ผู้สนใจท่ัวไป 
 

วธิกีารเรยีนรู ้

จัดการเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) โดยประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ 
o การบรรยายอย่างย่อ 
o การเล่าและอธิบายกรณีศึกษางาน HR  
o การระดมสมอง การนำเสนอรายกลุ่มพร้อมคำแนะนำ 
o การถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำ 
o ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ท่ีได้รับมอบหมาย 

วทิยากร 

ดร.ชชัวาล  อรวงศศ์ภุทตั 

  วิทยากรและท่ีปรึกษางานบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์การ

ผู้เชี่ยวชาญดา้นการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคน การสัมภาษณ์และบริหารผลการ

ปฏิบัติงาน อดีตผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในงานบริหาร   และพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

อตัราการสมคัรอบรม 

 สมาชกิ PMAT  3,400 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 3,638 บาท  

 ผูส้นใจทัว่ไป  4,200 บาท (ยังไม่รวม Vat 7 %) ราคาสทุธ ิ 4,494 บาท  
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หมายเหต ุ 

1. สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพกร ที่ ท.ป.4/2528 

2. วัน เวลา / สถานที่ / ช่องทางการเข้าอบรม (Virtual Training) ที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

3. สมาคมฯ ขอแจ้งยืนยันการจัดอบรมช้าที่สุดภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนกำหนดการวันที่จัดอบรมในแต่ละหลักสูตร 

4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมการอบรม โปรดแจ้งก่อนกำหนดการจัดล่วงหน้า 5 วัน มิฉะนั้นสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

30% ของค่าใช้จ่ายท้ังหมดในแต่ละหลักสูตร และหากยกเลิกการเข้าร่วมในวันที่จัดอบรม ทางสมาคมฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% 

ของค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
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