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เน้นการท า Workshop เพ่ือให้พนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็น Line Manager หรือพนักงานรวมไปถงึคน
ท่ีท างานด้าน HR ได้เข้าใจวิธีการสร้างระบบ Functional Competency และน าไปใช้ต่อยอดในการท า 
Training Roadmap ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
หัวข้ออบรม 

 Competency คืออะไร, ประเภทและสว่นประกอบของ Competency มีอะไรบ้าง 

 Workshop วิธีการหา Functional Competency (FC) จาก Job Description และมีข้อควรค านงึในเร่ือง

ใดบ้างเมื่อจะต้องไปท าจริงในบริษัท 

 เทคนิควิธีการเขียนนิยามระดบัความสามารถเพ่ือให้สามารถใช้ประเมินขีดความสามารถได้จริง 

 วิธีการก าหนดระดบัความคาดหวงัและการประเมิน Functional Competency 

 ปัญหาท่ีมกัจะพบอยูเ่สมอ ๆ ในการฝึกอบรมและพฒันาคนในองค์กร 

 ขัน้ตอนการท า Training Roadmap ท าอย่างไร 

 วิธีการก าหนดหลกัสตูรฝึกอบรมให้สอดคล้องกบั Functional Competency ท าอย่างไร 

 วิธีการท า Training Roadmap ตาม Functional Competency 

 การเขียนเนือ้หาและเป้าหมายในการพฒันาพนกังานตาม Roadmap 

 ปัญหาการท า Training Roadmap มีอะไรบ้าง 

 

รูปแบบการอบรม 
ทฤษฎี 20 % เวิร์คช็อป 80 % 

 

30 - 31 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น.  
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 

 
อตัราท่านละ 15,000 บาท (ยงัไม่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม) 

สมคัร 3 ท่านขึน้ไปตอ่องค์กร ลด 10%  
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ประวัตวิิทยากร 
อาจารย์ธ ารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ 
 
ปัจจุบัน 

 วิทยากรและท่ีปรึกษาอิสระด้านการจดัการและบริหารงานบคุคล 

 
การศึกษา 

 วท.บ.(บริหารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 M.B.A. (โครงการปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร Ex MBA รุ่น 11) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ประสบการณ์การท างาน 

 ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษัท เทเลอินโฟ มีเดยี จ ากดั  

 ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากดั ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ ์

 ผู้จดัการส านกับริหาร บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ไทยซมัมิท จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์คาเธ่ย์ ไฟน์แนนซ์ จ ากดั (มหาชน) 

 ผู้จดัการฝ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ประเทศไทย 

 ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์เอกชาติ จ ากดั 

 หวัหน้าหนว่ยประเมินผลและวางแผนพนกังาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 

 

วิทยากรหลกัสูตรต่างๆ อาท ิ
 จดัท าโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารคา่ตอบแทน 

 เทคนิคการสมัภาษณ์งาน 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 การสร้างและพฒันา Competency ในองค์กร 

 Career Development 

 การบริหารความเสีย่งด้าน HR 

 ทนุมนษุย์การก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อการพฒันา 

 หลกัสตูรเทคนิคการมอบหมายงาน 

 กฎหมายแรงงาน 

 เทคนิคการสอนงาน 

 การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน 
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 การสมัภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมตาม Competency (CBI/BEI) 

 การสร้างและพฒันา Competency ในองค์กร 

 การพฒันาตนเองเพื่อความเป็นเลศิ 

 การท า Training & Development Roadmap 

 การจดัท า Career Development 

 การท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan-IDP) 

 การประเมินคา่งาน 

 การจดัท าข้อบงัคบัการท างาน 

 

ผลงานเขียนหนังสอื 
 บริหารคนอยา่งไรให้ได้ใจและได้งาน 

 เร่ิมต้นอยา่งไร..เมื่อจะน า Competency มาใช้ในองค์กร 

 Competency ภาคปฏิบตัิ...เขาท ากนัอยา่งไร? 

 สมัภาษณ์อยา่งไร....ให้ได้คนที่ “ใช”่ ส าหรับองค์กร 

 ทนุมนษุย์..การก าหนดตวัชีว้ดัเพือ่พฒันา 

 Training Roadmap ตาม Competency เขาท ากนัอยา่งไร 

 การบริหารความเสีย่งด้าน HR 

 การประเมินคา่งานและการท าโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบตั)ิ 

 หวัหน้างานกบัการบริหารงานบคุคล 

 เทคนิคการวางแผนพฒันาบคุลากรตามแผนงานขององค์กร 

 จดัการฝึกอบรมให้มีประสทิธิผลอยา่ง Training Officer มืออาชีพ 

 ก้าวสูว่งการนกัพดูมืออาชีพ (Train the Trainer) 

 คา่ตอบแทน บริหารให้โปร่งใส จงูใจพนกังาน 

 ตอบโจทย์ปัญหาคา่ตอบแทน 

 เสริมทกัษะหวัหน้างานยคุใหม ่

 HR How to  
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แผนท่ีโรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
 

 



 

 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse 

ลงทะเบียนออนไลน์  www.bangkokbiznews.com/training คา่ใช้จา่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% (ส าหรับนิติบคุคล) 
6 

กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

** อตัราค่าอบรม 3 ท่านข้ึนไป ลด 10% **

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุวรางคณา  ไชยเผือก (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
warangkana_cha@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1858/121-122, 1858/125-128 ชัน้ที่ 28,30,31
ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 16,050 บาท

อตัรา 15,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 1,050 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 15,600 บาท

อตัรา 15,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 1,050 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 450 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


