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TRAINING OUTLINE  

 

หลักสูตร การออกแบบระบบบริหารผลงานอย่างบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

 

 

 

 

 
 

PRINCIPLES 

การประเมินผลงานคือการนําผลการปฏิบตังิานมาเปรียบเทียบกบัเป้าหมายทีPคาดหวงั  ซึPงความคาดหวงัของค์กรคือ 
วิสยัทศัน์ หรือ เป้าหมาย/แผนธุรกิจ ทีPองค์กรต้องการให้พนกังานของตนสามารถสร้างผลงานได้ตามแผนทีPกําหนดไว้ 
แตก่ารประเมินผลงานอยา่งเดียวจะบอกได้แตเ่พียงว่าสําเร็จหรือไมสํ่าเร็จเทา่นั Wน ไมไ่ด้หมายถึงการทําอยา่งไรให้
ผลงานของพนกังานเชืPอมโยงและสนบัสนนุเป้าหมายขององค์กร  จงึต้องอาศยัระบบการบริหารผลงานของพนกังาน
แตล่ะคนเพืPอให้สร้างผลงานตามแผนทีPกําหนดด้วย แตก่ารบริหารผลงานทีPดีจะต้องไมเ่กิดปัญหาเหลา่นี W 

• ประเมินผลงานแล้ว ไมส่อดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กร ? 
• ตา่งฝ่ายตา่งมีเป้าหมายและตวัชี Wวดัไมเ่หมือนกนั จะประเมินผลอยา่งไรให้มีความเป็นธรรม ? 
• ประเมินผลแล้วจะนําไปเชืPอมโยงกบัระบบคา่ตอบแทน เชน่ การขึ Wนคา่จ้าง การจ่ายโบนสั หรือการพฒันาคน

อยา่งไร?  
• ปัญหาอืPนๆ อาทิเชน่ หวัข้อ/รูปแบบในการประเมินผลไมช่ดัเจน, การประเมินผลใช้ความรู้สกึเป็นตวัวดั, 

หวัหน้างานไมก่ล้าแจ้งผลตอ่ลกูน้อง พนกังานไมย่อมรับ ฯลฯ 
หลกัสตูรนี W ได้ถกูออกแบบและพฒันาขึ Wนมา เพืPอการจดัทําระบบบริหารผลการปฏิบตังิานแบบบรูณาการ คือ
นอกจากเป็นระบบทีPจะทําให้ผลงานของพนกังานสอดคล้องกบันโยบายและเป้าหมายขององค์กรแล้ว ยงัเป็นการ
บริหารผลงานแบบรอบทิศทางทั Wงพนกังานภายในฝ่ายงาน ระหวา่งฝ่ายงาน และองค์กรหรือทีPเรียกวา่ ผลงานรวมทั Wง
องค์กร (Integration) อีกด้วย  
 

OBJECTIVES 

1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีPยวกบัหลกัการ แนวคดิ และแนวปฏิบตัขิองการบริหารผลการปฏิบตังิาน
สมยัใหม ่ 

2. สามารถกําหนดตวัชี Wวดั (Key Result Area) ในการทํางานของตําแหนง่งานทั Wงในด้านผลงาน (Performance) 
และพฤตกิรรม (Competency) ในการทํางานให้สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์กรได้  

3. สามารถออกแบบกระบวนการและวิธีการในการบริหารผลงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วทิยากร: อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชต ิ
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4. เรียนรู้กระบวนการออกแบบการประเมินผลงาน และเครืPองมือตา่ง ๆ ทีPสามารถนํามาใช้ในการบริหารผลงาน 
5. สามารถนําผลภาคปฏิบตังิานมาเชืPอมโยงกบัการปรับคา่จ้างประจําปี การกําหนดแผนพฒันารายบคุคล และ

กําหนดแนวทางการพฒันาสายอาชีพของพนกังานได้ 
 

 AREAS OF STUDY 

1. แนวคิดและหลกัการของการบริหารผลงาน กบัการบริหารจดัการองค์กร 
2.  ความแตกตา่งระหว่างการบริหารผลงาน และการประเมินผลงาน 
3.  ขั Wนตอนของการบริหารผลการปฏิบตังิานเชิงกลยทุธ์ (Strategic Performance Management Process) 
4.  เครืPองมือสําคญัในการประเมินผลการปฏิบตังิานสมยัใหม ่ทีPสอดคล้องกนัแบบบรูณาการ 
5. การกําหนด Corporate KPIs  เพืPอวดัผลการดําเนินงานขององค์กร และการถ่ายทอดสูฝ่่ายงานตา่ง ๆ ด้วย

เครืPองมือแผนทีPกลยทุธ์ 
    Workshop: การเขียนแผนทีPกลยทุธ์เพืPอจดัทําแผนการปฏิบตังิานและวดัผลงาน 
6. การกําหนดตวัชี Wวดั(KPI) และสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร  ของฝ่ายงาน และรายบคุคล ให 
     สอดคล้องกนัและเชืPอมโยงกบัเป้าหมายขององค์กร 

           Workshop: การกําหนด Functional KPIs ของฝ่ายงาน และ รายบคุคล  
7. SMART JD เครืPองมือการกําหนด Functional Job Description และ Position Job Description ทีPสอดคล้อง

กบั Vision Mission ขององค์กร 
8. การวิเคราะห์หาตวัชี Wวดั (KPI) และ สมรรถนะ (Competency) จาก SMART JD เพืPอใช้บริหารและประเมินผล 
9. เทคนิคการออกแบบและพฒันาระบบบริหารผลการปฏิบตังิาน (PMS Design and Implement) ทีPมี KPIs 

และ   Competency 
     กรณีศึกษา ระบบบริหารผลการปฏิบตังิานและแบบประเมินทีPมี KPI และ Competency 
10. รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบตังิานในรูปแบบตา่ง  ๆ  เชน่ การประเมิน 90 องศา, 180 องศา, 270 

องศา และ 360 องศา และตวัอยา่งแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบตังิาน 

• กระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิาน (Performance Appraisal, Coaching and Feedback) 

• ปัญหาและข้อผิดพลาดทีPพบบอ่ยในการประเมินผลการปฏิบตังิาน 

• แนวทางการกําหนดปัจจยัและนํ Wาหนกัในการประเมินผลการปฏิบตังิานประจําปี  

• การเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินผลการปฏิบตังิาน ก่อนประเมิน ระหวา่งการประเมิน และ
หลงัการประเมินฯ 

• เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบตัิงานของพนกังานทีPมีผลงาน สงูกวา่เป้าหมาย ผลงานบรรลเุป้าหมาย 
และผลงานตํPากวา่เป้าหมาย 

• กรณีศึกษาและตวัอย่าง  Flow การบริหารและประเมินผลการปฏิบตังิาน      
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11. การเชืPอมโยงการประเมินผลการปฏิบตังิานกบั HR System เชน่ การปรับเงินเดือน การจา่ยโบนสั การพฒันา
งานพนกังานคน และองค์กร ฯลฯ 

            กรณีศึกษาและตวัอยา่งการให้รางวลัตอบแทน (Reward System) ทีPสอดคล้องกบัผลการปฏิบตังิาน 
            กรณีศึกษาและตวัอยา่ง การเชืPอมโยงกบัแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) 

12. ถาม – ตอบปัญหาและแลกเปลี�ยนประสบการณ์ 
 

หมายเหต ุหวัข้อทีPเสนอสามารถปรับเปลีPยนได้ตามความต้องการของลกูค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร 
 

การตดิต่อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th 


