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หลกัสตูร การประเมนิผลการปฏบิตังิานยคุใหมด่ว้ย KPI และ Competency : 

21 ตลุาคม 2563 

เวลา 09.00-12.00 น. 

โรงแรมโชนสขุมุวทิ 
 

หลักการและเหตผุล 

องคก์รของทา่นเคยประสบกับปัญหาเหลา่นีบ้า้งไหม?  

 o   ประเมนิผลการปฏบิัตงิานแลว้ แตท่ าไมไมส่อดคลอ้งกับกลยทุธท์างธรุกจิของบรษัิท ?  

o   จะประเมนิผลงานอยา่งไรดใีหส้อดคลอ้งกับนโยบายและเป้าหมายของบรษัิท ? 

 o   จะประเมนิผลแตล่ะฝ่ายอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบั BSC ทัง้ 5 ดา้น ? 

 o   KPIs ทัง้บรษัิทมเีป็น 100 เรือ่ง จะเลอืกหัวขอ้ไหนมาประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกับธรุกจิ ? 

 o   แตล่ะฝ่ายมเีป้าหมายและตัวชีว้ดัไมเ่หมอืนกัน จะประเมนิผลอยา่งไรใหม้คีวามเป็นธรรมระหวา่งฝ่ายงาน ? 
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 o   ไมรู่จ้ะเชือ่มโยง KPIs และ Competency ทีม่ไีปสูก่ารประเมนิผลทีเ่ป็นรปูธรรมอยา่งไรด ี? 

 o   ต าแหน่งงานมเีป็นรอ้ย แลว้จะออกแบบประเมนิผลงานเฉพาะต าแหน่งเป็นรายบคุคลไดไ้หม ? 

 o   ปัญหาอืน่ๆ สารพัด อาทเิชน่ หัวขอ้/รปูแบบในการประเมนิผลไมช่ดัเจน, การประเมนิผลใชค้วามรูส้กึเป็นตัววดั, ไมม่ี
การวดัผลงานทีช่ดัเจนเป็นรปูธรรม ฯลฯ  

หากองคก์รของทา่นก าลังประสบกับปัญหาดังกลา่วขา้งตน้ จนกอ่ใหเ้กดิอาการอืน่ๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิ

เชน่ การประเมนิไมเ่ป็นธรรม ขวญัก าลังใจพนักงานตกต า่ พนักงานกลุม่ Talent ทยอยลาออก ฯลฯ  

หลักสตูรนี ้ไดพั้ฒนาขึน้จากประสบการณ์ตรงของวทิยากรและทีป่รกึษา ทีอ่อกแบบหลกัสตูรให ้“กระชบั เขา้ใจงา่ย และ
ใชไ้ดจ้รงิ” ทีช่ว่ยทา่นและองคก์รของทา่นได ้โดยทีผู่เ้รยีนรูไ้มจ่ าเป็นตอ้งมพีืน้ฐานความรูเ้กีย่วกับระบบการบรหิารผล
การปฏบิัตงิาน หรอื KPI รวมทัง้ Competency มากอ่น เพือ่พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคก์รของทา่น ในการ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันทางธรุกจิ และน าพาองคก์รไปสูค่วามส าเร็จทีห่วงัไว ้  

วตัถปุระสงค ์: เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม  

1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกับแนวคดิ และความส าคัญของกระบวนการบรหิารผลการปฏบิัตงิานสมัยใหม ่

(Modern Performance Management Process) 
2. สามารถแยกความแตกตา่งระหวา่ง Key Performance Indicators กับ Competency ไดอ้ยา่งชดัเจน 

3. เสรมิสรา้งเทคนคิการก าหนดหลักเกณฑแ์ละแบบประเมนิผลการปฏบิัตงิานยคุใหมไ่ดช้ดัเจนและเป็นรปูธรรม ดว้ย KPI 

และ Competency 

 

หวัขอ้ส าคญัทีท่า่นจะไดเ้รยีนรู ้(Course content) :  

สว่นที ่ 1  :  ปฐมบทเรือ่งนา่รูเ้ก ีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานสมยัใหม ่(Introduction to Modern 

Performance Appraisal) 

 6 ขัน้ตอนส าคัญของระบบบรหิารผลการปฏบิัตงิานเชงิกลยทุธ ์(Strategic Performance Management 

Process) 
 Key Performance Indicators และ Competency เครือ่งมอืและเกณฑใ์นการประเมนิผลยคุใหม ่

 แนวทางการก าหนดปัจจัยและคา่น ้าหนักความส าคัญในการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจ าปียคุใหม ่ 
   

สว่นที ่ 2  :  เทคนคิการก าหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานใหเ้ชือ่มโยงสอดคลอ้งกบั Vision และ Objective 

 การก าหนด Corporate KPIs ดว้ย Balance Scorecard (BSC)  เพือ่วดัผลการด าเนนิงานทางธรุกจิขององคก์ร 
 ตวัอยา่ง : การก าหนด Corporate KPIs ดว้ย Balance Scorecard (BSC) 

 แนวทางการก าหนดตัวชีว้ัดผลงานของแตล่ะฝ่ายงาน (Functional KPIs) ใหเ้ชือ่มโยงกับนโยบาย (Policy) 
วตัถปุระสงค ์(Objective) และเป้าหมายองคก์ร (Corporate KPIs) 

 แนวทางการก าหนดตัวชีว้ัดและเป้าหมายของต าแหน่งงาน (Position KPIs / Individual KPIs) 
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 แนวทางการออกแบบและเชือ่มโยง KPIs สูก่ารประเมนิผลงาน 

 ตวัอยา่ง : การออกแบบและเชือ่มโยง KPIs สูก่ารประเมนิผลงาน 

  

สว่นที ่ 3  :  วธิกีารก าหนดและเชือ่มโยง Competency ไปสูก่ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

 แนวทางการก าหนด Competency ในการประเมนิขดีความสามารถจาก Job Description Version 4 

 แนวทางการแปลง Competency จาก Training Road Map สูก่ารประเมนิความสามารถประจ าปีทีส่อดคลอ้งกับ

กลยทุธอ์งคก์ร  
 ตวัอยา่ง : การแปลง Competency จาก Training Road Map สูก่ารประเมนิความสามารถ  
  

หลกัสตูรนีเ้หมาะสมส าหรบั :   

เจา้ของกจิการ ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการ หัวหนา้แผนก ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และผูส้นใจท่ัวไป  

  

รปูแบบ / วธิกีารการเรยีนรู ้: ผา่นโปรแกรม Zoom  

1. การบรรยาย จากประสบการณ์จรงิภาคปฏบิัตทิีท่ ามากับมอื 

2. Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และใหค้ าแนะน าเพิม่เตมิ 

3. ตอบขอ้ซกัถามทกุ ๆ ค าถาม เพือ่ความเขา้ใจทีช่ดัเจนในการเรยีนรู ้
  

วทิยากร : อาจารย ์ธนเุดช ธาน ี(อ.ตน้) 

 กรรมการผูจ้ัดการสถาบนัฝึกอบรม People Develop Center   
 วทิยากรและทีป่รกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคลองคก์รภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี 

 วทิยากรพเิศษดา้น HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED 

 วทิยากรพเิศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
 อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

 อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบัณฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 

 อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

  

คา่ลงทะเบยีนอบรม : 3,500 บาท/ทา่น (ไมร่วม Vat) 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 
1. โอนเงนิเขา้บญัช ี

ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวดั 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 080-2545660 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
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www.ptstraining.in.th 
 
Email  info.ptstraining@gmail.com,  
ptstraining3@gmail.com 

 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
การประเมนิผลการปฏบิตังิานยคุใหมด่ว้ย KPI และ Competency : 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื info.ptstraining@gmail.com 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ______________________________________________รหสัไปรษณยี_์____________________ 

Tax ID__________________________________________สาขา___________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนา_______________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

http://www.ptstraining.in.th/
mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ
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