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25. หลักสู ตร “Workshop - การกาหนด Core Competency และการเขียน Competency Dictionary”
Workshop - Identifying Core Competency and Effective Writing of Competency Dictionary
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
ในอดีตงานบริ หารทรัพยากรบุคคลถูกมองว่าเป็ นงานสนับสนุนที่มีผลกระทบต่อธุ รกิจน้อยมาก การบริ หารไม่มี
ตัวชี้วดั ผลงานที่ชดั เจนว่าคุม้ ค่ากับค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร (ค่าจ้าง-เงินเดือน/ สวัสดิการ/ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคน) ที่องค์กร
จ่ายไปหรื อไม่ ทาให้มีผคู้ ิดพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลให้วดั ผลสาเร็ จเป็ นรู ปธรรมได้ท้ งั ในภาพรวมขององค์กรและงาน
บริ หารบุคคลแยกย่อยตามหน้าที่งาน และยังสามารถเชื่อมโยงให้เห็นผลของการบริ หารคนที่มีประสิ ทธิ ภาพกับผลของธุ รกิจที่
ต้องไปควบคู่กนั ได้ชดั เจนมากขึ้น
ระบบ HR Competency based Management (การบริ หารโดยยึดหลักสมรรถนะพนักงาน) จริ งๆ แล้ว เป็ นกิจกรรม
พื้นฐานที่ตอ้ งทาในการบริ หารคน เพราะเป็ นหลักการพื้นฐานที่องค์กรควรจะต้องกาหนดให้ชดั เจนว่าพนักงานแต่ละตาแหน่ง
แต่ละระดับ ควรมีความรู้ความสามารถเรื่ องอะไรบ้างในระดับไหน อย่างละเอียด ซึ่งหากทา Competency ได้ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วนแล้ว สามารถนามาใช้เป็ นฐานและทาให้ในงานต่างๆ ด้านบริ หารคนชัดเจนและมีประสิ ทธิภาพ เช่น งานว่าจ้าง
พนักงาน การกาหนดค่าตอบแทน และกาหนดความจาเป็ นในการฝึ กอบรมพัฒนา เป็ นต้น (การบริ หารคนก็เปรี ยบเหมือนการ
ผลิตสิ นค้าที่ตอ้ งมี Spec ที่ชดั เจน ซึ่ งจะทาให้บริ หารง่ายในการบริ หาร-พัฒนาคน ตัวอย่างเช่น หากเรามีมาตรฐานว่าผูจ้ ดั การ
แต่ละตาแหน่งจะต้องมีความรู ้เรื่ องอะไรบ้างและรู ้ในระดับที่ลึกเพียงใด ก็ง่ายที่จะนามาเทียบว่าผูจ้ ดั การแต่ละคนที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั มีความรู ้ความสามารถตามนั้นหรื อไม่ หากไม่มีหรื อมีความรู ้แต่ไม่ถึงระดับที่กาหนด นัน่ ก็หมายความว่าต้องทาการ
อบรมพัฒนา เป็ นต้น) ทั้งนี้ Competency เป็ นเรื่องของการบริหารคน ดังนั้น การจะนาไปใช้ อย่างได้ ผลดีน้ัน ผู้บริหาร
ผู้จัดการ และหัวหน้ างานทุกคนในองค์ กร ควรจะต้องรับรู้และเข้าใจในหลักการและรายละเอียดมากพอสมควรจึงจะสามารถ
นาระบบนี้มาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการเริ่ มต้นจัดทาระบบ HR Competency based Management นั้น ควรเริ่ มต้นจากการกาหนด Core Competency
เสี ยก่อน พอใช้งานไปได้สักระยะ หลังจากทุกคนคุน้ เคยกับหลักการและวิธีการค่อยขยายจัดทา Functional Competency
ต่อไป
ทั้งนี้ ในการเริ่ มจัดทาระบบ ความยาก คือ การกาหนดตัว Competency และการเขียน Competency Dictionary
(คาอธิบายระดับของ Competency แต่ละตัว) ซึ่ งจาเป็ นที่ทีมงานและผูบ้ ริ หารจาเป็ นจะต้องเรี ยนรู ้และฝึ กฝนให้เข้าใจหลักการ
วิธีการ และเทคนิคต่างๆ
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาตระหนักถึงความสาคัญในการบริ หารคนมากยิง่ ขึ้น
2.2 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเข้าใจถึงแนวโน้มของระบบการบริ หารคนในอนาคต
2.3 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมทราบถึงหลัก วิธีการ และรายละเอียดของระบบ Competency
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2.4 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้ฝึกปฏิบตั ิกาหนดในการกาหนด Core Competency ที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็ นพื้นฐานในการจะ
นาไปประยุกต์ใช้งานจริ งต่อไป
2.5 เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมได้รับทราบหลักการ เทคนิค วิธีการ และทดลองเขียน Competency Dictionary (คาอธิบาย
ระดับของ Competency แต่ละตัว)
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การ/ หัวหน้างานในทุกหน่วยงาน
4. เนือ้ หาและกาหนดการอบรม
09.00 – 10.30 – ความหมาย แนวคิด และหลักการของระบบ HR Competency based Management
- หลักการหา (สร้างใหม่หรื อพัฒนา) Competency เพื่อใช้ในองค์กร
- หลักในการกาหนด Core Competency (ทักษะความสามารถหลักๆ ที่ตอ้ งการให้คนส่ วน
ใหญ่ในองค์กรมี)
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 - ตัวอย่าง Core Competencies
- หลักการแบ่งระดับทักษะ/ความรู ้ของ Core Competency แต่ละตัวให้ชดั เจน
- หลักการเขียนอธิบายระดับของ Competency ที่ชดั เจน (Competency Dictionary)
พร้อมตัวอย่างประกอบ
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 - ฝึ กปฏิบตั ิ; กาหนด Core Competencies
- ฝึ กปฏิบตั ิ; เขียนคาอธิบายระดับของ Competency แต่ละระดับ (Competency Dictionary)
(ฝึ กเขียนได้เป็ นบางตัวเท่านั้น ตามเวลาที่มีจากัด)
- เทคนิคในการนาระบบ HR Competency based Management มาประยุกต์ใช้กบั งานต่างๆ
ในการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 - เทคนิคการใช้ Competency ในงานสรรหาบุคลากร
- เทคนิคการใช้ Competency ในงานบริ หารค่าจ้างเงินเดือน
- เทคนิคการใช้ Competency ในงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- เทคนิคการใช้ Competency ในงานเลื่อนตาแหน่งงาน (Promotion)
- ถาม-ตอบข้อสงสัย
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5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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