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ปัจจุบนั องค์กรสมัยใหม่มกี ารนำแนวคิดของการบริหารเชิง
กลยุทธ์มาใช้ในการบริหารงาน แต่ส่วนใหญ่มักประสบปัญหา
การขาดประสิทธิภาพในการบูรณาการผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
หน่วยงาน และองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้
การปฏิบตั งิ านโดยภาพรวมขององค์กรไม่บรรลุเป้าหมาย ภารกิจ
และวิสยั ทัศน์ทก่ี ำหนดไว้ เพือ่ แก้ปญ
ั หาดังกล่าว จึงมีการพัฒนา
แนวคิดทางการบริหาร โดยมีแนวคิดสำคัญว่า การปฎิบตั งิ าน
ของพนักงานมีความจำเป็นทีจ่ ะต้องมีการบริหาร เพือ่ ให้ผล
การปฏิบตั งิ านของพนักงานมีการบูรณาการซึง่ กันและกัน
สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร
จากแนวคิดดังกล่าวจึงมีการพัฒนา ปรับเปลีย่ นกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ซึ่งเป็น
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้ มาเป็นกระบวนการบริหาร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
1. ไม่มีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลการปฏิบัติงาน (Perfomance Management) ที่มีแนวคิด
สำคั ญ ที ่ ต ้ อ งพั ฒ นาพนั ก งานให้ ม ี ค วามรู ้ ความสามารถ
ทักษะในการปฏิบัติงานจนผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
ทีก่ ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กลยุทธ์หรือ
กระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำให้
องค์กรมีผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
โดยผ่านกระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง
สม่ำเสมอ และมุง่ เน้นการพัฒนาพนักงานอย่างเข้มข้น
ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน องค์กรจะต้องสร้าง และ
ผสมผสานเชือ่ มโยงวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร
หน่วยงาน และพนักงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยผ่าน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะของพนักงาน และมีการนำผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารผลการปฏิบตั งิ านมีความแตกต่างจากการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านในแนวคิดเดิม ดังนี้
การบริหารผลการปฏิบตั งิ าน

1. กำหนดเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านทีเ่ ชือ่ มโยงกับ
เป้าหมายขององค์การชัดเจน
เป็นกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีม่ องจากปัจจุบนั 2. เป็นกระบวนการบริหารผลการปฏิบตั งิ านทีม่ องไปใน
ย้อนไปสูอ่ ดีต เพือ่ หาข้อบกพร่องมากกว่าข้อดี
อนาคต เพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานให้บรรลุเป้าหมาย
เป็นระบบทีพ่ นักงานปฏิบตั ติ ามคำสัง่ ของผูบ้ งั คับบัญชา
3. เป็นการร่วมมือกันปฏิบตั งิ าน
บทบาทของผูบ้ งั คับบัญชาจะทำหน้าทีเ่ ป็นผูพ้ พิ ากษา
4. บทบาทของผูบ้ งั คับบัญชาจะทำหน้าทีเ่ ป็นผูฝ้ กึ สอน
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในภาคปฏิบตั จิ ะกระทำเป็น
5. การบริหารผลการปฏิบตั งิ านจะกระทำอย่างต่อเนือ่ ง
ครัง้ คราว
สม่ำเสมอ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านจะก่อให้เกิดบรรยากาศทีเ่ ครียด 6. ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการร่วมมือ การมีสว่ นร่วม
เกิดข้อโต้แย้ง ไม่สง่ เสริมบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
ส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
นำผลลัพธ์จากการประเมินผลการปฏิบตั งิ านไปประยุกต์ใช้ 7. มีประโยชน์ตอ่ การบริหารงานขององค์กรหลากหลาย
เฉพาะในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กว้างขวาง เช่น การบริหารกลยุทธ์ การสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
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บทบาทขององค์กร และพนักงานต่อการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
องค์กร

พนักงาน

กำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย

ทำความเข้าใจ
และนำเป้าหมายขององค์กรไปปฏิบตั ิ

กำหนดบทบาท มาตรฐานความสามารถ
และการประเมินผล

ทำความเข้าใจ และยอมรับบทบาท มาตรฐาน
ความสามารถ และการประเมินผล

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร ทีม
และพนักงาน

ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง

พัฒนา และปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านของทีม
และพนักงาน

พัฒนา และปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านของตนเอง

กระบวนการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุง และพัฒนาผลการปฏิบัติงานขององค์กร
หน่วยงาน ทีม และพนักงาน
2. เพื่อให้เป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์กร ทีม และ
พนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เพื่อพัฒนาความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา
และพนักงานบนพืน้ ฐานของการเห็นพ้องต้องกันในการกำหนด
เป้าหมาย การพัฒนาพนักงาน การให้คำปรึกษา และการให้
ข้อมูลย้อนกลับ
5. เพือ่ ให้พนักงานสามารถจัดการผลการปฏิบตั งิ าน และ
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
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1. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินวันที่ 23
และ 30 พฤศจิกายน 2547
2. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับการตรวจประเมินวันที่ 14
และ 15 ธันวาคม 2547
3. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับการตรวจประเมินวันที่ 15
ธันวาคม 2547
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินวันที่ 17
ธันวาคม 2547
   

อ่าน QA NEWS ฉบับปัจจุบนั และฉบับก่อนหน้า
และติดตามสาระความรู้ และข่าวสารเกี่ยวกับ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ ท ี ่ เ ว๊ บ ไซด์
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ.
http://qa.kmitnb.ac.th
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