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25. หลกัสูตร “Workshop - กำรก ำหนด Core Competency และกำรเขยีน Competency Dictionary” 
Workshop - Identifying Core Competency and Establishing Competency Dictionary 

(หลกัสูตร 1 วนั/ 6 ชัว่โมง) 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ในอดีตงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลถูกมองวำ่เป็นงำนสนบัสนุนที่มีผลกระทบต่อธุรกิจนอ้ยมำก กำรบริหำรไม่มี
ตวัช้ีวดัผลงำนที่ชดัเจนวำ่คุม้ค่ำกบัค่ำใชจ่้ำยดำ้นบุคคลำกร (ค่ำจำ้ง-เงินเดือน/ สวสัดิกำร/ ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำคน) ที่องคก์ร
จ่ำยไปหรือไม่ ท ำใหมี้ผูค้ิดพฒันำระบบบริหำรงำนบุคคลใหว้ดัผลส ำเร็จเป็นรูปธรรมไดท้ั้งในภำพรวมขององคก์รและงำน
บริหำรบุคคลแยกยอ่ยตำมหนำ้ที่งำน และยงัสำมำรถเช่ือมโยงใหเ้ห็นผลของกำรบริหำรคนที่มีประสิทธิภำพกบัผลของธุรกิจที่
ตอ้งไปควบคู่กนัไดช้ดัเจนมำกขึ้น 

ระบบ HR Competency based Management (กำรบริหำรโดยยดึหลกัสมรรถนะพนกังำน) จริงๆ แลว้ เป็นกิจกรรม
พื้นฐำนที่ตอ้งท ำในกำรบริหำรคน เพรำะเป็นหลกักำรพื้นฐำนที่องคก์รควรจะตอ้งก ำหนดใหช้ดัเจนวำ่พนกังำนแต่ละต ำแหน่ง 
แต่ละระดบั ควรมีควำมรู้ควำมสำมำรถเร่ืองอะไรบำ้งในระดบัไหน อยำ่งละเอียด ซ่ึงหำกท ำ Competency ไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 
ครบถว้นแลว้ สำมำรถน ำมำใชเ้ป็นฐำนและท ำใหใ้นงำนต่ำงๆ ดำ้นบริหำรคนชดัเจนและมีประสิทธิภำพ เช่น งำนวำ่จำ้ง
พนกังำน กำรก ำหนดค่ำตอบแทน และก ำหนดควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรมพฒันำ เป็นตน้ (กำรบริหำรคนก็เปรียบเหมือนกำร
ผลิตสินคำ้ที่ตอ้งมี Spec ที่ชดัเจน ซ่ึงจะท ำใหบ้ริหำรง่ำยในกำรบริหำร-พฒันำคน ตวัอยำ่งเช่น หำกเรำมีมำตรฐำนวำ่ผูจ้ดักำร
แต่ละต ำแหน่งจะตอ้งมีควำมรู้เร่ืองอะไรบำ้งและรู้ในระดบัที่ลึกเพยีงใด ก็ง่ำยที่จะน ำมำเทียบวำ่ผูจ้ดักำรแต่ละคนที่มีอยูใ่น
ปัจจุบนัมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมนั้นหรือไม่ หำกไม่มีหรือมีควำมรู้แต่ไม่ถึงระดบัที่ก  ำหนด นัน่ก็หมำยควำมวำ่ตอ้งท ำกำร
อบรมพฒันำ เป็นตน้) ทั้งนี ้ Competency เป็นเร่ืองของกำรบริหำรคน ดังน้ัน กำรจะน ำไปใช้อย่ำงได้ผลดีน้ัน ผู้บริหำร 
ผู้จัดกำร และหัวหน้ำงำนทุกคนในองค์กร ควรจะตอ้งรับรู้และเขำ้ใจในหลกักำรและรำยละเอียดมำกพอสมควรจึงจะสำมำรถ
น ำระบบน้ีมำใชใ้นองคก์รไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ในกำรเร่ิมตน้จดัท ำระบบ HR Competency based Management นั้น ควรเร่ิมตน้จำกกำรก ำหนด Core Competency 
เสียก่อน พอใชง้ำนไปไดส้กัระยะ หลงัจำกทุกคนคุน้เคยกบัหลกักำรและวธีิกำรค่อยขยำยจดัท ำ Functional Competency 
ต่อไป  
 ทั้งน้ี ในกำรเร่ิมจดัท ำระบบ ควำมยำก คือ กำรก ำหนดตวั Competency และกำรเขียน Competency Dictionary 
(ค  ำอธิบำยระดบัของ Competency แต่ละตวั) ซ่ึงจ ำเป็นที่ทีมงำนและผูบ้ริหำรจ ำเป็นจะตอ้งเรียนรู้และฝึกฝนใหเ้ขำ้ใจหลกักำร 
วธีิกำร และเทคนิคต่ำงๆ   

 

2. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
2.1 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรบริหำรคนมำกยิง่ขึ้น 
2.2 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้อบรมเขำ้ใจถึงแนวโนม้ของระบบกำรบริหำรคนในอนำคต 
2.3 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้อบรมทรำบถึงหลกั วธีิกำร และรำยละเอียดของระบบ Competency 
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2.4 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้อบรมไดฝึ้กปฏิบตัิก  ำหนดในกำรก ำหนด Core Competency ที่ถูกตอ้ง เพือ่ให้เป็นพื้นฐำนในกำรจะ
น ำไปประยกุตใ์ชง้ำนจริงต่อไป 

2.5 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้อบรมไดรั้บทรำบหลกักำร เทคนิค วธีิกำร และทดลองเขียน Competency Dictionary (ค  ำอธิบำย
ระดบัของ Competency แต่ละตวั) 

 

3. ผู้ที่ควรเข้ำสัมมนำ ผูบ้ริหำร/ ผูจ้ดักำร/ หวัหนำ้งำนในทุกหน่วยงำน  
 

4. เน้ือหำและก ำหนดกำรอบรม 
09.00 – 10.30 –    ควำมหมำย แนวคิด และหลกักำรของระบบ HR Competency based Management 

- หลกักำรหำ (สร้ำงใหม่หรือพฒันำ) Competency เพือ่ใชใ้นองคก์ร 
- หลกัในกำรก ำหนด Core Competency (ทกัษะควำมสำมำรถหลกัๆ ที่ตอ้งกำรใหค้นส่วน

ใหญ่ในองคก์รมี) 
10.30 – 10.45 Coffee Break 
10.45 – 12.00 -     ตวัอยำ่ง Core Competencies 
  -     หลกักำรแบ่งระดบัทกัษะ/ควำมรู้ของ Core Competency แต่ละตวัใหช้ดัเจน 
  -     หลกักำรเขียนอธิบำยระดบัของ Competency ที่ชดัเจน (Competency Dictionary) 
                                  พร้อมตวัอยำ่งประกอบ 
12.00 – 13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 -    ฝึกปฏิบตัิ; ก ำหนด Core Competencies  

-    ฝึกปฏิบตัิ; เขียนค ำอธิบำยระดบัของ Competency แต่ละระดบั (Competency Dictionary) 
     (ฝึกเขียนไดเ้ป็นบำงตวัเท่ำนั้น ตำมเวลำที่มีจ  ำกดั) 
-    เทคนิคในกำรน ำระบบ HR Competency based Management มำประยกุตใ์ชก้บังำนต่ำงๆ 
     ในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล 

14.30  – 14.45 Coffee Break 
14.45 – 16.00 -     เทคนิคกำรใช ้Competency ในงำนสรรหำบุคลำกร 

-      เทคนิคกำรใช ้Competency ในงำนบริหำรค่ำจำ้งเงินเดือน 
- เทคนิคกำรใช ้Competency ในงำนพฒันำทรัพยำกรบุคคล 
- เทคนิคกำรใช ้Competency ในงำนเล่ือนต ำแหน่งงำน (Promotion) 
- ถำม-ตอบขอ้สงสยั 

 

5. วิทยำกร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวตัิวทิยากร ตามเอกสารแนบ 

 


