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หัวข้ออบรม 

ภาพรวมการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ ด้านการบริหารบุคลกร 
 เพราะทกุหนว่ยงานท าแตส่ิ่งเดมิๆ หนึง่สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้องค์กรไมพ่ฒันา 

 ภาพรวมการก าหนดหน้าท่ี ตวัชีว้ดั และความสามารถ เชิงกลยทุธ์ 

 ภาพรวม รูปแบบตาราง เคร่ืองมือ Software ในการบริหาร Job KPIs & Competencies 

การก าหนดหน้าที่ กิจกรรมให้ตอบโจทย์องค์กร ในยุคปัจจุบัน 
 การวิเคราะห์โจทย์ขององค์กร เพ่ือปรับปรุงทิศทางองค์กร 

 การวิเคราะห์ก าหนด หน้าท่ี กิจกรรมใหม ่และผงักระบวนการ ตามวิสยัทศัน์พนัธกิจและกลยทุธ์องค์กร เพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 

 การแบง่ประเภทหน้าท่ีกิจกรรม งานโครงการ งานเชิงกลยทุธ์ หรืองานกิจวตัร 

 การมอบหมายหน้าท่ีกิจกรรมกิจกรรมใหม่ๆ  ให้หนว่ยงานตา่งๆ 

การก าหนดตัวชีวั้ด และใช้บริหารผลงานของหน่วยงานและองค์กร 
 การใช้ประโยชน์สงูสดุจากตวัชีว้ดั นอกจากประเมินผลงานรายบคุคล  

 ทกุหน้าท่ี กิจกรรม ควรมีตวัชีว้ดั (Performance Indicator) หรือ มีผลลพัธ์ท่ีต้องการ (Key Result) เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือบริหาร ติดตามความส าเร็จของหน้าท่ีตา่งๆ  

 การก าหนด ตวัชีว้ดัหลกั (KPIs) จาก ตวัชีว้ดัย่อยทัง้หมดของหนว่ยงาน 

การก าหนดและบริหารพัฒนา ความสามารถ ตามหน้าที่รับผิดชอบ 

 สรุปภาพรวมการบริหารพฒันาความสามารถ ท าอยา่งไรให้ได้ประโยชน์สงูสดุ 

 วิธีการประเมินความสามารถแบบตา่งๆ และวิธีการพฒันาความสามารถแบบตา่งๆ ให้มีประสิทธิผล  ให้

เหมาะกบัความสามารถแตล่ะประเภทและการน าไปบริหาร 
รูปแบบการอบรม: ทฤษฎี 40% เวิร์คช็อป 60% 
 

9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00-16:00 น. 
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 

 

อัตราท่านละ 6,000 บาท  

โปรโมช่ัน พเิศษ... : สมาชิกกรุงเทพธุรกิจและ I-News ลด 5% 
                            สมคัร 2 ทา่นขึน้ไปตอ่องค์กร ลด 10% 
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารย์ราเชนทร์ พันธ์ุเวช 

 
ปัจจุบัน  
วิทยากรด้านพฒันาคน พฒันาองค์กร ทีปรึกษา นกัเขียน 
 

การศึกษา 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  
 

ประสบการณ์การท างาน 

 วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Kindenko Thailand Co., Ltd.) 

 วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟ้า (Bania Co., Ltd.) 

 ผู้จดัการโครงการ การตดิตัง้ระบบไฟฟ้า (Screen Power Co., Ltd.) 

 โปรแกรมเมอร์ และ Web Master อิสระ (VB, Access, SQL Server, ASP) 

 ธุรกิจสว่นตวัด้าน Computer และ Software 

 ที่ปรึกษาด้านการท า KPI, Action Plan, การประเมินผลงาน 

 นกัเขียนหนงัสอืด้านการพฒันาคน พฒันาองค์กร 

 ผู้ เขียนหนงัสอืเร่ือง บริหารผลงานอยา่งไรให้ถึงเป้า และ ปัน้ตนเองให้เป็นผู้บริหาร 

วิทยากรหลกัสูตรต่างๆ อาท ิ

 KPI & Action Plan 

 Balanced Scorecard 

 การบริหารผลงาน และพฒันาบคุลากรเชิงกลยทุธ์ 

 การก าหนดเป้าหมาย และแผนงานเชิงกลยทุธ์ 

 การสร้างแรงจงูใจให้พนกังาน 

 การท างานเป็นทีม 

 Train the Trainer 
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ประสบการณ์ฝึกอบรม 

 บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  

 บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จ ากดั  

 บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั  

 บริษัท TLS Group South East Asia จ ากดั 

 บริษัท ฮายาชิ เทเลมป ุ(ประเทศไทย) จ ากดั  

 บริษัท โตโยต้า เจริญค้า จ ากดั  

 บริษัท โกลบอล พลาสท์ จ ากดั  

 บริษัท แม็กเว็ลธ อินโนเวชัน่ จ ากดั  

 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

 ชมรมบริหารงานบคุคล ไฮ-เทค  

 บริษัท เอ็กเซลเลนท์ พีเพิล จ ากดั  

 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

 บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 

 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่  

 SCG Cement-Building Material Co., Ltd.  

 King Power International Co., Ltd.  

 SCG Authorized Dealer  

 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  

 บริษัท ฮายาชิ เทเลมป ุ(ประเทศไทย) จ ากดั  

 NYK Line (Thailand) Co., Ltd.  

 บมจ. SVI   

 บริษัท พฒันายนต์ ชลบรีุ จ ากดั  

 บริษัท คาลบีธ้นาวธัน์ จ ากดั  

 บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จ ากดั  

 Transtec Industry Co., Ltd.  
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แผนท่ีโรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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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

สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS

ลดทันที 5%

อัตรา 2 ท่านขึน้ไป 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 ้

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

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

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชัน้ที่ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 6,420 บาท

อตัรา 6,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 6,240 บาท

อตัรา 6,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 180 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 
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