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22. หลกัสูตร “ระบบกำรประเมนิผลกำรปฏบิัติงำนสมยัใหม่” 
Modern Performance Management System 

(หลกัสูตร 1 วนั/ 6 ชัว่โมง) 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
หลำยองคก์รมกัพบปัญหำในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ซ่ึงประเด็นของปัญหำในเร่ืองดงักล่ำวมีจ ำนวนมำก  

และทุกๆ ประเด็นดูเป็นปัญหำส ำคญัและยำกต่อกำรแกไ้ขทั้งส้ิน เช่น ผูป้ระเมินแต่ละคนประเมินมีมำตรฐำน (น ้ ำหนกัในกำร
ประเมิน) ต่ำงกนัมำก บำงฝ่ำยผูจ้ดักำรใจดีพนกังำนทั้งฝ่ำยไดค้ะแนนสูงเกือบทั้งหมด ในขณะที่บำงฝ่ำยผูจ้ดักำรประเมินแบบ
เขม้พนกังำนในฝ่ำยส่วนใหญ่ไดค้ะแนนในระดบักลำงๆ/ แบบฟอร์มกำรประเมินผลไม่ชดัเจน/ ผูป้ระเมินมีอคต/ิ พนกังำน
ส่วนใหญ่มองวำ่กำรประเมินผลไม่ยติุธรรม/ พนกังำนไม่ยอมรับกำรประเมินเน่ืองจำกวธีิกำรวดัผลไม่ชดัเจน ผูป้ระเมินช้ีแจง
รำยละเอียดระดบัผลงำนของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำไม่ได/้ ทิศทำงของกำรประเมินไม่สอดคล้องกับผลประกอบกำร (โดยรวมแล้ว
หัวหน้ำประเมินพนักงำนออกมำดีมำก แต่ผลประกอบกำรของบริษัทกลับไม่ดี สวนทำงกัน)  ฯลฯ 
 มีผูค้ิดคน้ระบบประเมินผลแบบใหม่หลำย Model เช่น MBO – Management by Objectives (ประเมินผลตำม
เป้ำหมำยที่ตั้งไวล่้วงหนำ้)/ KPI – Key Performance Indicators (ประเมินโดยดูจำกตวัช้ีวดัผลงำนที่ส ำคญัๆ ในแต่ละงำน)/ 
BSC – Balance Scored Card (ประเมินโดยดูจำกตวัช้ีวดัผลงำนที่ส ำคญัๆ ในแต่ละงำน ซ่ึงในกำรก ำหนดตวัช้ีวดัใหพ้จิำรณำ
ใน 4 มุมมองดว้ย คือ มุมมองดำ้นกำรเงิน – มุมมองดำ้นลูกคำ้ – มุมมองดำ้นกระบวนกำรภำยใน – มุมมองดำ้นกำรเติบโตและ
นวตักรรม)/ OKRs ฯลฯ ซ่ึงระบบประเมินผลเหล่ำน้ีมุ่งไปที่ผลส ำเร็จของงำนเป็นหลกั อนัจะท ำใหผ้ลประเมินส่วนบุคคล
โดยรวมขององคก์รกบัผลประกอบกำรสอดคลอ้งกนั (คือหำกผลงำนโดยรวมของคนส่วนใหญ่ในองคก์รดีแลว้ ผล
ประกอบกำรก็จะออกมำดีดว้ย) นอกจำกน้ีระบบเหล่ำน้ียงัจะท ำใหพ้นกังำนมีแรงจูงใจในกำรท ำงำน มำกขึ้น เพรำะกำรจะ
ไดรั้บกำรพจิำรณำควำมดีควำมชอบเพยีงไรนั้นขึ้นอยูก่บัผลงำนที่ท  ำเป็นหลกั ผลที่สุดคือท ำใหป้ระสิทธิภำพขององคก์ร
เพิม่ขึ้น 
 ดงันั้น ระบบกำรประเมินผลงำนจึงเป็นเร่ืองที่องคก์รจะตอ้งเอำใจใส่มำกเป็นพเิศษ เพือ่ใหพ้นกังำนเขำ้ใจและยอมรับ 
อนัจะเป็นเคร่ืองมืออยำ่งหน่ึงในกำรเพิม่ประสิทธิภำพงำนในองคก์ร 

 

2. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
2.1 เพือ่ใหเ้ขำ้ใจถึงประโยชน์ของระบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนที่ดี (ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อองคก์ร และพนกังำน) 
2.2 เพือ่ใหท้รำบถึงรำยละเอียด/ ประเภทของระบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนที่มีใชก้นัอยูใ่นองคก์รธุรกิจต่ำงๆ 

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
2.3 เพือ่ใหท้รำบถึงแนวคิด หลกักำร และรำยระเอียดของระบบกำรประเมินผลประเภทต่ำงๆ พร้อมวธีิกำรที่จะน ำมำ

ประยกุตใ์ชจ้ริงอยำ่งมีประสิทธิภำพ (โดยจะลงรำยละเอียด 3 เร่ือง คือ MBO/ KPI/ BSC) 
2.4 ใหมี้กำรระดมสมองเพือ่หำจุดดอ้ยของระบบประเมินผลปัจจุบนัขององคก์ร และคิดหำแนวทำงในกำรปรับปรุง

กำรประเมินผลใหมี้ควำมยติุธรรมและเที่ยงตรงมำกขึ้น 
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3. ผู้ที่ควรเข้ำสัมมนำ ผูบ้ริหำร/ ผูจ้ดักำรฝ่ำย/ ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย/ หวัหนำ้หน่วยงำน ของทุกหน่วยงำนในบริษทัฯ  
 

4. เน้ือหำและก ำหนดกำรสัมมนำ 
 

09.00 – 10.30 / หลกักำรและประโยชน์ของระบบประเมินผลทีดี่ที่มีต่อองคก์ร และพนกังำน 
  / ปัญหำที่พบมำกในกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนในองคก์รทัว่ๆ ไป 

10.30 – 10.45 Coffee Break 
10.45 – 12.00 / ประเภทกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน (รำยละเอียด/ ตวัอยำ่ง/ ขอ้ดี-ขอ้เสีย) 

/ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดว้ยแบบฟอร์มมำตรฐำน 
/ ระบบ: 360 องศำ/ ศูนยก์ลำงกำรประเมิน/ คณะกรรมกำรประเมิน ฯลฯ 
/ กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนดว้ยกำรวดัผลงำนเม่ือเทียบกบัเป้ำหมำยกำร 
  ท ำงำน (Management by Objectives หรือ MBO) 
/ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดว้ยวธีิกำรบนัทึกพฤติกรรม 

12.00 – 13.00 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 / กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดว้ย KPI และ BSC 
  / ตวัอยำ่ง MBO – BSC – KPIs - OKRs 
14.30 – 14.45 Coffee Break 
14.45 – 16.00 / เทคนิคในกำรก ำหนดในกำรก ำหนดเป้ำหมำยในงำนตำม MBO-KPIs-BSC-OKRs 

  / กำรประยกุตใ์ชง้ำนจริงในระบบประเมินผลแบบต่ำงๆ อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
  / ขอ้คิดในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเพือ่ใหก้ำรประเมินผลมีควำมยตุิธรรมและ 
    เที่ยงตรงมำกขึ้น 
  / ถำม-ตอบขอ้สงสยั 

 

5. วิทยำกร อ. รุ่งนิกร สุมงคล  **ดูประวตัิวทิยากร ตามเอกสารแนบ 

 


