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หลักสูตร การบริหารผลงาน และ ประเมินผลงาน 

1.หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ ทางธรุกจิในปัจจุบนั ทีม่กีารแขง่ขนัทางการตลาดทีส่งูข ึน้ ตน้ทนุคา่ใชจ้่ายที่

สงูขึน้อยา่งรวดเร็ว บคุลากรมทีางเลอืกในการเปลีย่นงานมากขึน้  ท าใหไ้มส่ามารถการรักษาคนเกง่ใหอ้ยู่

กับองคก์รไดน้านๆ  ท าใหอ้งคก์รตา่งๆ ตอ้งหามาตรการ วธิกีาร ในการบรหิารกจิการใหม้ปีระสทิธภิาพ

มากขึน้  

ปัญหาอปุสรรคส าคัญประการหนึง่ในการบรหิาร แกปั้ญหา พัฒนาระบบการจัดการ รวมถงึการ

พัฒนาคน คอื ถา้เราไมส่ามารถวัดคา่ตา่งๆทีส่อดคลอ้งกับเป้าหมายทีต่อ้งการได ้เราก็ไมส่ามารถบรหิาร

จัดการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และตอบโจทยเ์ป้าหมายอยา่งแทจ้รงิ เชน่ 

1. ก าหนดเป้าหมายแลว้ ไมส่ามารถจัดสรร หรอืระบุผูรั้บผดิชอบทีช่ดัเจน ในเป้าหมายแตล่ะขอ้

ใหต้อบโจทยเ์ป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ไมม่เีจา้ภาพทีช่ดัเจนในแตล่ะเรือ่ง หรอืจัดสรรแลว้ก็ยังไมต่อบ

โจทยเ์ป้าหมาย 

2. ไมส่ามารถตอบไดว้า่ หน่วยงานไหน บคุลากรคนใด มผีลงานทีแ่ทจ้รงิอยา่งไร ท างานดหีรอืไม่

ทีผ่่านมาก็ใชก้ารประเมนิจากความรูส้กึ ซึง่ไมส่ามารถตอบโจทยห์รอืสอดคลอ้งกบัเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ท า

ให ้ไมส่ามารถบอกไดว้า่ คา่ใชจ้่ายสว่นไหน คุม้คา่ตอ่การลงทนุหรอืไม ่

3. เมือ่ไมม่กีารประเมนิผลงานทีด่ ีระบบการบรหิารสว่นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ การปรับต ่าแหน่ง การ

จ่ายผลตอบแทน การพัฒนาบคุลากร และการท าแผนปฏบิตักิาร ก็ไมส่ามารถท าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สง่ผลใหเ้กดิผลเสยีในหลายๆดา้น เชน่ เกดิความไมเ่ป็นธรรมตอ่คนท างาน มอีัตราการลาออกสงู การ

ท างานไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ไมส่อดคลอ้งตอ่เป้าหมายขององคก์ร 

หลักสตูรการบรหิารผลงาน (Performance Management) และการประเมนิผลงาน 

(Performance Appraisal) จงึเป็นเครือ่งมอืส าคัญ ทีส่ามารถตอบโจทยข์ององคก์ร ในประเดน็ส าคัญ

ตา่งๆทีก่ลา่วในขา้งตน้ได ้หากองคก์รสามารถจัดท าระบบบรหิารผลงาน และระบบการประเมนิผลงาน 

อยา่งเป็นระบบ ก็จะเป็นตัวแปรส าคัญทีจ่ะสง่เสรมิให ้องคก์รพัฒนาใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืตอ่ไป 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมเขา้ใจถงึ ระบบการบรหิารผลงาน และการประเมนิผลงานแบบใหม ่

2.2 เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรม สามารถวางเป้าหมายใหอ้งคก์ร เพือ่น าไปบรหิารผลงานอืน่ๆตอ่ไป 

2.3 เพือ่ใหแ้ตล่ะหน่วยงานในองคก์ร มเีป้ามหายทีช่ดัเจน และท างานเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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2.4 เพือ่ใหอ้งคก์รมรีะบบการประเมนิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

3.โครงสร้าง และ เน้ือหาของหลักสูตร
สว่นที ่1 ทบทวนปัญหา ความตอ้งการ ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารผลงาน และ ประเมนิผลงาน 

Work Shop 1 ปัญหาความตอ้งการขององคก์ร กอ่นการจัดท าระบบบรหิารและประเมนิผลงาน 

ภาพโดยรวม ประโยชน์ของการตัง้เป้าหมาย ระบบการบรหิารผลงาน และการประเมนิผลงาน 

และ ปัญหาทีม่ักเกดิในองคก์รทีไ่มม่รีะบบบรหิารผลงาน หรอื ไมม่กีารประเมนิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

1.1 องคก์รมเีป้าหมาย แตไ่มส่ามารถจัดสรรใหห้น่วยงานไหนรับผดิชอบ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.2 ไมรู่ว้า่ควรตัง้เป้าหมายจะวัดผล ดา้นใดบา้ง เพือ่สง่เสรมิการเตบิโตขององคก์รแบบมัง่คงยัง่ยนื 

1.3 แตล่ะหน่วยงาน ตา่งมุง่ท าเฉพาะผลงานของตัวเองเทา่นัน้ ท าใหเ้กดิความขัดแยง้ระหวา่ง

หน่วยงาน หรอื ระหวา่งบคุคล เกีย่งงานกนั การท างานไมเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกัน 

1.4 หลายหน่วยงาน ไมม่เีป้าหมาย แคท่ างานตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย เลยไมม่กีารพัฒนาผลงาน 

1.5 บอกไมไ่ดว้า่หน่วยงานไหน มผีลงานดหีรอืไมด่ ีตอ้งปรับปรงุดา้นใด พัฒนาสว่นไหน 

1.6 บอกไมไ่ดว้า่ บคุลากรคนใด ท างานดหีรอืไมด่ ีท าผลงาน คุม้กบัคา่จา้งหรอืไม ่

1.7 การประเมนิผลงาน ใชค้วามรูส้กึ ไมม่กีารวัดผลทีช่ดัเจน สิง่ไหนท าไดด้ ีส ิง่ใดตอ้งปรับ 

1.8 การพัฒนาบคุลากร ไมม่ปีระสทิธภาพ เพราะขาดการประเมนิทีช่ดัเจนวา่ใครควรพัฒนาจุดไหน 

1.9 การประเมนิผลงานทีไ่มม่มีาตรฐาน ท าใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรม กบับคุลากร ท าใหค้นทีม่ี

ผลงานดเีสยีก าลังใจในการท างาน มอีตัราการลาออกสงู 

1.10 การปรับโยกยา้ยหรอืเลือ่นต าแหน่ง ไมเ่หมาะสมกับความสามารถ ท าใหข้าดประสทิธภิาพใน

การท างาน  

สว่นที ่2 การบรหิารผลงาน และ ประเมนิผลงานเพือ่อะไร สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อะไรไดบ้า้ง 

2.1 การท าแผนปฏบิตักิาร (Effective Action Plan) เพือ่ใหบ้รรลตุามเป้าหมาย 

2.2 เป็นเครือ่งมอืประกอบ ในการบรหิารตน้ทนุ คา่ใชจ้่าย (Budget Control) 

2.3 เชือ่งโยงกบั ระบบการพัฒนาบคุลากร (Training Roadmap)  

2.4 ความกา้วหนา้และเตบิโตของบคุคลากร (Career Path) 
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2.5 เป็นขอ้มลูพืน้ฐาน ท าระบบผลตอบแทน บคุลากร  (Compensation) 

2.6 ใชพ้จิารณาเลือ่นต าแหน่ง หรอืโยกยา้ยต าแหน่ง บคุลากร (Promote) 

2.7 ใชใ้นการบรหิาร และ พัฒนาระบบการท างาน ในองคก์รใหด้ขี ึน้ (Work Improvement) 

สว่นที ่3 ทบทวน วสิยัทัศน์ ภารกจิ(พันธกจิ) เพือ่ก าหนดทศิทางของบรษัิท 

ภาพรวมของ Vision ,Mission และ ตัวอยา่งของบรษัิทอืน่ๆ 

3.1 แนวทางการก าหนด วสิยัทัศน์ (Vision) ขององคก์ร 

3.2 แนวทางการก าหนด ภารกจิ (Mission) ขององคก์ร 

3.3 แนวทางการก าหนดคา่นยิม (Core Value) ขององคก์ร 

3.4 สรปุวัตถปุระสงค ์(Objective) ขององคก์ร 

Work Shop 2 การก าหนด Vision, Mission, Objective ขององคก์ร 

สว่นที ่4 การวางเป้าหมาย และตัวชีวั้ดผลงานขององคก์ร 

4.1 ภาพรวม แนวทางการบรหิารผลงาน 

4.2 หลักการวเิคราะหก์ารท า KPI องคก์ร ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

- ตอ้งมผีลกระทบมากพอ (Significant Impact) 

- ตอ้งเจาะจงชดัเจน (Focus) 

- ตอ้งสอดคลอ้ง ไปในทศิทางเดยีวกนั (Alignment) 

- ตอ้งสมดลุ (Balance) 

- ตอ้งสมัพันธใ์นเชงิเหตผุล (Causes and Effects) 

4.3 การก าหนด KPI ขององคก์รใหส้มดลุในดา้นตา่งๆ เพือ่การพัฒนารอบดา้น เตบิโตแบบยัง่ยนื 

- ดา้นการเงนิ 

- ดา้นลกูคา้ 

- ดา้นระบบการบรหิารจัดการ 

- ดา้นการพัฒนาและเตบิโตของบคุลากร 
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4.4 การจัดล าดับความส าคัญ และ ใหน้ ้าหนักคะแนน ของ KPI 

4.4 การกระจาย KPI ขององคก์รสูห่น่วยงาน ใหต้อบโจทยเ์ป้าองคก์ร 

Work Shop 3 การจัดท า KPI ขององคก์รและกระจายสูห่น่วยงาน (ท าตามทีล่ะขัน้ตอนบรรยาย) 

สว่นที ่5 การประเมนิผลงาน จากฐาน KPI และ Competency 

5.1 หลกัในการประเมนิผลงาน ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

5.2 การกระจาย KPI จากหน่วยงาน สู ่ผูบ้รหิาร และ พนักงาน 

Work Shop 4 การกระจาย KPI สูบ่คุคลากร 

5.3 ประเมนิความสามารถ Competency แบบระดับชัน้ความสามารถ  

Work Shop 5 การท าการประเมนิ Competency แบบระดับชัน้ความสามารถ 

5.4 ประเมนิการมาท างาน (Attendance) ส าหรับระดับหัวหนา้ และ พนักงาน 

สว่นที ่6 การจัดระบบการประเมนิผลงานบคุลากร ประจ าปี 

6.1 วธิกีารประเมนิผลงาน บนฐาน KPI, Competency อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6.2 ขัน้ตอน กระบวนการในการการประเมนิผลงาน 

6.3 รปูแบบ , แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการประเมนิผลงาน 

Work Shop 6 การจัดท าระบบประเมนิผลงานประจ าปี 

สว่นที ่7 แนวทางการน าระบบบรหิาร และประเมนิผลงาน ตอ่ยอดไปใชง้านในระบบอืน่ๆ 

7.1 การท าแผนปฏบิตักิาร (Effective Action Plan) 

7.2 ใชพ้จิารณาเลือ่นต าแหน่ง หรอืโยกยา้ยต าแหน่ง บคุลากร (Promote) 

7.3 ระบบการพัฒนาบคุลากร (Training Roadmap)  

7.4 ระบบการจ่ายผลตอบแทน บคุลากร  (Compensation) 

Work Shop7 การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร Effective Action Plan (แบบจ าลอง) 
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4.เทคนิค รูปแบบการฝึกอบรม 
การบรรยายแนว Training & Group Coaching เพือ่สรา้งการระดมความคดิ สลับกับการท า Work Shop 

โดยใชก้จิกรรมทีต่รงตามเนือ้หา และใชข้อ้มลูของจรงิหรอืจ าลองของธรุกจิ เพือ่ ความเขา้ใจ และ

น าไปใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

- บรรยาย 35 % 

- กจิกรรมกลุม่ 65% 

5. ประโยชน์ท่ีองค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
7.1 ไดต้ัวชีวั้ดผลงาน ทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบโจทยเ์ป้าหมายและความตอ้งการขององคก์ร 

 เพือ่น าไป บรหิารผลงาน ประเมนิผล หรอื ท าแผนปฏบิัตกิาร 

7.2 เพือ่ใหท้กุหน่วยงาน ท างานไปในทศิทางเดยีวกันทัง้องคก์ร 

7.3 สรา้งเป้าหมายทีช่ดัเจน ในเป้าของหน่วยงาน และ ผูบ้รหิารระดับในระดับตา่งๆ ใครตอ้งท า

อะไร วัดผลอยา่งไร ท างานไดต้ามเป้ามหายหรอืไม ่

7.4 มรีะบบการประเมนิผลทีช่ดัเจน มมีาตรฐาน ท าใหเ้กดิความเป็นธรรมกับบคุลากรทีมุ่ง่มั่นตัง้ใจ

ท างาน และมผีลงานอยา่งแทจ้รงิ 

7.5 สามารถน า KPI และระบบการประเมนิผลงาน ทีไ่ดไ้ปใชง้านในระบบบรหิารจัดการอืน่ๆ 

6.หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรับ
ผูบ้รหิาร, ผูจั้ดการ, Supervisor, หัวหนา้งาน 

7. ระยะเวลา

 ระยะเวลา หลกัสตูรทั้งหมด 2 วนั / รุน่ (เวลา 9.00-16.00 น.) 




