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Course: 
Effective Competency Based HR Strategy  
A hands-on experience in Enterprise Human Resource Management  
 
Course ID: BN030015 
Duration: 1 Day (9:00 – 16:00) 
Instructor: - 
 
หลักการและเหตุผล: 

Competency เป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารงานท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั โดยยดึความสามารถของบคุคลเป็นฐาน หลกัสตูรนี ้

ได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้บคุลากรของ HR มีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องใน กระบวนการในการจดัทํา Competency บน

พืน้ฐานของทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังาน รวมทัง้สามารถพฒันาและประยกุต์ใช้ในงานขององค์กรได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ: 

• เรียนรู้ความหมาย ขัน้ตอน วิธีการกําหนด และการจดัแบง่ระดบั Competency เพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสทิธิภาพ 

• เรียนรู้ปัญหา อปุสรรค และการเตรียมความพร้อมในการนํา Competency มาใช้ 

• พฒันาความสามารถในการนํา Competency ไปประยกุต์ใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (HR) ในองค์กร 

 

หัวข้อการบรรยาย: 

• การเช่ือมโยง Competency กบักลยทุธ์ และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร 

• ความหมาย ขัน้ตอน วิธีการกําหนด และการจดัแบง่ระดบั Competency  

• การฝึกปฏิบตัิจริงในการกําหนด Competency ขององค์กร และตําแหนง่งาน 

• การเช่ือมโยง Competency กบั Individual Competency  

• การจดัทําแผนพฒันาพนกังานรายบคุคลบนพืน้ฐานของ Competency  

• การนํา Competency ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (HR) 

• การสรรหาและคดัเลอืกบคุลากร การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การบริหารคา่จ้างเงินเดือน 

• การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ : Career Path / Succession Plan / Training Roadmap 

• การฝึกปฏิบตัิจริงในการเช่ือมโยง Competency กบังาน HR 

• การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)มาช่วยในการจดัทํา Competency และการเช่ือมโยงไปยงัระบบอ่ืนๆ ในงาน HR 

• ปัญหาอปุสรรค แลบะการเตรียมความพร้อมในการนํา Competency มาประยกุต์ใช้ในองค์กร 

• ตวัอยา่งตา่งๆและประสบการณ์จริงจากบริษัทชัน้นํา ในการกําหนดและนํา Competency ไปใช้ประโยชน์ในงาน HR 
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เหมาะสาํหรับ: 

• เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดบักลางและระดบัสงู ผู้บริหารฝึกหดั ผู้จดัการอาวโุส รวมทัง้ผู้ ท่ีสนใจพฒันากลยทุธ์ด้านการ

บริหารทรัพยากรบคุคลของตนเอง และบคุลากรทางด้าน HR 

 

Why Boston Network? 
 

• World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and 
practices and are designed for all organizational levels.   

• Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers, 
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top 
business practitioners who have been in the trenches 

• Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100% 
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.   

• Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in 
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable 
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000 
executive participants countrywide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% Satisfaction Guarantee 
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we 
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch 
break and we will refund the entire registration fee. 
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