การสร้างและพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
(Competency - Based System – 2Day)
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หลักการและเหตุผล
❖

ความสามารถและความได้เปรี ยบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) นับว่าเป็ นหัวใจสาคัญของการ
ดาเนินธุรกิจในทุกยุคสมัย องค์กรจะคงความสามารถและความได้เปรี ยบ จาเป็ นต้องลงทุนพัฒนาใน
ฟังก์ชนั่ งานต่าง ๆ ภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง ซึ่งการลงทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้องค์กร
เกิดสมรรถนะอันโดดเด่น (Distinctive Competency) ฟังก์ชนั่ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็ นหนึ่ง
ในหน่วยงานที่มีความสาคัญ เนื่องจากองค์กรจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ถ้าบุคลากร
ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสาคัญมากในปัจจุบนั

❖

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดว้ ยแนวคิดขีดความสามารถหรื อสมรรถนะ (Competency) เป็ นที่นิยมใน
ปัจจุบนั แต่การนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ผูบ้ ริ หารต้องเข้าใจแก่นแท้และหลักการของ
สมรรถนะว่าเป็ นอย่างไร มิฉะนั้นองค์กรจะได้รับผลเสี ยมากกว่าผลดี โดยความหมายของสมรรถนะ
(Competency) คือ “พฤติกรรมการทางานของบุคลากรที่แสดงออกอย่ างเหมาะตามความคาดหวัง
(Expected Behavior) กับหน้ าที่ความรั บผิดชอบ และนาไปสู่ ผลการปฏิบัติงานที่เป็ นไปตามเป้าหมายของ
องค์ กร” โดยกระบวนการพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร มีแนวทางดังนี้
• โมเดลพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Model)
• สมรรถนะหลัก (Core Competency)
• สมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional Competency)
• สมรรถนะทางการบริ หาร (Managerial Competency)
• การพัฒนาส่วนประกอบของสมรรถนะ
• วิธีการและเครื่ องมือสมรรถนะบุคลากร

❖

การพัฒนาส่ วนประกอบของสมรรถนะมีความสาคัญมาก ผูบ้ ริ หารไม่ควรนาสมรรถนะสาเร็ จรู ปมาใช้
ทันที (Competency Dictionary) โดยไม่ปรับให้เข้ากับบริ บทองค์กร วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้าง Competency
Dictionary ขึ้นมาเอง โดยนาสมรรถนะทั้งหมดที่กาหนดได้จากกระบวนการ (Core, Functional &
Managerial Competency) มาให้คานิยาม เขียนพฤติกรรมที่คาดหวัง (Expected Behavior) ตามแนวทาง
การประเมินด้วยความถี่ของการแสดงพฤติกรรม (Frequency Level : FL) และด้วยระดับความชานาญ
(Proficiency Level : PL) พร้อมกับการ Mapping ระดับตาแหน่งที่คาดหวังในสมรรถนะ

❖

วัตถุประสงค์หนึ่ งของระบบสมรรถนะ (Competency-Based System) คือการพัฒนาบุคลากรที่พฤติกรรม
การทางานหรื อสมรรถนะไม่เป็ นไปตามที่คาดหวัง (Competency Gap) ดังนั้นวิธีการและเครื่ องมือในการ
ประเมินสมรรถนะจึงสาคัญมาก เนื่องจากผลการประเมินจะถูกนาไปใช้ในประเด็นต่าง ๆ ของการบริ หาร
ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน การพัฒนาความก้าวหน้าในงาน เป็ นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะอย่างเป็ นระบบ (Competency Model)
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถกาหนดสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตาแหน่งงาน และสมรรถนะทางการบริ หาร
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาส่ วนประกอบของสมรรถนะให้เหมาะสมกับบริ บทขององค์กร
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถประเมินสมรรถนะได้อย่างถูกต้อง
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร




พื้นฐานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
• ความเป็ นมาและแนวคิดของสมรรถนะ
• ความหมายของสมรรถนะ (Competency)
• มิติและประเภทของสมรรถนะ
• ส่ วนประกอบของสมรรถนะ
กระบวนการพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
• โมเดลพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Model)
• ความหมายของสมรรถนะหลัก (Core Competency)
• แนวทางกาหนดสมรรถนะหลักจาก




•
•

วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
กลยุทธ์ (Strategy)

ความหมายของสมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional Competency)
แนวทางกาหนดสมรรถนะตามตาแหน่งงานจาก




ผังโครงสร้างตาแหน่งงาน (Organization Chart)
Job Description (JD)
แนวคิด KSA ภายใต้แบบจาลองภูเขาน้ าแข็ง

ความหมายของสมรรถนะทางการบริ หาร (Managerial Competency)
• แนวทางกาหนดสมรรถนะทางการบริ หาร
การพัฒนาส่วนประกอบของสมรรถนะ
• การให้คานิยามความหมายของสมรรถนะ
• การประเมินสมรรถนะด้วยความถี่ของการแสดงพฤติกรรม (Frequency Level : FL)
• การประเมินสมรรถนะด้วยระดับความชานาญ (Proficiency Level : PL)
• การเขียนความหมายของสมรรถนะแบบ FL และระบุพฤติกรรมที่คาดหวัง
• การเขียนความหมายของสมรรถนะแบบ PL และรายละเอียดพฤติกรรมที่คาดหวัง
• การ Mapping ระดับตาแหน่งที่คาดหวัง
• ตัวอย่าง: Competency Dictionary
เครื่ องมือพัฒนาระบบสมรรถนะบุคลากร
• วิธีการประเมินสมรรถนะบุคลากร
• ตารางสรุ ปผลการประเมิน (Competency Matrix)
• วิธีพฒ
ั นาบุคลากรจากสมรรถนะ (Competency Base Development)
การบรรยาย 60% และ Workshop 40%
•
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