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Organization Development 
 

 

 

เราให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์และองค์กร 
ในส่วนของงานที่ปรึกษา ใช้กระบวนการพัฒนาองค์กร 
(Organization Development Process) เพื่อวินิจฉยั
องค์กรและกระบวนการต่าง ๆ ควบคูก่ับความคิดเชิงระบบ 
(System Thinking) 
 

โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อส่งมอบงานที่ปรึกษาให้เกิดผลงานเป็นที่น่าพอใจ เช่น ได้ระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสทิธิภาพ  (PM for Performance Appraisal) 
และก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่องค์กรปรารถนา เช่น ผลการปฏิบัติงานขององค์กรสูงขึ้นและ
ส่งผลกระทบให้องค์กรเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Corporate Performance & 
Competitive Advantage) 
 

ในส่วนของโปรแกรมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าอยา่งเป็นระบบ ( Systematic                   

Leadership Development Program ) ได้น า 2 โมเดลมาใช้

1) โมเดล 4 มิติของการพัฒนาภาวะผู้น า (4 Dimensional Leadership Development)   
มาช่วยก าหนดและออกแบบหลักสูตร ซึง่เป็นหลักสูตรมาตรฐานของบานาน่าเทรนน่ิง โดย
สามารถจัดโปรแกรมฝึกอบรมได้ต้ังแต่ 2 – 6 วัน  
 

2) โมเดลการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development Model)   
มาช่วยพัฒนาการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์สมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา
(Competency) หรือปิดช่องว่างความสามารถที่บกพร่องของบุคลากร (Competency 
Gap Analysis) และน ามาออกแบบเนื้อหาภายในหลักสูตรให้ตอบโจทย์ความต้องการของ
องค์กร  
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1 วัน

• อบรมหลักสูตรการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
(Strategic Performance Management)

1 วัน
• ออกแบบตัววัดผล (KPIs)

2 วัน

• ก าหนดสมรรถนะ (Competency)                                                             
(Core, Functional & Managerial Competency)

1 วัน

• สรุปแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน                   
(Performance Appraisal Form)

1 วัน

• อบรมหลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานและ       
เทคนิคการให้ Feedback

 
  
 
 
 
 

กระบวนการออกแบบตัววัดผลและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(KPI & OKRS Design and Performance Management Process) 
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แนวทางการใหค้ าปรกึษา                                                                                               KPI & OKRS Design and Performance Management Process 

 

วนัที ่ รายละเอยีด วตัถุประสงค ์- ผลลพัธท์ีไ่ด ้ การเตรยีมการ 

Day 1  

การบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกล

ยุทธ ์(Strategic Performance 

Management) 

 

1. อบรม In-House Training หลกัสูตร 

“การบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยุทธ“์ 

             (Strategic Performance Management) 

 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจภาพรวมของกระบวนการบรหิาร

ผลการปฏบิตังิาน                        

(Performance Management Process) 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจการออกแบบตวัวดัผล (KPIs) 

ในระดบัองคก์ร หน่วยงาน และบุคคล 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจการก าหนดสมรรถนะหลกั 

สมรรถนะตามต าแหน่งงาน และสมรรถนะบรหิาร  

(Core, Functional and Managerial 

Competency) ทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่ง 

• เอกสารแสดงวสิยัทศัน ์พนัธกจิ 

และค่านิยมขององคก์ร (Vision 

Mission & Core Value) –   

(ถา้มี) 

• กลยุทธข์ององคก์ร 

(Organizational Strategy) –  

(ถา้มี) 

• สมรรถนะ (Competency) ที่

องคก์รใชป้ระเมินพนักงาน (ถา้มี) 

• ตวัวดัผล (KPIs) ทีใ่ชป้ระเมินผล 

(ถา้มี) 

• ผงัโครงสรา้งขององคก์ร  

Day 2  

การออกแบบตวัวดัผลองคก์ร KPI 

(Key Performance Indicators) 

1. อบรม In-House Training หลกัสูตร    

“เทคนิคการออกแบบระบบตวัวดัผลในองคก์ร” 

2. Workshop I: ฝึกออกแบบตวัวดัผล KPI         

ในแต่ละระดบั 

3. Homework: ออกแบบตวัวดัผลทีเ่หลอืทัง้หมด 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถออกแบบตวัวดัผล (KPIs) 

ดว้ย KPI Cascading Template 

• ไดร้ายการตวัวดัผล KPI (KPI List) 

 

Day 3  

การก าหนดสมรรถนะ 

(Competency)  

1. อบรม In-House Training หลกัสูตร     

“การสรา้งและพฒันาระบบสมรรถนะบุคลากร” 

2. Workshop I: ก าหนดสมรรถนะหลกัรว่มกนั 

(Core Competency) 

3. Workshop II: ฝึกก าหนดสมรรถนะตาม

ต าแหน่งงาน (Functional Competency) 

4. Homework: ก าหนดสมรรถนะตามต าแหน่ง

งานทีเ่หลอื 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนก าหนดค่านิยมองคก์รหรอืสมรรถนะ

หลกั (Core Value – Core Competency) 

• ไดส้มรรถนะหลกัหรอืค่านิยมองคก์ร น าไปใชส้รา้ง

วฒันธรรมองคก์ร (Organizational Culture) 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนก าหนดสมรรถนะตามต าแหน่งงาน 

(Functional Competency) 

• ไดส้มรรถนะตามต าแหน่งงาน 
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แนวทางการใหค้ าปรกึษา                                                                                               KPI & OKRS Design and Performance Management Process 

 

วนัที ่ รายละเอยีด วตัถุประสงค ์- ผลลพัธท์ีไ่ด ้ การเตรยีมการ 

Day 4  

การก าหนดสมรรถนะ 

(Competency) 

 

  

1. Workshop I: ก าหนดสมรรถนะทางการ

บรหิาร (Managerial Competency) 

2. แนวทางการประเมินสมรรถนะดว้ยความถี่

ของการแสดงพฤตกิรรม (Frequency 

Level : FL) 

3. แนวทางการประเมินสมรรถนะดว้ยระดบั

ความช านาญ (Proficiency Level : PL) 

4. Workshop II: เขยีนความหมายของ

สมรรถนะแบบ FL และระบุพฤตกิรรมที่

คาดหวงั  

5. Workshop III: เขยีนความหมายของ

สมรรถนะแบบ PL และรายละเอยีด

พฤตกิรรมทีค่าดหวงั  

6. Homework: งานสมรรถนะทีเ่หลอืทัง้หมด 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนก าหนดสมรรถนะทางการบรหิาร 

(Managerial Competency) 

• ไดส้มรรถนะบรหิารตามผงัโครงสรา้งองคก์ร 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถระบุพฤตกิรรมทีค่าดหวงัของ

สมรรถนะแบบ FL 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถก าหนดรายละเอยีดพฤตกิรรม

ทีค่าดหวงัของสมรรถนะแบบ PL 

• ไดร้ายการสมรรถนะทัง้หมด (Competency 

Dictionary) 

 

 

Day 5  

แนวทางการใหน้ ้าหนักการประเมินผล

ปฏบิตังิาน และวธิกีารใชแ้บบฟอรม์

การประเมินผลการปฏบิตัิงาน 

(Performance Appraisal Form) 

1. แนวทางการใหน้ ้าหนักการประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน (อา้งอิงตามโครงสรา้งองคก์ร) 

2. Workshop I: ก าหนดน ้าหนักการประเมิน 

3. วธิกีารใชแ้บบฟอรม์การประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน 

4. Workshop II: ฝึกใชแ้บบฟอรม์การ

ประเมินผลการปฏิบตังิาน 

5. Homework: ก าหนดน ้าหนักการประเมิน 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนก าหนดน ้าหนักการประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน 

• ไดแ้บบฟอรม์การประเมินผลการปฏบิตัิงานสมบูรณ  ์
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แนวทางการใหค้ าปรกึษา                                                                                                KPI & OKRS Design and Performance Management Process 

 
วนัที ่ รายละเอยีด วตัถุประสงค ์- ผลลพัธท์ีไ่ด ้ การเตรยีมการ 

Day 6  

การประเมินผลการปฏบิตัิงานและ

เทคนิคการให ้Feedback 

(Performance Appraisal and 

Feedback Technique) 

1. อบรม In-House Training หลกัสูตร     

“การประเมินผลการปฏบิตังิานและเทคนิคการให ้

Feedback” 

(Performance Appraisal and Feedback 

Technique) 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนมีแนวความคดิแบบเตบิโต (Growth 

Mindset) ในการใชป้ระโยชนจ์ากแบบประเมินผลการ

ปฏบิตังิาน 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนระวงัความผิดพลาดจากการประเมิน เชน่ 

ประเมินแบบโนม้เอยีงสู่ส่วนกลาง หรอืผลกระทบจากผล

การปฏบิตังิานทีเ่พิ่งเกดิขึน้ เป็นตน้ 

• เพือ่ใหผู้เ้รยีนมีเทคนิคในการใหข้อ้มูลป้อนกลบัผลการ

ปฏบิตังิาน (Feedback) อนัน าไปสู่การปรบัปรุงผลการ

ปฏบิตังิานใหด้ขีึน้ 

 

Day 7  

ส่งมอบคู่มือการบรหิารผลการ

ปฏบิตังิาน 
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