การประเมินผลการปฏิบตั ิ งานและเทคนิคการให้ Feedback
(Performance Appraisal and Feedback Technique)
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หลักการและเหตุผล
❖

การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Appraisal) หมายถึง กระบวนการประเมินค่าของบุคคลผูซ้ ่ ึง
ปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ทั้งมิติผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบตั ิงานภายในระยะเวลา
หนึ่งที่กาหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสังเกต การจดบันทึก และการประเมินโดยหัวหน้างาน โดยอยู่
บนพื้นฐานของความเป็ นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน และมีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิ ทธิภาพในทาง
ปฏิบตั ิ ซึ่งให้ความเป็ นธรรมโดยทัว่ กัน (เครดิตข้ อมูล : การประเมินผลการปฏิบัติงาน - อลงกรณ์ มีสุทธา)

❖

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นเครื่ องมือหนึ่งในการพัฒนาองค์กร (OD – Organization Development)
และเป็ นองค์ประกอบหนึ่งในกระบวนการบริ หารองค์กรและทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงกับ
องค์ประกอบอื่น ๆ และมีความสอดคล้อง (Relevance) กับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานมีหลากหลายวิธี ดังนั้นการออกแบบระบบและการเลือกวิธีประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะองค์กร จึงมีความสาคัญมาก โดยปกติแล้วสามารถแบ่งประเภท
ของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้ดงั นี้
• แบบคุณลักษณะของบุคคล (Trait Rating Based Approach)
• แบบพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน (Job Performance or Behavior Based Approach)
• แบบผลสาเร็ จของงาน (Result or Objective Based Approach)
• แบบผสมผสาน (Hybrid Approach)

❖

การบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Management) สามารถนาผลการประเมินไปใช้ฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะที่ดียงิ่ ขึ้น (KSAA) และนาไปใช้
ประกอบการตัดสิ นใจทางการบริ หาร เช่น การบริ หารผลตอบแทน (Remuneration Management) หรื อ
การบริ หารสายอาชีพ (Career Management) เป็ นต้น โดยการสื่ อสารผลการประเมินดังกล่าว ผูป้ ระเมิน
หรื อผูจ้ ดั การต้องมีเทคนิคการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้ผถู ้ ูกประเมินได้ตระหนักรู ้และเต็ม
ใจยอมรับผลการประเมิน มีความรู ้สึกที่ดี พร้อมกับปรึ กษาร่ วมกันในการค้นหาแนวทางต่าง ๆ ที่
เหมาะสมต่อการปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖
❖
❖
❖

เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีแนวความคิด (Growth Mindset) ที่ถูกต้องและเติบโตกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อัน
ส่ งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจประเภทของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบต่าง ๆ และสามารถนาไปปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับองค์กร
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วิธีการประเมินสาคัญและเป็ นเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั (KPI and Competency) ว่ามี
แนวทางในการกาหนดดัชนีวดั ผลงานหลักและสมรรถนะอย่างไร
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีเทคนิคในการให้ขอ้ มูลป้อนกลับผลการปฏิบตั ิงาน (Feedback) อันนาไปสู่ การปรับปรุ งผล
การปฏิบตั ิงานให้ดีข้ นึ
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร


พื้นฐานของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
•
•
•
•
•
•
•
•



กิจกรรมปรับคลื่นความถี่สมองก่อนการเรี ยนรู ้
สารวจแนวคิดการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ความหมายของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
Growth Mindset ของผูเ้ กี่ยวข้อง 3 ฝ่ าย
หลักการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กรณี ศึกษา: เรี ยนรู ้การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์
Activity I: การวิเคราะห์แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

แนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
•

ประเภทของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน






•

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยดัชนีวดั ผลงานหลัก (KPI)





•




•
•


กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์จากดัชนีวดั ผลงานหลัก
แนวทางการจัดทาดัชนีวดั ผลงานหลัก
ลักษณะของตัววัดผลที่ดี
หลักการสาคัญในการตั้งค่าเป้าหมาย

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยสมรรถนะ (Competency)


•

แบบคุณลักษณะของบุคคล (Trait Rating Based Approach)
แบบพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน (Job Performance or Behavior Based Approach)
แบบผลสาเร็จของงาน (Result or Objective Based Approach)
แบบผสมผสาน (Hybrid Approach)
ตัวอย่างเรี ยนรู ้ในแต่ละแบบพอสังเขป

วิธีการกาหนดสมรรถนะ
ส่วนประกอบของสมรรถนะ
วิธีการประเมินสมรรถนะของพนักงาน

ส่ วนประกอบสาคัญของแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ข้อควรระวังในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
Activity II: ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

การปริ หารผลการปฏิบตั ิงานและการให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback)
•
•
•
•
•

การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานกับการพัฒนาบุคลากร
การบริ หารผลการปฏิบตั ิงานกับการตัดสิ นใจทางการบริ หาร
หลักการสาคัญของการ Feedback ผลการปฏิบตั ิงาน
เทคนิค 9 ข้อ ในการให้ Feedback ผลการปฏิบตั ิงาน
Activity III: ทบทวนการให้ Feedback ในอดีต
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