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พนักงาน

อยางไร….ใหไดงานและได ใจ
PERFORMANCE MANAGEMENT
SYSTEM (PMS)

หลักการและเหตุผล
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management System) เปนเครื่องมือการบริหารจัดการที่
ไดรับความสนใจมากในปจจุบัน แตจะมีผูบริหารสักกี่คนที่
เขาใจแนวคิดดังกลาวนี้อยางถองแท ผูบริหารหลายคนมัก
มองแนวคิด PMS วาเปนการประเมินผลงาน (Performance
Appraisal) ที่เกิดขึ้นในชวงกลางปและ/หรือปลายปเทานั้น ซึ่ง
แทจริงแลวแนวคิดของ PMS เปนกระบวนการหรือระบบที่ตอง
มองทั้งวงจรประกอบดวย P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ที่
เกิดขึ้นตั้งแตตนป ระหวางป และปลายป
การอบรมในหลักสูตร PMS นี้มุงหวังวาผูเขารับการอบรม
จะไดรับแนวทางในการบริหารจัดการผลงานของพนักงาน
อยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการวางแผนปจจัยวัดผลงานของ
พนักงาน (Plan) ที่เนนแนวคิด “คาของคนอยูที่ผลของงาน”
และในระหวางปผูบังคับบัญชาจะตองทําหนาที่ผลักดันให
พนักงานทําผลงานตามที่คาดหวัง (Do) ดวยการใหขอมูล
ปอนกลับและการโคชพนักงาน รวมถึงในชวงกลางปและ/หรือ
ปลายปผูบังคับบัญชาจะตองประเมินผลงานของพนักงานวา
เปนไปตามที่องคการคาดหวังหรือไม (Check) และสุดทายก็
คือการนําผลงานของพนักงานมาใชประโยชนตอในการบริหาร
และพัฒนาพนักงาน (Act) ซึ่งเปนไปตามวงจรของ PMS ที่
ประกอบดวย Plan-Do-Check-Act
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ความหมายของการบริหารผลงานสมัยใหม (Modern PMS)
4 วงจรการบริหารผลงานสมัยใหม
วงจรที่ 1 Plan : การวางแผนปจจัยวัดผลงาน (Performance
Planning)
ปจจัยวัดผลงานที่เนน KPIs ของตําแหนงงาน
ความหมายและความสําคัญของ KPIs
รูปแบบของ KPIs
แนวทางการกําหนด KPIs ของตําแหนงงาน
-ความแตกตางระหวาง PIs และ KPIs
-การกําหนด KPIs และนํ้าหนักของ KPIs ของตําแหนงงาน
-การกําหนดเปาหมายและกระจายคาเปาหมายของ KPIs
ของตําแหนงงาน
-ฝกปฏิบัติการกําหนด KPIs ของตําแหนงงาน
ปจจัยวัดผลงานที่เนนสมรรถนะหรือ Competency
ความหมายและความสําคัญของ Competency
องคประกอบและประเภทของ Competency
แนวทางการกําหนด Competency
-สมรรถนะหลัก (Core Competency)
-สมรรถนะดานบริหารจัดการ (Managerial Competency)
-สมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency)
»สมรรถนะรวม (Common FC)
»สมรรถนะเฉพาะตามตําแหนงงาน (Specific FC)
-ฝกปฏิบัติการกําหนด Common FC

วงจรที่ 2 Do : การใหขอมูลปอนกลับและการสอนแนะ
(Performance Feedback and Coaching)
แนวคิดการใหขอมูลปอนกลับถึงผลงานแกพนักงาน
(Performance Feedback)
ศาสตร : แนวทางการเก็บขอมูลผลงานของพนักงานตาม
หลัก ST-A-R
ศิลปะ : การบอกผลงานของพนักงาน
แนวคิดการโคชผลงานแกพนักงาน (Performance Coaching)
ความหมายและลักษณะของการโคช
เทคนิคการตั้งคําถามแบบทรงพลัง
Role Play : การใหขอมูลปอนกลับและการโคชผลงานแก
พนักงาน
วงจรที่ 3 Check : การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Performance Appraisal)
แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการออกแบบฟอรมประเมินผลการปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของ KPIs และ Competency
อคติที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฝกปฏิบัติ : ทางการออกแบบฟอรมประเมินผลการปฏิบัติงาน
บนพื้นฐานของ KPIs และ Competency
วงจรที่ 4 Act : การเชื่อมโยงผลประเมินกับการใหรางวัลและ
โอกาสการพัฒนา (Performance Reward and Opportunities)
หลุมพรางที่ทําให PMS ไมประสบความสําเร็จ
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