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ยกเครื�องเรื�องการประเมนิผลการปฏบิตังิานยคุใหม ่ดว้ย KPI และ Competency  
(Performance Appraisal based on KPI and Competency) 

 
 

วทิยากร : อาจารย ์ธนเุดช  ธาน ี(อ.ตน้) 
กรรมการผูจั้ดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center 

วทิยากรและทีMปรกึษาผูเ้ชีMยวชาญดา้นระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน จากประสบการณ์ HR กวา่ 30 ปี 
อดตีกรรมการสมาคมการจัดการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ทีMปรกึษาดา้น KPI Management (OKR) ปี 2557-ปัจจบัุน 
 

28 มกราคม 2563 
09.00 – 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
 

 *สถานทีMจัดอบรมอาจเปลีMยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 หลกัการและเหตผุล 
 

องคก์รของทา่นเคยประสบกบัปญัหาเหลา่นีVบา้งไหม?  

• บคุลากรยงัไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance 
Management System) 

• ไมส่ามารถแยกความแตกตา่งระหวา่ง Key Performance Indicators และ Performance 
Indicators ได ้

• ในการกําหนดหวัขอ้ประเมนิผลไมส่ามารถกําหนดไดว้า่อะไรคอื Key Performance Indicators 
อะไรคอื Performance Indicators 

• ประเมนิผลวา่ยากแลว้ แตก่าร Feedback ยิ�งยากกวา่ จะ Feedback อยา่งไรใหเ้ป็นธรรมและไดร้บั
การยอมรบัจากลกูนอ้ง 

• ประเมนิผลแลว้ ไมรู่จ้ะนําผลการประเมนิไปใชเ้ชื�อมโยงกบัการพฒันาบลุากรไดอ้ย่างไร  
หากองคก์รของทา่นกําลังประสบกบัปัญหาดังกลา่วขา้งตน้ จนกอ่ใหเ้กดิอาการอืMนๆ ของปัญหาการจัดการตามมา 

อาทเิชน่ การประเมนิผลไม่เป็นธรรม พนักงานไมย่อมรับผลการประเมนิ หัวหนา้รูส้กึอัดอดัเวลาแจง้ผลงานลกูนอ้ง 
ขวัญกําลังใจพนักงานตกตํMา พนักงานกลุม่ Talent ทยอยลาออก ฯลฯ  

 
วตัถปุระสงค ์

 
1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีMยวกับแนวคดิ และความสําคัญของกระบวนการบรหิารผลการปฏบิตังิาน
สมัยใหม่ (Modern Performance Management Process) 

2. สามารถกําหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมนิผลงานใหส้อดกบัเป้าหมายองคก์ร
และงานทีMรับผดิชอบ 

3.  สามารถแยกความแตกตา่งระหว่าง Key Performance Indicators, Performance Indicators และ 
Competency ไดอ้ย่างชดัเจน 

4.  สามารถกําหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีสมัยใหม่ไดช้ดัเจนและเป็นรูปธรรม 
ดว้ย KPI และ Competency 

5. เสรมิสรา้งความรูเ้กีMยวกับ Performance Feedback ทีMมปีระสทิธภิาพ 
6. สามารถนําผลการประเมนิไปใชใ้นการบรหิารผลงานไดอ้ย่างเป็นระบบ 
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หวัขอ้การบรรยายและ Workshop  
 
สว่นที�  1  :  ปฐมบทเรื�องนา่รูเ้ก ี�ยวกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานสมยัใหม ่(Introduction to Modern 
Performance Appraisal) 

• ความเชืMอมโยงของการประเมนิผลการปฏบิตังิานกับระระบบบรหิารผลการปฏบัิตงิาน (Performance 
Management System : PMS) 

• 6 ขั oนตอนสาํคัญของระบบบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Performance Management 
Process) 

• Key Performance Indicators และ Competency เครืMองมอืและเกณฑใ์นการประเมนิผลยคุใหม ่
• แนวทางการกําหนดปัจจัยและคา่นํoาหนักความสําคัญในการประเมนิผลการปฏบิัตงิานประจําปียุคใหม่  

สว่นที�  2  :  เทคนคิการกาํหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ใหเ้ชื�อมโยงสอดคลอ้งกบั Vision และ Objective 

• ความหมายและประเภทของ KPI 
• การกําหนด Corporate KPIs ดว้ย Balance Scorecard (BSC)  เพืMอวดัผลการดําเนนิงานทางธรุกจิของ
องคก์ร 

• แนวทางการกําหนดตัวชีoวัดและเป้าหมายขององคก์ร (Corporate KPIs) 
• แนวทางการกําหนดตัวชีoวัดผลงานของแตล่ะฝ่ายงาน (Functional KPIs) ใหเ้ชืMอมโยงกับนโยบาย (Policy) 
วัตถปุระสงค ์(Objective) และเป้าหมายองคก์ร (Corporate KPIs) 

• Workshop 1 : การกําหนด Functional KPIs ของฝ่ายงานใหเ้ชื�อมโยงกบัเป้าหมายองคก์ร 
(Corporate KPIs) 

• การจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงผลงาน (Performance Agreement) ใหเ้ชืMอมโยงกับนโยบาย (Policy) 
วัตถปุระสงค ์(Objective) และเป้าหมายองคก์ร (Corporate KPIs) 

• แนวทางการกําหนดตัวชีoวัดและเป้าหมายของตําแหน่งงาน (Position KPIs / Individual KPIs) 
• ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กบั Performance Indicators 
• แนวทางการออกแบบและเชืMอมโยง KPIs สูก่ารประเมนิผลงาน 
• Workshop 2 : การออกแบบและเชื�อมโยง KPIs สูก่ารประเมนิผลงาน 

สว่นที�  3  :  วธิกีารกําหนดและเชื�อมโยง Competency ไปสูก่ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน  

• ความหมายและประเภทของ Competency 
• ขอ้มลูแหล่งทีMมา และประเภทของ Competency  
• ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กบั และ Competency 
• แนวทางการกําหนด Competency ในการประเมนิขดีความสามารถจาก Job Description Version 4 
• แนวทางการแปลง Competency จาก Training Road Map สูก่ารประเมนิความสามารถประจําปีทีMสอดคลอ้ง
กบักลยุทธอ์งคก์ร พรอ้มตวัอยา่ง 

สว่นที�  4  :  แนวทางในการประเมนิผลงานอยา่งเป็นธรรมและไดร้บัการยอมรบั 

• แนวทางในการประเมนิผลงานอยา่งเป็นธรรมและไดรั้บการยอมรับ 
• กระบวนการในการประเมนิ และ Feedback ผลการปฏบัิตงิานลกูนอ้ง 6 ขั oนตอน 

สว่นที�  5  :  แนวทางการแจง้ผลการปฏบิตังิาน (Positive Feedback) ใหไ้ดท้ ัVงใจและไดท้ ัVงงานจาก
ลกูนอ้ง 

• เทคนคิการแจง้ผลงาน (Positive Feedback) แบบไดท้ั oงใจ และไดท้ั oงผลงานจากลกูนอ้ง 
สว่นที�  6  :  การนําผลการประเมนิไปปรบัใชง้านเชื�อมโยงกบั Human Resources System 

• แนวทางการเชืMอมโยงผลการปฏบิัตงิานกบัแผนพัฒนารายบคุคล (Performance Appraisal linked to 
Individual Development Plan : IDP) 

• แนวทางการเชืMอมโยงผลการประเมนิกบั Training Road Map และ Career Path 
• แนวทางการเชืMอมโยงผลการประเมนิกบั Succession Plan ดว้ย Competency และ KPI 



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th    

• แนวทางการเชืMอมโยงผลการประเมนิกบัการปรับคา่จา้งประจําปียุคใหม่ แบบองิเกรด ไมอ่งิกลุม่ ไม่องิโควตา้  
  

 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
   
                                                       
อตัราหลกัสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายในวนัที� 28 มกราคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00 
สมาชกิ HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 

พเิศษ! ชําระภายในวนัที� 13 มกราคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00 
สมาชกิ HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนีo 
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บญัชสีะสมทรัพย ์สาขา ซอยอาร ี  เลขทีM 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขา พหลโยธนิ เลขทีM 014-2-63503-8 

          ชืMอบัญช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั   
          และแฟ็กซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีM 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืMอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของทา่น และชืMอหลักสตูร 
2.  ชาํระดว้ยเชค็บรษัิท สัMงจ่าย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิMง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีM จํากดั 
3.  หัก ณ ทีMจ่าย 3% เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไม่คนืเงนิทีMไดช้าํระมาแลว้   
 
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. 
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8    
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
Website: www.hipotraining.co.th  
E-mail: hipotraining@gmail.com  
ID Line: hipotraining 
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining  

 
 
อบรม,สมัมนา,  
 
 
 
 
 


