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การประเมนิผลการปฏบิตังิานยคุใหม ่ดว้ย KPI และ 
Competency รุน่ที� 14 

(Performance Appraisal : PMS Module 2) 
 
 
 

วทิยากร: อาจารยธ์นเุดช ธาน ี
วทิยากรและทีBปรกึษาผูช้าํนาญการพเิศษดา้น HR จากประสบการณ์ 30 ปี 
อาจารยพ์เิศษคณะบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (M.B.A.) มหาวทิยาลัยภาครัฐ 

อาจารยพ์เิศษคณะรัฐประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ (M.P.A.) มหาวทิยาลัยเอกชน 
อดตีกรรมการสมาคมการจดัการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

ดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล ทีBไดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ 
และองคก์รธรุกจิชั _นนําหลายแหง่ จากประสบการณก์ารทํางานในองคก์รชั _นนํากว่า 30 ปี 

 
 

19 ตลุาคม 2564 
09.00 -16.00 น. 

 ** St. James สขุมุวทิ 26  (สถาน ีBTS พรอ้มพงษ)์ 
  

*สถานทีBจัดสมัมนาอาจเปลีBยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 

 
หลกัการและเหตผุล 
การประเมนิผลยคุปัจจุบนัเนน้เรืBอง Performance / Results และ Competency แต่ก็ยังประสบกบัปัญหาเหลา่นี_ ?  

o บคุลากรยังไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีBยวกับระบบบรหิารผลการปฏบัิตงิาน  (Performance Management 
System) 

o เลอืกไมถู่กว่าจะประเมนิผลดว้ย OKR หรอื KPI ด ี??? 
o ไมส่ามารถแยกความแตกต่างระหวา่ง Key Performance Indicators และ Performance Indicators ได ้
o ในการกําหนดหัวขอ้ประเมนิผลไม่สามารถกําหนดไดว้่า อะไรคอื KPI (Key Performance Indicators) 
อะไรคอื PI (Performance Indicators) ? 

o แยกไมอ่อกระหวา่ง Performance กบั Competency 
o จะประเมนิ Competency ก็มีแต่พฤตกิรรมทีBจับตอ้งไดย้าก จะมกีารประเมนิ Competency ทีBชัดเจนได ้
อย่างไร ? 

o ประเมนิผลว่ายากแลว้แต่ Performance Feedback ยิBงยากกว่า จะ Feedback อย่างไรใหเ้ป็นธรรมและ
ไดรั้บการยอมรับจากลูกนอ้ง ? 

o ประเมนิผลแลว้ ไมรู่จ้ะนําผลการประเมนิไปใชเ้ชืBอมโยงกับการพัฒนาบลุากรไดอ้ยา่งไร ? 
หากองคก์รของท่านกําลังประสบกับปัญหาดังกล่าวขา้งตน้ จนก่อใหเ้กดิอาการอืBนๆ ของปัญหาการจัดการตามมา 
อาทเิชน่  การประเมนิผลไม่เป็นธรรม พนักงานไมย่อมรับผลการประเมนิ หัวหนา้รูส้กึอัดอัดเวลาแจง้ผลงานลูกนอ้ง 
ขวัญกําลังใจพนักงานตกตํBา พนักงานกลุม่ Talent ทยอยลาออก ฯลฯ  
                หลักสูตรทีBเจา้ของกจิการ ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ควรพลาด ท่านจะไดเ้รยีน
เทคนิค ขั _นตอนการประเมินผลการปฏิบัตงิานยุคใหม่แบบครบวงจร ทีBไดรั้บการออกแบบและพัฒนาขึ_นจาก
ประสบการณต์รงของวทิยากรในการเรยีนรูท้ีB “กระชบั เขา้ใจง่าย และนําไปใชป้ฏบิตัไิดจ้รงิ” 
  
 

วตัถปุระสงค:์   
1. เสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ เกีBยวกับแนวคดิ และความสําคัญของกระบวนการบรหิารผลการปฏบิตังิาน
สมัยใหม่ (Modern Performance Management Process) 

2. สามารถแยกความเหมอืนและความแตกต่างระหวา่ง KPI กบั OKR ได ้



 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จาํกดั 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  

3. สามารถกําหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมนิผลงานใหส้อดกบัเป้าหมายองคก์ร
และงานทีBรับผดิชอบ 

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

5. สามารถกําหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจําปีสมัยใหม่ไดช้ดัเจนและเป็นรูปธรรม 
ดว้ย KPI   และ Competency 

6. เสรมิสรา้งความรูเ้กีBยวกับ Performance Feedback ทีBมปีระสทิธภิาพ 
7. สามารถนําผลการประเมนิไปใชใ้นการบรหิารผลงานไดอ้ย่างเป็นระบบ  

 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
สว่นที�  1  :  ปฐมบทเรื�องนา่รูเ้ก ี�ยวกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานสมยัใหม ่(Introduction to 
Modern Performance Appraisal) 
o ความเชืBอมโยงของการประเมนิผลการปฏบิตังิานกับระระบบบรหิารผลการปฏบัิตงิาน (Performance 
Management System : PMS) 

o 6 ขั _นตอนสําคัญของระบบบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยุทธ ์(Strategic Performance Management 
Process) 

o Key Performance Indicators และ Competency เครืBองมอืและเกณฑใ์นการประเมนิผลยคุใหม่ 
o แนวทางการกําหนดปัจจัยและคา่นํ_าหนักความสาํคัญในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานประจําปียุคใหม่   
สว่นที�  2  :  ความเหมอืนที�แตกตา่ง และความแตกตา่งที�เหมอืนกนั ของ KPI (Key Performance 
Indicator) กบั OKR (Objective and Key Result) 
o ความเหมอืนทีBแตกตา่งของ KPI กบั OKR 
o ความแตกต่างทีBเหมอืนกนัของ KPI กบั OKR  
o ถา้ OKR ไมน่ยิมใชป้ระเมนิผล แลว้องคก์รทีBใช ้OKR ใชเ้ครืBองมอืใดในการประเมนิผล ???  
สว่นที�  3  :  เทคนคิการกาํหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานใหเ้ชื�อมโยงสอดคลอ้งกบั Vision และ Objective 
o ความหมายและประเภทของ KPI 
o การกําหนด Corporate KPIs ดว้ย Balance Scorecard (BSC)  เพืBอวัดผลการดําเนนิงานทางธรุกจิของ
องคก์ร 

o แนวทางการกําหนดตัวชี_วัดและเป้าหมายขององคก์ร (Corporate KPIs) 
o แนวทางการกําหนดตัวชี_วัดผลงานของแตล่ะฝ่ายงาน (Functional KPIs) ใหเ้ชืBอมโยงกับนโยบาย 
(Policy) วัตถปุระสงค ์(Objective) และเป้าหมายองคก์ร (Corporate KPIs) 

o Workshop 1 : ฝึกปฏบิตักิาํหนด Functional KPIs ของฝ่ายงาน ใหเ้ชื�อมโยงกบั Objective 
และเป้าหมายองคก์ร (Corporate KPIs) 

o การจัดทําบนัทกึขอ้ตกลงผลงาน (Performance Agreement) ใหเ้ชืBอมโยงกับนโยบาย (Policy) 
วัตถปุระสงค ์(Objective) และเป้าหมายองคก์ร (Corporate KPIs) 

o แนวทางการกําหนดตัวชี_วัดและเป้าหมายของตําแหน่งงาน (Position KPIs / Individual KPIs) 
o ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กบั Performance Indicators 
o แนวทางการออกแบบและเชืBอมโยง KPIs สูก่ารประเมนิผลงาน 
o Workshop 2 : ฝึกปฏบิตัอิอกแบบประเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ย KPI ของแตล่ะตําแหนง่งาน  
สว่นที�  4  :  วธิกีารกําหนดและเชื�อมโยง Competency ไปสูก่ารประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
o ความหมายและประเภทของ Competency 
o ขอ้มลูแหล่งทีBมา และประเภทของ Competency  
o ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กบั และ Competency 
o แนวทางการกําหนด Competency ในการประเมนิขดีความสามารถจาก Job Description Version 4 
o แนวทางการแปลง Competency จาก Training Road Map สูก่ารประเมนิความสามารถประจําปีทีB
สอดคลอ้งกบักลยุทธอ์งคก์ร พรอ้มตัวอย่าง  

สว่นที�  5  :  แนวทางในการประเมนิผลงานอยา่งเป็นธรรมและไดร้บัการยอมรบั 
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o แนวทางในการประเมนิผลงานอยา่งเป็นธรรมและไดรั้บการยอมรับ 
o กระบวนการในการประเมนิ และ Feedback ผลการปฏบัิตงิานลกูนอ้ง 6 ขั _นตอน  
สว่นที�  6  :  แนวทางการแจง้ผลการปฏบิตังิาน (Positive Feedback) ใหไ้ดท้ ัgงใจและไดท้ ัgงงานจาก
ลกูนอ้ง 
o เทคนคิการแจง้ผลงาน (Positive Feedback) แบบไดท้ั _งใจ และไดท้ั _งผลงานจากลกูนอ้ง  
สว่นที�  7  :  การนําผลการประเมนิไปปรบัใชง้านเชื�อมโยงกบั Human Resources System 
o แนวทางการเชืBอมโยงผลการปฏบัิตงิานกบัแผนพัฒนารายบคุคล (Performance Appraisal linked to 
Individual Development Plan : IDP) 

o แนวทางการเชืBอมโยงผลการประเมนิกบั Training Road Map และ Career Path 
o แนวทางการเชืBอมโยงผลการประเมนิกบั Succession Plan ดว้ย Competency และ KPI 
o แนวทางการเชืBอมโยงผลการประเมนิกบัการปรับคา่จา้งประจําปียุคใหม่ แบบองิเกรด ไมอ่งิ Bell Curve 

   
รปูแบบและวธิกีารเรยีนรู ้: 
• การบรรยาย 
• ประกอบการแชรป์ระสบการณ์ตรง 
• การทํากจิกรรมกลุม่ (Workshop) ในการปฏบิตัจิรงิ 
• ประชมุระดมความคดิ นําเสนอผลงาน 
• ซกัถาม การแลกเปลีBยนความเห็นซึBงกนัและกัน  

  
หลกัสตูรนีgเหมาะสาํหรบั : 
เจา้ของกจิการ ผูบ้รหิาร ผูจั้ดการ หัวหนา้แผนก ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และผูส้นใจทัBวไป  
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 

อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ราคาคา่อบรม / หลกัสูตร / ทา่น 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

1 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00 

พเิศษ...ราคาโปรโมช ั�น !!! 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

2 3,600.00 252.00 108.00 3,744.00 3,852.00 
3 3,000.00 210.00 90.00 3,120.00 3,210.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดังนี_ 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขทีB 127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บญัชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขทีB 014-2-63503-8 

          ชืBอบญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ทีB 0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุืBอบรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชืBอหลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัBงจา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากดั (สํานักงานใหญ)่ 
3.  หกั ณ ทีBจา่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีBไดช้าํระมาแลว้   
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิBง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซีB จํากัด 
โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
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แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 
 
อบรม, สมัมนา, พนักงาน,หลกัสตูร, การประเมนิผลการปฏบิตังิานยคุใหม,่KPI,Competency,Performance,Appraisal  


