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22. หลกัสูตร “ระบบการประเมนิผลการปฏบิัติงานสมยัใหม่” 
Designing a Modern Staff Performance Management 

(หลกัสูตร 1 วนั/ 6 ชัว่โมง) 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
หลายองคก์รมกัพบปัญหาในการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงประเด็นของปัญหาในเร่ืองดงักล่าวมีจ านวนมาก  

และทุกๆ ประเด็นดูเป็นปัญหาส าคญัและยากต่อการแกไ้ขทั้งส้ิน เช่น ผูป้ระเมินแต่ละคนประเมินมีมาตรฐาน (น ้าหนกัในการ
ประเมิน) ต่างกนัมาก บางฝ่ายผูจ้ดัการใจดีพนกังานทั้งฝ่ายไดค้ะแนนสูงเกือบทั้งหมด ในขณะท่ีบางฝ่ายผูจ้ดัการประเมินแบบ
เขม้พนกังานในฝ่ายส่วนใหญ่ไดค้ะแนนในระดบักลางๆ/ แบบฟอร์มการประเมินผลไม่ชดัเจน/ ผูป้ระเมินมีอคติ/ พนกังาน
ส่วนใหญ่มองวา่การประเมินผลไม่ยติุธรรม/ พนกังานไม่ยอมรับการประเมินเน่ืองจากวธีิการวดัผลไม่ชดัเจน ผูป้ระเมินช้ีแจง
รายละเอียดระดบัผลงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ได/้ ทศิทางของการประเมินไม่สอดคล้องกบัผลประกอบการ (โดยรวมแล้ว
หัวหน้าประเมินพนักงานออกมาดีมาก แต่ผลประกอบการของบริษัทกลบัไม่ดี สวนทางกนั)  ฯลฯ 
 มีผูคิ้ดคน้ระบบประเมินผลแบบใหม่หลาย Model เช่น MBO – Management by Objectives (ประเมินผลตาม
เป้าหมายท่ีตั้งไวล่้วงหนา้)/ KPI – Key Performance Indicators (ประเมินโดยดูจากตวัช้ีวดัผลงานท่ีส าคญัๆ ในแต่ละงาน)/ 
BSC – Balance Scored Card (ประเมินโดยดูจากตวัช้ีวดัผลงานท่ีส าคญัๆ ในแต่ละงาน ซ่ึงในการก าหนดตวัช้ีวดัใหพ้ิจารณา
ใน 4 มุมมองดว้ย คือ มุมมองดา้นการเงิน – มุมมองดา้นลูกคา้ – มุมมองดา้นกระบวนการภายใน – มุมมองดา้นการเติบโตและ
นวตักรรม) ฯลฯ ซ่ึงระบบประเมินผลเหล่าน้ีมุ่งไปท่ีผลส าเร็จของงานเป็นหลกั อนัจะท าใหผ้ลประเมินส่วนบุคคลโดยรวม
ขององคก์รกบัผลประกอบการสอดคลอ้งกนั (คือหากผลงานโดยรวมของคนส่วนใหญ่ในองคก์รดีแลว้ ผลประกอบการก็จะ
ออกมาดีดว้ย) นอกจากน้ีระบบเหล่าน้ียงัจะท าใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการท างาน มากข้ึน เพราะการจะไดรั้บการพิจารณา
ความดีความชอบเพียงไรนั้นข้ึนอยูก่บัผลงานท่ีท าเป็นหลกั ผลท่ีสุดคือท าใหป้ระสิทธิภาพขององคก์รเพิ่มข้ึน 
 ดงันั้น ระบบการประเมินผลงานจึงเป็นเร่ืองท่ีองคก์รจะตอ้งเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ เพื่อใหพ้นกังานเขา้ใจและยอมรับ 
อนัจะเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการเพิ่มประสิทธิภาพงานในองคก์ร 

 
2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

2.1 เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงประโยชน์ของระบบประเมินผลการปฏิบติังานท่ีดี (ท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อองคก์ร และพนกังาน) 
2.2 เพื่อใหท้ราบถึงรายละเอียด/ ประเภทของระบบประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมีใชก้นัอยูใ่นองคก์รธุรกิจต่างๆ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
2.3 เพื่อใหท้ราบถึงแนวคิด หลกัการ และรายระเอียดของระบบการประเมินผลประเภทต่างๆ พร้อมวธีิการท่ีจะน ามา

ประยกุตใ์ชจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ (โดยจะลงรายละเอียด 3 เร่ือง คือ MBO/ KPI/ BSC) 
2.4 ใหมี้การระดมสมองเพื่อหาจุดดอ้ยของระบบประเมินผลปัจจุบนัขององคก์ร และคิดหาแนวทางในการปรับปรุง

การประเมินผลใหมี้ความยติุธรรมและเท่ียงตรงมากข้ึน 
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3. ผู้ทีค่วรเข้าสัมมนา ผูบ้ริหาร/ ผูจ้ดัการฝ่าย/ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย/ หวัหนา้หน่วยงาน ของทุกหน่วยงานในบริษทัฯ  
 

4. เนือ้หาและก าหนดการสัมมนา 
 

09.00 – 10.30 / หลกัการและประโยชน์ของระบบประเมินผลท่ีดีท่ีมีต่อองคก์ร และพนกังาน 
  / ปัญหาท่ีพบมากในการประเมินผลการปฏิบติังานในองคก์รทัว่ๆ ไป 

10.30 – 10.45 Coffee Break 
10.45 – 12.00 / ประเภทการประเมินผลการปฏิบติังาน (รายละเอียด/ ตวัอยา่ง/ ขอ้ดี-ขอ้เสีย) 

/ การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยแบบฟอร์มมาตรฐาน 
/ ระบบ: 360 องศา/ ศูนยก์ลางการประเมิน/ คณะกรรมการประเมิน ฯลฯ 
/ การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยการวดัผลงานเม่ือเทียบกบัเป้าหมายการ 
  ท างาน (Management by Objectives หรือ MBO) 
/ การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ยวธีิการบนัทึกพฤติกรรม 

12.00 – 13.00 พกัรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 / การประเมินผลการปฏิบติังานดว้ย KPI และ BSC 
  / ตวัอยา่ง MBO – BSC - KPIs 
14.30 – 14.45 Coffee Break 
14.45 – 16.00 / เทคนิคในการก าหนดในการก าหนดเป้าหมายในงานตาม MBO-KPIs-BSC 

  / การประยกุตใ์ชง้านจริงในระบบประเมินผลแบบต่างๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  / ขอ้คิดในการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อใหก้ารประเมินผลมีความยติุธรรมและ 
    เท่ียงตรงมากข้ึน 
  / ถาม-ตอบขอ้สงสัย 

 

5. วทิยากร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวติัวทิยากร ตามเอกสารแนบ 


