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22. หลักสู ตร “ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ”
Designing a Modern Staff Performance Management
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
หลายองค์กรมักพบปัญหาในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งประเด็นของปั ญหาในเรื่ องดังกล่าวมีจานวนมาก
และทุกๆ ประเด็นดูเป็ นปั ญหาสาคัญและยากต่อการแก้ไขทั้งสิ้ น เช่น ผูป้ ระเมินแต่ละคนประเมินมีมาตรฐาน (น้ าหนักในการ
ประเมิน) ต่างกันมาก บางฝ่ ายผูจ้ ดั การใจดีพนักงานทั้งฝ่ ายได้คะแนนสู งเกือบทั้งหมด ในขณะที่บางฝ่ ายผูจ้ ดั การประเมินแบบ
เข้มพนักงานในฝ่ ายส่ วนใหญ่ได้คะแนนในระดับกลางๆ/ แบบฟอร์ มการประเมินผลไม่ชดั เจน/ ผูป้ ระเมินมีอคติ/ พนักงาน
ส่ วนใหญ่มองว่าการประเมินผลไม่ยตุ ิธรรม/ พนักงานไม่ยอมรับการประเมินเนื่ องจากวิธีการวัดผลไม่ชดั เจน ผูป้ ระเมินชี้แจง
รายละเอียดระดับผลงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ได้/ ทิศทางของการประเมินไม่ สอดคล้องกับผลประกอบการ (โดยรวมแล้ว
หัวหน้ าประเมินพนักงานออกมาดีมาก แต่ ผลประกอบการของบริษัทกลับไม่ ดี สวนทางกัน) ฯลฯ
มีผคู ้ ิดค้นระบบประเมินผลแบบใหม่หลาย Model เช่น MBO – Management by Objectives (ประเมินผลตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ล่วงหน้า)/ KPI – Key Performance Indicators (ประเมินโดยดูจากตัวชี้วดั ผลงานที่สาคัญๆ ในแต่ละงาน)/
BSC – Balance Scored Card (ประเมินโดยดูจากตัวชี้วดั ผลงานที่สาคัญๆ ในแต่ละงาน ซึ่ งในการกาหนดตัวชี้วดั ให้พิจารณา
ใน 4 มุมมองด้วย คือ มุมมองด้านการเงิน – มุมมองด้านลูกค้า – มุมมองด้านกระบวนการภายใน – มุมมองด้านการเติบโตและ
นวัตกรรม) ฯลฯ ซึ่ งระบบประเมินผลเหล่านี้มุ่งไปที่ผลสาเร็ จของงานเป็ นหลัก อันจะทาให้ผลประเมินส่ วนบุคคลโดยรวม
ขององค์กรกับผลประกอบการสอดคล้องกัน (คือหากผลงานโดยรวมของคนส่ วนใหญ่ในองค์กรดีแล้ว ผลประกอบการก็จะ
ออกมาดีดว้ ย) นอกจากนี้ ระบบเหล่านี้ยงั จะทาให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทางาน มากขึ้น เพราะการจะได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบเพียงไรนั้นขึ้นอยูก่ บั ผลงานที่ทาเป็ นหลัก ผลที่สุดคือทาให้ประสิ ทธิ ภาพขององค์กรเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ระบบการประเมินผลงานจึงเป็ นเรื่ องที่องค์กรจะต้องเอาใจใส่ มากเป็ นพิเศษ เพื่อให้พนักงานเข้าใจและยอมรับ
อันจะเป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานในองค์กร
2. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
2.1 เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่ดี (ที่เป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อองค์กร และพนักงาน)
2.2 เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด/ ประเภทของระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มีใช้กนั อยูใ่ นองค์กรธุ รกิจต่างๆ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
2.3 เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด หลักการ และรายระเอียดของระบบการประเมินผลประเภทต่างๆ พร้อมวิธีการที่จะนามา
ประยุกต์ใช้จริ งอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (โดยจะลงรายละเอียด 3 เรื่ อง คือ MBO/ KPI/ BSC)
2.4 ให้มีการระดมสมองเพื่อหาจุดด้อยของระบบประเมินผลปัจจุบนั ขององค์กร และคิดหาแนวทางในการปรับปรุ ง
การประเมินผลให้มีความยุติธรรมและเที่ยงตรงมากขึ้น
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3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา ผูบ้ ริ หาร/ ผูจ้ ดั การฝ่ าย/ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย/ หัวหน้าหน่วยงาน ของทุกหน่วยงานในบริ ษทั ฯ
4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 / หลักการและประโยชน์ของระบบประเมินผลที่ดีที่มีต่อองค์กร และพนักงาน
/ ปั ญหาที่พบมากในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในองค์กรทัว่ ๆ ไป
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45 – 12.00 / ประเภทการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (รายละเอียด/ ตัวอย่าง/ ข้อดี-ข้อเสี ย)
/ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยแบบฟอร์มมาตรฐาน
/ ระบบ: 360 องศา/ ศูนย์กลางการประเมิน/ คณะกรรมการประเมิน ฯลฯ
/ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยการวัดผลงานเมื่อเทียบกับเป้ าหมายการ
ทางาน (Management by Objectives หรื อ MBO)
/ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยวิธีการบันทึกพฤติกรรม
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 / การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วย KPI และ BSC
/ ตัวอย่าง MBO – BSC - KPIs
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / เทคนิคในการกาหนดในการกาหนดเป้ าหมายในงานตาม MBO-KPIs-BSC
/ การประยุกต์ใช้งานจริ งในระบบประเมินผลแบบต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
/ ข้อคิดในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อให้การประเมินผลมีความยุติธรรมและ
เที่ยงตรงมากขึ้น
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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