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หลักสูตร “Competency Evaluation & Development”

(for Line Manager) 

1.หลกัการและเหตุผล
ปัจจัยส าคัญในการขบัเคลือ่นองคก์ร ม ี2 เรือ่งหลักๆ ทีท่กุองคก์รเนน้ใหค้วามส าคัญคอืการ

บรหิารงานและบรหิารคน ซึง่ผูบ้รหิารและหัวหนา้งานตา่งยอมรับเป็นเสยีงเดยีวกันวา่ ปัจจัยเรือ่งคนนัน้ มี

ปัญหามากมาย และยากในการบรหิารจัดการ 

สิง่ส าคัญทีจ่ะชว่ยใหผู้บ้รหิารและหัวหนา้ สามารถบรหิารจัดการและพัฒนาบคุลากรใหเ้ป็นคนดมีี

ความรูค้วามสามารถนัน้ คอื ตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจ ในเรือ่ง Competency และ ตอ้งสามารถน าไปใชใ้ห ้

เกดิประโยชนใ์หไ้ดจ้รงิในทางปฏบิัต ิซึง่โดยท่ัวไปบคุลากรทีเ่ขา้ใจในเรือ่งนี ้มักจะมแีตบ่คุลากรดา้น HR 

เทา่นัน้ แตแ่ทจ้รงิแลว้ ทกุคนในองคก์รทีต่อ้งท างานรว่มกับผูอ้ ืน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนทีม่ี

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งด ี

หลักสตูรนีจ้งึจัดท าขึน้เพือ่ชว่ยให ้บคุลากรในระดบัจัดการและหัวหนา้งาน มคีวามรูแ้ละความ

เขา้ใจในเรือ่ง Competency มากขึน้ และสามารถน าความรูเ้หลา่นี้ ไปใชใ้นการบรหิารจัดการและพัฒนา

บคุลากรในทมีงาน เพือ่สรา้งความส าเร็จใหอ้งคก์รตอ่ไป 

2.วตัถุประสงค์ของโครงการ   
2.1 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจเรือ่งของ Competency 

2.2 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม ไดฝึ้กปฏบิัตใินการก าหนดลกัษณะตา่งๆของ Competency  

2.3 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม มแีนวทางการน าความรูไ้ปใชใ้นการบรหิารและพัฒนาทมีงานตอ่ไป 

2.4 เพือ่ใหส้ามารถน าไปใชเ้ป็นหัวขอ้ประเมนิในใบประเมนิผลการปฏบิัตงิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลกัสูตร

การฝึกอบรมวนัที ่1  

ทบทวน : ภาพรวมการประเมนิผลงานของพนกังานระดบัตา่งๆ 

1) ทบทวน ตารางสดัสว่นหัวขอ้ประเมนิ (Corporate, Functional, Individual)

2) ทบทวนหัวขอ้ประเมนิ ในสว่น Individual Indicator

- Individual KPI (JD)
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    - Work Improvement 

    - Competency 

    - Behavior 

    - Attendance 

3) ท าไมตอ้งม ีCompetency ในแบบประเมนิผลงาน

4) ภาพรวมหลักสตูร competency ทัง้ 2 วนั

1. ภาพรวม ความหมาย และความส าคญัของ Competency (Why, What, How)

1.1 ภาพรวมความส าคัญ 

- Competency ส าคัญอยา่งไร ท าไมตอ้งท าระบบ Competency 

- องคป์ระกอบความส าเร็จของ องคก์ร, หน่วยงาน และบคุลากร 

1.2 ความหมายของ Competency 

- KSA คอือะไร  

- ความสามารถ, พฤตกิรรม, คณุลักษณะ และการใชค้วามสามารถในการท างาน 

- ความจ าเป็นของ Competency แตล่ะประเภท กับพนักงานระดับตา่งๆ 

1.3 เป้าหมายส าคัญของ การบรหิารระบบ Competency 

- เป้าหมายและปัญหาปัจจบุันของบรษัิท หน่วยงาน 

- เป้าหมายในอนาคต ของบรษัิท ตามวสิบัทัศน ์พันธกจิ กลยทุธ ์

1.4 Competency สามารถน าไปใชใ้หป้ระโยชนอ์ะไรใหก้ับองคก์รและหน่วยงาน? 

- เพือ่ใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย วสิยัทัศน ์

- เป็นกรอบในการสรา้งวฒันธรรม 

- เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงานบคุคล 

- รับคนเขา้ท างาน 

- พัฒนาคน 

- ปรับเลือ่น โยกยา้ยต าแหน่ง 

- ประเมนิผลงาน 

- บรหิารผลตอบแทน 

2. โครงสรา้งและประเภทของ Competency

2.1 Organization Competency (Competency ส าคัญตอ่ธรุกจิขององคก์ร) 

- Core competency (Competency ทีท่กุคนในองคก์รควรตอ้งม)ี 
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- Job competency (Competency ทีค่วรมตีามต าแหน่งหนา้ที)่ 

- Functional competency (ความสามารถตาม ลักษณะงาน หนา้ทีรั่บผดิชอบ) 

- Managerial Competency (ความสามารถในการบรหิารจัดการตามต าแหน่ง) 

- รูจั้ก Common Functional Competency (Competency ทีต่อ้งมเีหมอืนกนัใน

หน่วยงาน) 

- รูจั้ก Core Value & Culture สิง่ส าคัญในการสรา้งความส าเร็จ ทมี และความสขุองคก์ร 

2.2 การก าหนด Organization Competency  

- การก าหนด Organization Competency 

- การก าหนด Organization Competency จาก Vision, Mission, Success Factor 

- ก าหนด Organization Competencyจาก Business Model และ กจิกรรมหลัก 

- ก าหนด Core Competency ใหต้อบโจทยค์ณุลักษณะส าคัญทีบ่คุลากรควรตอ้งม ี

2.3  การกระจาย Organization Competency หรอื ระบหุน่วยงานทีต่อ้งม ี 

Workshop 1 : การก าหนด และ การกระจาย Organization Competency สูห่น่วยงานตา่งๆ 

3. การก าหนด Functional Competency

- ทบทวนผังกระบวนการ Process Mapping & Work Flow  

- การก าหนด Functional Competency จาก Work Flow 

- การกระจาย Functional Competency สูต่ าแหน่งงานตา่งๆ 

- การก าหนด Competency จาก หนา้ที,่ คณุสมบัตติามต าแหน่ง และบทบาทในต าแหน่ง 

Workshop 2-1 : วเิคราะหห์า Functional Competency ของหน่วยงาน 

4. การก าหนด Managerial Competency ในระดบัตา่งๆ

- Managerial Competency คอือะไร  

- รูจั้ก Competency ส าหรับบรหิารงาน และบรหิารคน 

- Managerial Competency ส าหรับระดับ Director และ Manager 

- Managerial Competency ส าหรับระดับ Supervisor, Leader 

Workshop 2-2 : วเิคราะหห์า Managerial Competency ของแตล่ะต าแหน่งงาน 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

การฝึกอบรมวนัที ่2 

5. การจดัท า Competency Level & Description อยา่งงา่ย น าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ
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5.1 การก าหนดระดับ และ ค าอธบิาย ของ K-S-A 

- สรปุหัวขอ้ Competency ทกุประเภท ของบคลากรในหน่วยงาน 

- ความใหห้มายทีช่ดัเจน ของ competency แตล่ะตัว (Competency Definition) 

- การแบง่ระดับ Competency (Competency levels) ตามความจ าเป็นทีใ่ชง้านจรงิ 

- การเขยีนค าอธบิายในแตล่ะระดับ (Level description) อยา่งงา่ยทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ 

- การประเมนิเพือ่หาความตอ้งการในการพัฒนา (Competency Need & Want) 

5.2 การก าหนด Function งานทีค่าดหวงัใหท้ าไดเ้พิม่ขึน้ 

5.3 ระดับความสามารถ ทีร่องรับการเตบิโตในสายงาน 

Workshop 3-1 : การจัดท า Competency Level & Description จาก K-S-A 

Workshop 3-2 : ก าหนดระดับ ความสามารถเพือ่การพัฒนา และเตบิโตในสายงาน 

6. แนวทางการพฒันา Competency

- การพัฒนาบคุลากร ในฐานะ Line Manager  

- วธิกีารพัฒนา Competency แตล่ะประเภท 

- รูจั้ก Competency Development Model (70:20:10) 

- รูจั้ก IDP การจัดท า Individual Development Plan 

7. การน า Competency และ Behavior มาใชใ้นระบบประเมนิผลงาน

- ขอ้ดขีอ้เสยี ในการน า Competency & Behavior มาใชใ้นแบบประเมนิผลงาน 

- ประเภทของ Competency & Behavior ทีเ่หมาะกับระบบประเมนิผลงาน 

- ก าหนด Competency & Behavior อยา่งไรในแบบประเมนิผลงาน 

- การใหเ้กรด ระดับการประเมนิ 

- สรปุการก าหนดหัวขอ้ประเมนิ ในสว่น Individual Indicator  

Workshop 4 : การก าหนดหัวขอ้ประเมนิ Competency & Behavior ในแบบประเมนิผลงาน 

4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
สไตลก์ารบรรยาย แบบ Training & Coaching การฝึกอบรมเป็นแบบกันเองสนุกสนาน 

 เนน้กจิกรรมทีต่รงประเด็นไดส้าระ บวกสไตลบ์รรยายทีเ่ขา้ถงึผูฟั้ง เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัววทิยากร 

กจิกรรม เนน้กจิกรรมทีใ่หผู้เ้ขา้อมรม รว่มคดิรว่มท า ทีต่รงตามการน าใชก้ับการท างานจรงิ  

- บรรยาย 35 % 
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- การฝึกปฏบิัต ิและ กจิกรรมกลุม่ 65 % 

5.หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรับ
Director, Manager and Vice Manager 




