Strategic Performance Management System (PMS) for Business Success

Course outline
การบริหารผลการปฏิบัตงิ านเพื่อผลสาเร็จทางธุรกิจ
Strategic Performance Management System (PMS) for Business Success
(หลักสู ตร 2 วัน)
โดย อาจารย์ ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

เหตุใดหลักสูตรนีจ้ ึงจาเป็ นสาหรั บธุรกิจปั จจุบัน?
ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System – PMS) เป็ นเครื่ องมือการบริหาร
สาคัญที่ชว่ ยให้ ผ้ บู ริหารแต่ละระดับได้ ทราบถึงผลการทางานของบุคลากรและองค์กรในแต่ละช่วงเวลา ว่า มี
พัฒนาการและความสาเร็จสิ่งใด มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ มีผลการปฏิบตั งิ านที่ดีขึ ้น แต่องค์กรจานวน
มากกลับไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรในการนาเอา PMS ไปใช้ เหตุผลที่สาคัญคือ หลายองค์กรแม้ จะมี PMS
แต่ก็เป็ นระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านที่ไม่มีประสิทธิผล (non-effective PMS) ซึง่ มีลกั ษณะดังนี ้
 เป้าหมายหรื อเกณฑ์ชี ้วัดความสาเร็จของผลการปฏิบตั งิ านขาดความชัดเจน ทาให้ ผ้ ปู ระเมินกับผู้
ถูกประเมินตีความแตกต่างกัน เกิดการไม่ยอมรับผลการประเมิน เพราะผู้ถกู ประเมินรู้สกึ ไม่เป็ น
ธรรมเมื่อถูกประเมินว่าไม่มีผลงานตามเป้าหมาย
 เป้าหมายและเกณฑ์มีจานวนมากเกินจาเป็ น สร้ างภาระในการเก็บข้ อมูลและการรายงานผลงาน
ของผู้ถกู ประเมิน
 เป้าหมายการปฏิบตั งิ านที่กาหนดไว้ ไม่มีนยั สาคัญเชื่อมโยงกับต่อเป้าประสงค์ขององค์กร สุดท้ าย
ทังผู
้ ้ ประเมินและผู้ถกู ประเมินตอบไม่ได้ วา่ สิ่งที่ทาไปจะสร้ างคุณค่าและประโยชน์ให้ กบั องค์กร
อย่างไร
 เกณฑ์การประเมินการประเมินเน้ นไปที่การประเมินพฤติกรรม เช่น ลา สาย ขาด ฯลฯ ไม่ได้ สะท้ อน
ถึงผลการปฏิบตั งิ านจริงของบุคลากร ไม่มีการวัดผลที่โยงกับผลลัพธ์ความสาเร็จของงานและ
องค์กรที่ชดั เจน
 พฤติกรรมของผู้ถกู ประเมินเบี่ยงเบนไปทุม่ เทรัพยากรและเวลาการทางานให้ กบั กิจกรรมเฉพาะที่ถกู
กาหนดเป็ นตัววัดผลการปฏิบตั งิ าน (target) โดยไม่ได้ คานึงถึงวัตถุประสงค์ (purpose) ที่แท้ จริง
ของงานนัน้ ๆ
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ระบบ PMS ที่ไม่มีประสิทธิผลจะสร้ างความอึดอัดใจให้ ทงแก่
ั ้ ผ้ ปู ระเมินและผู้ถกู ประเมิน หรื ออาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ความไม่พอใจระหว่างกันได้ นอกจากนี ้ เมื่อระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านไม่
น่าเชื่อถือ ระบบไม่ได้ ถกู ยอมรับ ผลที่ได้ จากการประเมินจึงไม่ถกู นาไปใช้ ผลประเมินถูกเก็บเข้ าแฟ้มหลังจบช่วง
การประเมิน ไม่ได้ นาไปสูก่ ารปรับปรุงหรื อเปลี่ยนแปลงการทางาน ยิ่งกว่านัน้ ในหลายองค์กร การประเมินผล
การปฏิบตั งิ านได้ กลายเป็ นประเพณีอย่างหนึง่ ที่พนักงานทุกระดับต้ องทาทุก 1-2 ครัง้ ต่อปี อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ไม่สง่ ผลให้ การทางานของพนักงานมีการปรับปรุงให้ ดีขึ ้นแต่อย่างใด
ทางออกเดียวที่จะทาให้ องค์กรยกระดับผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรและส่วนงานต่าง ๆ ให้ ดีขึ ้นอย่าง
เป็ นระบบและมีประสิทธิผลคือ การนาระบบการบริหารผลงานที่กาหนดเป้าหมายการทางานที่สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรและหน่วยงาน ผ่านกระบวนการหารื อร่วมกันถึงสิ่งที่ผ้ บู ริหารคาดหวังจากการทางาน
ของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและระดับของมาตรฐานผลงาน และเมื่อผลการปฏิบตั งิ านไม่เป็ นไปตามมาตรฐานจะมีทา
แผนการพัฒนาผลงานเฉพาะราย ซึง่ เป็ นการบริหารผลงานทังระบบ
้
โดยการประเมินผลจะเป็ นส่วนหนึง่ ในระบบ
เท่านัน้ ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านที่ดี มีประสิทธิผล ยุตธิ รรม จะขยายผลไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กรด้ านต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น การพัฒนาบุคลากร ระบบงาน การบริหารความก้ าวหน้ าในอาชีพ การบริหาร
ค่าจ้ างและผลตอบแทน เป็ นต้ น
หลักสูตรนี ้จะช่วยให้ องค์กรมีระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยผู้เข้ าร่วม
หลักสูตรจะเข้ าใจภาพรวมในการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน ได้ ทบทวนวัตถุประสงค์ขององค์กรและนามาร่วมกัน
จัดทาเป้าหมายและตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั งิ านหลัก (Key Performance Indicators – KPIs) ของตนเอง และ
สามารถจัดทามาตรฐานผลงานที่ต้องการในแต่ละตาแหน่งที่สอดคล้ องกัน สามารถทบทวนเป้าหมายในการ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน ผ่านการออกแบบจัดทาระบบการบริหารผลการปฏิบติงาน ตังแต่
้ การวางแผนผลลัพธ์
หรื อผลการดาเนินงาน (Performance Planning) การดาเนินการเพื่อให้ ได้ ผลการปฏิบตั งิ านที่ต้องการ
(Performance Execution) การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Appraisal) การทบทวนผลการ
ปฏิบตั งิ าน (Performance Review and Reward) และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับและการโค้ ชเพื่อผลการปฏิบตั งิ าน
(Performance Feedback and Coaching) อย่างเป็ นกระบวนการที่ตอ่ เนื่องครบวงจร
สิ่งที่ผ้ ูเข้ าร่ วมหลักสูตรจะได้ จากหลักสูตรนี ้
1. เข้ าใจระบบและกระบวนการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management System – PMS)
โดยเฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยงผลการปฏิบตั งิ านส่วนบุคคลไปสูค่ วามสาเร็จขององค์กรอย่างเป็ นระบบ และ
สามารถวางแผนเชื่อมโยงระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ านของตนเองให้ สนับสนุนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของบริษัท

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com

0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 2 of 7

Strategic Performance Management System (PMS) for Business Success
2. เข้ าใจความสาคัญ ประโยชน์ และระบบ PMS ใน 3 ระดับที่เชื่อมโยงสอดคล้ องไปในทิศทางเดียวกัน ได้ แก่
ระดับองค์กร (Organization Level) ระดับหน่วยงาน/หัวหน้ างาน (Department Level) และระดับบุคคล
(Individual Level)
3. เข้ าใจแนวคิดและหลักการที่ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านสมัยใหม่ เช่น การประเมินผลด้ วยตัวชี ้วัดผล
การปฏิบตั ิงานหลัก (KPI) การใช้ ขีดสมรรถนะในงาน (Competency) ฯลฯ และประยุกต์ใช้ สิ่งเหล่านี ้กับการ
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านของตนเอง
4. สามารถปฏิบตั ติ ามวงจรการบริหารผลการดาเนินงานที่สาคัญ ได้ แก่ Performance Planning,
Performance Execution, Performance Appraisal, Performance Feedback and Coaching,
Performance Review and Reward รวมทังการออกแบบเอกสาร/แบบฟอร์
้
มที่ประยุกต์ใช้ งานให้ เหมาะสม
กับองค์กรของตน
5. สามารถกาหนดหัวข้ อการประเมินที่สอดคล้ องกับผลลัพธ์ของงานและขอบเขตหน้ าที่รับผิดชอบสาหรับแต่ละ
ตาแหน่งงานได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม สอดคล้ องกับบริบท และยุทธศาสตร์ ขององค์กร
6. สามารถนาเอาผลการประเมินไปใช้ อย่างสร้ างสรรค์เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
และของตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เนือ้ หาของหลักสูตร
Module 1: Introduction to PMS
 วิวฒ
ั นาการของการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
 ปั ญหาและข้ อจากัดของการบริหารผลการปฏิบตั งิ านแบบดังเดิ
้ ม
 เหตุผลที่การประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบเดิม ใช้ ไม่ได้ ผล
 แนวคิดของการบริหารผลการปฏิบตั งิ านสมัยใหม่
 วงจรของระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Management Cycle)
Module 2: Performance Planning
 แนะนาเครื่ องมือการบริหารผลการปฏิบตั งิ านสมัยใหม่ เช่น Balanced Scorecard, KPI, Competency
 การกระจายเป้าหมายขององค์กรสูห่ น่วยงานและตาแหน่งงาน
 การร่วมกันทาให้ เป้าหมายการทางานของพนักงานสอดคล้ องกับหน่วยงาน (align individual goals
with organizational purposes)
 การจัดทาแผนเพื่อผลการปฏิบตั งิ านที่มงุ่ เน้ นผลลัพธ์ (Outcome-focused Performance Plan)
 การกาหนดผลงานหลัก (Key Result Area) ที่คาดหวังจากแต่ละตาแหน่ง
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 การกาหนดตัวชี ้วัด/มาตรฐานผลงานที่วดั ได้ (measurable performance indicators) และเชื่อมโยงกับ
ผลลัพธ์ธุรกิจ (business results)
 การกาหนดตัวชี ้วัดผลงานของตาแหน่งงาน (key performance indicators for each position)
 ตัวอย่างและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประจาปี
 Workshop จากกรณีประสบการณ์จริงของผู้เรี ยน
Module 3: Performance Review & Appraisal
 ขันตอนและกระบวนการของระบบการประเมิ
้
นผลการปฏิบตั งิ าน
 บทบาทหน้ าที่ของผู้ประเมิน และผู้ถกู ประเมิน
 การวิเคราะห์ผลงานปฏิบตั งิ านเทียบกับมาตรฐานที่ต้องการ โดยใช้ ข้อมูลจริงในปั จจุบนั
 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบสองทาง (two way communication) และการประเมินแบบ 360
องศา
 การรวบรวมข้ อมูลเพื่อกากับผลการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามเกณฑ์และเป้าหมาย
 ตัวอย่างและแนวทางในการประเมิน ผลการปฏิบตั งิ าน
 Workshop จากกรณีประสบการณ์จริงของผู้เรี ยน
Module 4: Performance Development
 ศิลปะและเทคนิคการสื่อสารสาหรับ ผู้ประเมิน
 ประเด็นและหัวข้ อในการทบทวนและให้ ข้อมูลป้อนกลับ
 วิธีการให้ Positive Feedback กับผู้ถกู ประเมิน
 การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อปรับปรุงผลงาน
 การใช้ performance coaching เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของพนักงาน
 การขยายผลและการใช้ ประโยชน์ ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาองค์กร เช่น การจัดทาแผนการฝึ กอบรม
และพัฒนาบุคลากร การบริหารผลตอบแทน การปรับปรุงเงื่อนไขของการปฏิบตั งิ าน / กระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน
 Workshop การให้ feedback จากผลการประเมิน
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
2 ครัง้ ๆ ละ 6 ชัว่ โมง
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แนวทางในการฝึ กอบรม
วิทยากรจะใช้
แนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) โดยประกอบด้ วย
1. การเรี ยนรู้แบบกลุม่ (group learning) จะแบ่งผู้เข้ าอบรมเป็ นกลุม่ เพื่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
ซึง่ จะช่วยกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึ กการทางานเป็ นทีม การรับฟั ง
ความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรี ยนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้ นกระบวนการให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเนื ้อหาอย่างแท้ จริง และ สามารถนาไปใช้ อย่างประสบความสาเร็จ
เป็ นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ ารับการอบรม เช่น
 การแนะนาตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
 การสรุปทบทวนแนวคิดสาคัญและคาสาคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
 การตังค
้ าถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้ าอบรม

3. การเรี ยนรู้โดยการปฏิบตั ิ (action learning) เน้ นการทากิจกรรมภาคปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นสาคัญที่
เชื่อมโยงกับการปฏิบตั แิ ละการนาไปใช้
 กระตุ้นให้ ฝึกคิดและนาเสนอ
 นาสิ่งที่เรี ยนไปทดลองใช้
 กรณีศกึ ษาและกิจกรรมกลุม่ เพื่อหา solutions
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุม่ ระดมสมอง
4. เน้ นการกระตุ้นการคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้ การสื่อสาร 2 ทาง เพื่อนาไปสูก่ ารกระตุ้น
การคิด การประเมินตัวเองและองค์การ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน กิจกรรม Workshop ที่นาไปสู่
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การคิดเพื่อวิเคราะห์ และนาเสนอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการพัฒนาหน้ าที่การทางานและผลผลิตองค์การ ผสมผสาน
กรณีศกึ ษา การระดมสมองและการนาเสนอผลงาน โดยเน้ นการทางานเป็ นทีม
เกี่ยวกับผู้สอน
ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ เป็ นวิทยากร ที่ปรึ กษา Leadership and Strategy Coach ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการ
บริ หารจัดการ และอาจารย์ประจาหลักสู ตรการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(นิดา้ ) ท่านมีประสบการณ์การทางานให้กบั หน่วยงานภาครัฐ ธุ รกิจ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันวิชาการ
ระดับประเทศและนานาชาติ องค์กรภาคสังคม และองค์กรท้องถิ่น ในด้านการวิเคราะห์วจิ ยั นโยบาย การบริ หาร
เชิงกลยุทธ์ การออกแบบและการบริ หารโครงการ การพัฒนาองค์กร การปรับปรุ งกระบวนงานและระบบบริ หาร
การพัฒนาภาวะผูน้ าและสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างองค์กรที่ยงั่ ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุ รกิจ รวมทั้งมีความรู ้อย่างกว้างขวางในประเด็นการพัฒนาระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะแนวโน้มการ
พัฒนาในมิติระหว่างประเทศและและใน ASEAN
ดร.อมรศักดิ์ได้รับปริ ญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ ในอดีต เคยเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
การบริ หารและการพัฒนาในหน่วยงานระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน อาทิ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหรัฐอเมริ กา (USAID) คณะกรรมาธิ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจาภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก (UNESCAP) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เป็ นอาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ (NIDA) และ University of Bristol ประเทศอังกฤษ เป็ นนักวิจยั ที่ National University of Singapore
และ University of Bristol เป็ นนักวิจยั รับเชิญที่ University of Wisconsin-Madison ประเทศอเมริ กา และ
Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
ดร.อมรศักดิ์ มีประสบการณ์ในการสอนและการบรรยายมากกว่า 10,000 ชัว่ โมง ทั้งในฐานะของอาจารย์
พิเศษในมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่งทัว่ ประเทศ และวิทยากรพิเศษให้กบั หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจานวนมาก
ตลอดจนการให้คาปรึ กษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 หน่วยงาน /โครงการ เช่น
UNESCAP, UNDP, Rockefeller Foundation, Oxfam, องค์การเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNIDO), the UK Professional Associations Research Network, National University of Singapore,
University of Hong Kong, World Bank, Central Laboratory (Thailand), SGS (Thailand), ธนาคารออมสิ น,
การไฟฟ้ านครหลวง, โอสถสภา, MBK Group, Sri Trang Group, Allianz C.P. General Insurance, TPN
Flexpak, Siam Kubota, Mitsubishi Heavy Industries, Hitachi Industrial Technology, Big-C
มหาวิทยาลัยมหิดล สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ สภาผูส้ ่ งสิ นค้า
ทางเรื อแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ นต้น
ดร.อมรศักดิ์มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษในหนังสื อและวารสารวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศหลายฉบับกว่า 15 ชิ้น รวมทั้งได้เดินทางไปปฏิบตั ิภารกิจหน้าที่ในกว่า 15 ประเทศทัว่ โลก
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