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Performance Management System

ความหมายและความส าคญัของ PMS

4 วงจรการบริหารผลงานสมัยใหม่

“P” วงจรการวางแผนปัจจัยวดัผลงานสมัยใหม่

“D-C-A “ วงจรการบริหารผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ



ความหมายและความส าคัญของ PMS



ท าไมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
แรงกดดันจาก

ภายนอก

แรงกดดันจาก
ภายใน



แนวคิดของ TSP

E1 การบริหารค่าจ้าง

E2 การบริหารผลงาน

E3 การเจริญเติบโตของพนักงาน

E4 ภาระงาน

E5 การสื่อสาร

E6 คุณภาพชีวิต

E7 บรรยากาศการท างาน

ความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร 

และผลการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

7 E : Model for Employee Engagement



แบบประเมินผลงานส าหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ข้อสังเกตของปัจจัยประเมินผลงานแบบเดิม

1. รายการประเมินกว้างไม่ตรงกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ

2. รายการประเมินไม่สะท้อนถึงการปฏิบัติงานจริงของผู้ปฏิบัติงาน

3. รายการประเมินไม่สะท้อนถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องการ

4. เกณฑ์การให้คะแนนกว้าง ไม่มีการก าหนดค่าเป้าหมายที่ชัดเจน

5. ไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงานที่เป็นรูปธรรมหรือ KPIs



Performance 
Management 
มุ่งเน้นผลที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมในงาน ลักษณะ
งาน ที่มีต่อการท างานของ
พนักงานท้ังในอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต Performance 
Appraisal 

มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานในอดีต 
ประเมินผลเพื่อปรับเงินเดือน 

เลื่อนต าแหน่ง 
และการโอนย้ายงาน

Performance Management 
จะตอบค าถามว่า…

อะไรคือสิ่งจ าเป็นในการกระตุ้นและจูงใจใหพ้นกังาน
ท างานในปัจจุบันและอนาคต

Performance Appraisal
จะตอบค าถามว่า…

พนักงานก าลังท างานปัจจุบันให้ดีได้อย่างไร



ค่าของคนอยู่ที่...ผลของงาน



4 วงจรการบริหารผลงานสมัยใหม่ 
(Modern Performance Management  System)

การด าเนินการ

ให้ได้ผลงาน

การประเมินผล

การปฏิบัตงิาน

การให้รางวัลและ

โอกาสในการพฒันา

การวางแผนผล
การปฏิบัตงิาน



ความหมายของการบริหารผลการปฏิบัติงาน

หมายถึง กระบวนการในการก าหนดเป้าหมาย(Target Setting)

การติดตาม การตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน (Tracking and monitoring)

การให้ค าปรกึษาแนะน าผู้ใต้บงัคับบัญชา (Coaching) รวมถึงการสรปุผลงาน

ทีไ่ด้เปรียบเทียบกับเปา้หมาย ทีก่ าหนดไว้ (Reviewing)

นอกจากนี้ การประเมินผลงานยังรวมถึงการพัฒนาปรบัปรุงวิธีการท างาน

และการพัฒนาความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา

(Individual Development)



ขั้นตอนของ PMS

การด าเนินการ

ให้ได้ผลงาน

การประเมินผล

การปฏิบัตงิาน

การให้รางวัลและ

โอกาสในการพฒันา

การวางแผนผล
การปฏิบัตงิาน





“P” วงจรการวางแผนปัจจัยวัดผลงานสมัยใหม่
Plan : Performance Planning



4 วงจรการบริหารผลงานสมัยใหม่ 
(Modern Performance Management  System)

การด าเนินการ

ให้ได้ผลงาน

การประเมินผล

การปฏิบัตงิาน

การให้รางวัลและ

โอกาสในการพฒันา

การวางแผนผล
การปฏิบัตงิาน



ผลของงาน พฤติกรรมของคน

1.คุณภาพของาน (Quality)

2. ปริมาณงาน  (Quanity)

- ความรับผิดชอบ
- ความขยันหมั่นเพียรในงาน

ท างาน
- การให้ความร่วมมือ
- การใช้ทรัพยากรของ

หน่วยงาน
- การรักษาระเบียบวินัย
- ความสะอาดเรียบร้อย
- มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
- ความสามารถในการท างาน



ความหมายของผลการปฏิบัติงาน (Performance)

ผลของงาน พฤติกรรมของคน

ผลการปฏิบัติงาน เป็น
ปัจจัยวัดผลการท างานใน

เชิง Outputs/Outcomes

พฤติกรรมน าไปสู่การ
กระท าเป็นปัจจัยวัดผลการ

ท างานในเชิง Inputs 

Performance หมายถึงปัจจัยวัดผลการปฏิบัติงาน
ทั้งในรูปแบบของพฤติกรรม (Behaviors)

และผลการปฏิบัติงาน (Results) 



แนวคิดของปัจจัยที่ใชป้ระเมินผลงานในปัจจุบัน

KPIs Competency 
Model

เน้นผลลัพธ์จาก      
ตัวแปร “ทางการเงิน” 

และตัวแปรที่ไม่ใช่ 
“การเงิน”

เน้นผลลัพธ์จาก
พฤติกรรม



Performance Management System

KPIs : Key Performance Indicators Competency
เน้นการบริหารงาน เน้นการบริหารคน

มุ่งวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาการท างาน หรือ วัด                           
Output ของงาน เช่น ขายสินค้าได้  200 รายการ
ต่อเดือน / อัตรา  ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น   
10 % เป็นต้น

มุ่งวัดพฤติกรรมหรือความสามารถในการท างานของ
คน หรือวัด Input / Process เช่น  ทักษะการขาย  
การวางแผนงาน การเจรจาต่อรอง เป็นต้น

เน้นวัดผลที่เกิดขึ้นจรงิในปัจจุบัน  (Current) เน้นวัดผลที่เกิดขึ้นจรงิในปัจจุบัน (Current) และ
การพัฒนาความสามารถในอนาคต (Future)

ประเมินผลจากตัวเลขหรือข้อมูลทีส่ามารถวัดผลได้ ประเมินผลจากพฤติกรรมที่บ่งบอกถึง 3 มุมมอง 
ได้แก่ความรู้ ทักษะ และลักษณะส่วนบุคคล



Key Performance Indicator
หมายถึง ดัชนีวัดผลงานหรอืความส าเร็จ
ของงาน โดยจะแสดงใหเ้ห็นรายละเอียด  
ในความส าเรจ็ หรือความล้มเหลวของ   
งานนั้นๆ

Competency
หมายถึง ความรู้ ทักษะ หรือ
พฤติกรรมที่จ าเป็นต่อการท างาน   
ของบุคคล เพื่อให้งานนั้นๆส าเร็จ



KPIs…Key Performance Indicator

ความหมาย
ตัวชี้วัดความส าเร็จในการท างาน เป็นการระบุ  
ความส าเร็จของผลงานเพื่อน ามาใช้เป็นหน่วยวัด
ที่วัดเป็นตัวเลขได้

คุณลักษณะที่ส าคัญ
เน้นการวัดความส าเร็จท่ีเปน็ Output
สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณได้



KPIs ที่ดีมีลักษณะอย่างไร?

เป็นรูปธรรมจับต้องได้ วัดผลงานได้อย่างชัดเจน

ลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ประเมิน

สามารถเปรียบเทียบผลที่ได้กับเป้าหมายได้ง่าย

ท าให้เกิดการยอมรับจากผู้ถูกประเมิน



KPIs ที่ดีมีลักษณะอย่างไร?



Specific
ตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจง (ตาม Job)

Measurable
วัดและประเมินได้ (ก าหนดค่าเป็นตัวเลข จับต้องได้)

Achievable
แนวทางให้บรรลุผลส าเรจ็ (Man, Money, Method, Materials)

Time bound
ระยะเวลาที่ต้องการวัด

Relevant
สนับสนุนกับเป้าหมายหลัก(สอดคล้องกับ เป้าหมายขององคก์ร/หน่วยงาน)



SMART GOAL “S”
ภาระงานหลัก



SMART GOAL “M”
KPIs ค่า

เป้าหมาย
การกระจายค่าเป้าหมาย

5 4 3 2 1

1. เปอร์เซ็นต์ความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

90% 99-100% 95-98% 90-94% 85-89% <85%

2. ระยะเวลา      
ในการสรรหา
บุคลากร

45 วัน <36 วัน 36-40วัน 41-45 วัน 46-50วัน >50วัน



SMART GOAL “A”
แผนด าเนินการเพื่อให้เป้าหมายบรรลุได้ (4 M)

Management/
Methods

หมายถึงวิธีการบริหารจัดการโดยการปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนหรือกระบวนการด าเนินงานภายในให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น
 การปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการท างาน
 การจัดท าเอกสาร/รายงาน
 การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย

Man แผนการท างานที่มุ่งเน้นที่การบริหารและพัฒนาก าลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพของคน เช่น
 การเพิ่มก าลังคน
 การพัฒนาความสามารถของทีมงาน 
 การหมุนเวียนงาน การโอนย้ายงาน

Materials/
Machine  

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักรที่น ามาใช้ในองค์กรด้วยการจัดหา จัดเตรียม และปรับปรุง พัฒนาให้ทันสมัย 
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เช่น
 การจัดหา/จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
 การเพ่ิม/ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ

Money งบประมาณที่ใช้ เป็นการเพิ่มหรือลดงบประมาณเพื่อท าให้เป้าหมายที่ก าหนดบรรลุผลส าเร็จ เช่น
การเพิ่มงบประมาณ/การลงทุน



SMART GOAL “R”



SMART GOAL “T”

ครั้งที1่

ครั้งที2่

1ก.ค.-30ธ.ค.

2ม.ค.-30มิ.ย.



Competency คืออะไร ?
ความหมาย
“ ผลรวมของทักษะ  ความรู้  ค่านิยม  ทัศนคติ ลักษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจที่แสดงออก
ผ่านพฤติกรรม (demonstrated behavior) ซึ่งมีความส าคัญ และส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป ”

คุณลักษณะ

พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่า รู้อะไร (Knowledge)

ท าอะไรได้ (Skill) และเป็นคนอย่างไร (Attribute)

มีผลต่อองค์ประกอบหลักของงาน/ ภารกิจที่ปฏิบตัิ (Job Role)

มีความสัมพนัธ์กับผลส าเรจ็ของงาน

สามารถวัดหรือเปรยีบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดได้ – พัฒนาได้



ประโยชน์ของ Competency

Competencies

Career Path
Talent 

Management

/ Succession 

Planning

Recruitment 

and 

Selection
Performance 

Management 

System 

Training

Individual 

Development 

Plan (IDP)

หรือ...
ใช้เป็นเครื่องมือ
บริหารพนักงาน
ตั้งแต่ เข้างาน
จน เกษียณอายุ



ประเภทของ Competency

Core 

Competency

Functional 

Competency

Managerial 

Competency



Competency ที่น ามาใช้ในการประเมิน

Core 

Competency

Managerial 

Competency



Core Competency (ขีดความสามารถหลัก)
หมายถึง บุคลิกลักษณะ หรือการแสดงออกของพฤติกรรมที่คาดหวังจาก พนักงานทุกคนทุกระดับ
ในองค์กร ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์กร
โดยรวม ซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นจะมีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนให้อง๕กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
หรือนโยบายองค์กร (Corporate Policy) ที่ก าหนดขึ้น

Managerial Competency
หมายถึง ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการ เป็นขีดความสามารถที่คาดหวังส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาในระดับ หัวหน้างานขึ้นไป ก าหนดขึ้นจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ          
(Role-Based) ในด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้งานด้านการบริหารงาน เงิน คน ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนดขึ้น



Core Competency

1. I – Innovation : มีความคิดริเริ่ม

2. AM- Achievement Motivation : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

3. Ka – Kasetsart Engagement : มีความผูกพันต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. S – Self Development : พัฒนาความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

5. E – Ethics : มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณวิชาชีพ

6. T – Teamwork : ท างานเป็นทีม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : I-AM-Ka-S-E-T



Managerial Competency
1. L – Leadership : ภาวะผู้น า

2. SS – Strategic Thinking and Strategic HR Direction : 

การคิดเชิงกลยุทธ์และการก าหนดกลยุทธ์ด้านทรพัยากรมนุษย์

3. EC – Empowering and Coaching : การพัฒนาทีมงาน

4. CM – Change Management : การบริหารความพรอ้มต่อการ

เปลี่ยนแปลง

5. N – Networking : การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

6. RM – Resource Management : การบริหารทรพัยากรอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่า



“D-C-A” วงจรการบริหารผลงานอย่างประสิทธิภาพ



ข้ันตอนของ PMS

การด าเนินการ

ให้ได้ผลงาน

การประเมินผล

การปฏิบัตงิาน

การใช้รางวัล

และโอกาส

การวางแผนผล
การปฏิบัตงิาน



ข้ันตอนของ PMS “DO”



FEEDBACK คืออะไร ?
กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ถึงผลการปฏิบัติงานของผู้รับ 

กระบวนการที่ท าให้ผู้รับเข้าใจถึงผลงานของตนเอง 
อย่างเช่นคนอื่นเห็น โดยให้คนอื่นสะท้อนภาพการท างาน
ของตนเอง



FEEDBACK คืออะไร ?
ผู้น า = ผู้บังคับบัญชา 
= ผู้ใหข้้อมูลป้อนกลับ



FEEDBACK คืออะไร ?
Feed  
Back

Feed 
Forward

PAST
เก็บข้อมูล + บอก

FUTURE
การพัฒนา



Coaching คืออะไร ?
การสอนงาน

คือการดึงศักยภาพของบุคคลให้เกิดการเรียนรู้ 
เมื่อบุคคลมีการเรียนรู้แล้วย่อมน าไปสู่การท างานที่ดีขึ้น



ข้ันตอนของ PMS

การด าเนินการ

ให้ได้ผลงาน

การประเมินผล

การปฏิบัตงิาน

การให้รางวัลและ

โอกาสในการพฒันา

การวางแผนผล
การปฏิบัตงิาน



แบบประเมินผลงานส าหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ข้ันตอนของ PMS

การด าเนินการ

ให้ได้ผลงาน

การประเมินผล

การปฏิบัตงิาน

การให้รางวัลและ

โอกาสในการพฒันา

การวางแผนผล
การปฏิบัตงิาน



การน าผลประเมินไปใช้
ปรับ

เงินเดือน

จ่ายโบนัส

เลื่อนขั้นการพัฒนา

Talent

/Successor





ถาม - ตอบ

ขอขอบคุณ ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 
ส าหรับความรู้และเนื้อหาสาระ 

เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อความส าเร็จขององค์กร 
(Performance Management System)


