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1.บทสรุปของผู้บริหาร

อดตี ปรบัปรงุทีส่ ำคญั
ผลลพัธท์ ี่
คำดหวงั

การประเมนิพฤตกิรรม

และภาวะความเป็นผูน้ า

ยังไมม่ปีระสทิธภิาพ

เทา่ทีค่วร

ลดการใชด้ลุยพนิจิใน

การประเมนิพฤตกิรรม 

ท าใหบ้คุลากรมั่นใจใน

ความเป็นธรรมCore Competencies

สอดคลอ้งกบั Core Values

พฤตกิรรมและภาวะความเป็นผูน้ า - 5 ระดับ

กลไกทีช่ว่ยสรา้ง

มาตรฐานในการ

ประเมนิผล

ยังไมช่ดัเจนเทา่ทีค่วร

บคุลากรเชือ่วา่

การบรหิารผลงานมี

ความโปรง่ใส เป็นธรรม 

และมมีาตรฐานเดยีวกนั

ทัง้องคก์ร

HRC

ม ีCalibration ของการก าหนดตัวชีว้ดัและ

เป้าหมายทัง้ระดับบรหิารและภายในฝ่ายงาน
ม ีCalibration ของการประเมนิ

ผลการปฏบิัตงิานระดับฝ่ายงาน

การเชือ่มโยงระหวา่ง

ตัวชีว้ดัระดับองคก์ร

สูร่ะดับบคุคล

ยังไมเ่ป็นระบบเทา่ทีค่วร

บคุลากรมั่นใจวา่

ตัวชีว้ดัมคีณุภาพ

และเชือ่มโยงกนั

ในทกุระดับเป็นกระบวนการ กรอบระยะเวลาชดัเจน KPI Blueprint



วสิยัทัศน์

เป็นสถาบันการเงนิเฉพาะกจิชัน้น าระดับโลก ทีอ่ยูเ่คยีงขา้งผูส้ง่ออกและนักลงทนุไทย
และเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรก์ารคา้และการลงทนุของประเทศ (Global ECA)

คา่นยิม เป็นเลศิในผลงาน เป็นเลศิในการบรกิาร เป็นเลศิในทมีงาน เป็นเลศิในธรรมาภบิาล การบรหิารความเสีย่ง 
และความรับผดิชอบตอ่สงัคม

พันธกจิ

สง่เสรมิและสนับสนุนการสง่ออก
การน าเขา้ และการลงทนุ

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
ทัง้นี ้เพือ่การพัฒนาประเทศ
โดยการใหส้นิเชือ่ ค ้าประกนั

รับประกนัความเสีย่ง หรอืใหบ้รกิาร
ทีจ่ าเป็นอืน่ตาม พ.ร.บ.

ยทุธศาสตร์

เชือ่มไทย เชือ่มโลกดว้ยการคา้และ
การลงทนุระหวา่งประเทศ

พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและ
ภาคอตุสาหกรรมของประเทศ

ป้องกนัความเสีย่งดา้นการคา้และ
การลงทนุไทยในตา่งประเทศ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของผูป้ระกอบการ

กา้วเขา้สูธ่นาคารดจิทิลั

พัฒนาธนาคารเพือ่ความยั่งยนื
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2. ข้อมูลเก่ียวกับองค์กรและหน่วยงาน

“ควำมพงึพอใจของพนกังำนตอ่ปจัจยักำรประเมนิผลงำน เป็นไปในทศิทำงเดยีวกบัผลส ำเร็จตำมวสิยัทศัน”์
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ “พนักงานและผู้บริหารในองค์กร" 

HR Business Partner 5
เสยีงจากพนักงานและ
ผูบ้งัคบับญัชาในระหวา่งการ
ด าเนนิกระบวนการฯ สง่ผา่น
มายัง HR Business Partner

Comment 3
ความเห็นของพนักงานในระบบ
บรหิารผลการปฏบิตังิานทีม่ตีอ่
การประเมนิผลงาน

Survey 1
การส ารวจความพงึพอใจและ
ความผกูพันของพนักงาน 
(ประจ าปี): ปัจจัยการ
ประเมนิผลงาน

Focus Group2
การสนทนากลุม่จากตวัแทน
บคุลากรในมติติา่ง ๆ ทีม่ตีอ่
ปัจจัยความพงึพอใจตา่ง ๆ 
รวมทัง้ปัจจัยการประเมนิผลงาน

HR Audit4
การสอบทานงานดา้นทรัพยากร
บคุคล ซึง่รวมทัง้กระบวนการ
บรหิารผลการปฏบิตังิาน (การ
ก าหนดตวัชีว้ัด)

ชอ่งทำงกำรรบัฟงัควำมตอ้งกำรและ
ควำมคำดหวงัของบคุลำกร
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวัง
ของ "ลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ" 

ประเด็นส ำคญัทีส่ะทอ้นควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของพนกังำน

“ยงัขำดมาตรฐานใน
การก าหนดตัวชีว้ดัและ
การประเมนิผลของแตล่ะ
หน่วยงาน ท าใหย้ังมคีวาม
เหลือ่มล ้าและระดับความ
ทา้ทายทีแ่ตกตา่งกนัใน
แตล่ะหน่วยงาน”

“ยงัขำดความเชือ่มโยง
ทีส่ะทอ้นภาพใหเ้ห็นวา่
ตัวชีว้ดัของพนักงาน
เป็นสว่นหนึง่ของ

ความส าเร็จของตัวชีว้ัด
ในระดับองคก์ร”

“ยงัขำดการสือ่สาร
ระหวา่งพนักงานและ
ผูบ้ังคับบัญชาเกีย่วกบั
ความคาดหวงัตาม
ตัวชีว้ดัและการแสดง
พฤตกิรรมอยา่งชดัเจน”

“ยงัขำดแนวทางทีช่ดัเจน
ในการประเมนิเชงิพฤตกิรรม
หรอืสมรรถนะ ท าใหเ้กดิ
อคตหิรอืมกีารใชด้ลุยพนิจิ
ทีไ่มส่ะทอ้นอยูบ่า้ง”

“ยงัขำดการเชือ่มโยง
ผลประเมนิการปฏบิัตงิาน
ไปสูม่ติอิืน่ในการพัฒนา
บคุลากรทีน่อกเหนอืจาก
การพจิารณาคา่ตอบแทน”

ในอดตีทีผ่า่นมาระดบัความพงึพอใจของพนักงานตอ่ปัจจัยการประเมนิผลงานต า่กวา่ปัจจัยอืน่ ๆ (Bottom 5) มาโดยตลอด



กระบวนกำร
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4. กระบวนการและวิธีปฏิบัตใินอดีต

กรอบกำรประเมนิ กำรเชือ่มโยงผลประเมนิ

ก าหนดตัวชีว้ดั (ตน้ปี)

ประเมนิผลงาน (ปลายปี)

ตัวชีว้ดัรายบคุคล 
(Individual KPIs)

พฤตกิรรมพงึประสงค์

ผลการประเมนิ 
(Performance Grade)

การพจิารณาคา่ตอบแทน
(การขึน้เงนิเดอืนประจ าปี)



กระบวนกำร
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

1.
Objective
Setting

2.
Mid-year
Review

3.
Year-end
Review

Coaching-
in-Action

Coaching-
in-Action

Coaching-
in-Action

Individual 
Development

Plan (IDP)

การก าหนดตัวชีว้ดัและเป้าหมาย

การทบทวน/ตดิตามความคบืหนา้ของ
การปฏบิัตงิานในระหวา่งปี

การประเมนิผลการปฏบิัตงิานชว่งปลายปี
ควบคูก่บัการจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล

ม.ค.-ม.ีค.

ก.ค.-ส.ค.ธ.ค.-ม.ค.

+ Objective Setting 
Calibration

+ Performance Calibration



เสน้ทำงกำรปรบัปรงุกระบวนกำร (Process Improvement Journey)
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

• เนน้ความเชือ่มโยงของการ
ถา่ยทอดตัวชีว้ดัและเป้าหมาย
ตามหลัก SMART X2

• ปรับปรงุการประเมนิสมรรถนะ
ใหส้อดคลอ้งกบัคา่นยิม โดย
แบง่เป็น 3 ระดับ พรอ้ม
ตัวอยา่งพฤตกิรรม

• เพิม่ Mid-year Review
• เพิม่ Calibration ในขัน้ตอน
การประเมนิผล

• อบรม New PMS ทัง้องคก์ร

• ก าหนดกรอบตัวชีว้ดั
• เพิม่ระดับพฤตกิรรมในการ
ประเมนิสมรรถนะออกเป็น 
5 ระดับใหล้ะเอยีดยิง่ขึน้

• เพิม่ Calibration ใน
ขัน้ตอนการก าหนด
ตัวชีว้ดั

• เชือ่มโยงผลประเมนิสู่

ระบบการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนา

• น าหลักการ STAR มาใช ้

ในการยกตัวอยา่ง
พฤตกิรรมประกอบการ
ประเมนิสมรรถนะ

• เพิม่ขัน้ตอน Coaching-
in-Action ในระหวา่ง          
แตล่ะชว่งของ PMS

• เพิม่การพดูคยุความสนใจ
ในสายอาชพี (Career 
Aspiration) ในการ
ประเมนิผล และเชือ่มโยง
สูร่ะบบการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาไดอ้ยา่งรอบดา้น
ยิง่ขึน้



กรอบแนวคดิของตวัชีว้ดัและเป้ำหมำย
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

วสิยัทศัน์

ยทุธศำสตร์

ผลกำรปฏบิตังิำน

WHAT HOW

KPIs องคก์ร

KPIs สำย/ฝ่ำย

KPIs รำยบคุคล

สมรรถนะหลกั

สมรรถนะบรหิำร

เป้าหมายมคีวามเชือ่มโยงกนั
ทัง้ในระดบัองคก์ร หน่วยงาน 
และพนักงานรายบคุคล

การประเมนิเชงิพฤตกิรรม
ตอ้งสอดคลอ้งกบัสมรรถนะ 

ทีมุ่ง่เนน้ขององคก์ร เชน่ คา่นยิม



กรอบตวัชีว้ดัและหลกักำรส ำคญั
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

หลกักำร SMART X 2

พนกังำน ผูบ้งัคบับญัชำ

S
M
A
R
T

Specific
ระบผุลลัพธท์ีจ่ะไดช้ดัเจน

Stretching
เป้าหมายตอ้งมคีวามทา้ทาย

Measurable
สามารถวดัความส าเร็จได ้

Mixed
มทัีง้เป้าหมายเชงิปรมิาณและคณุภาพ

Achievable
อยูใ่นวสิยัทีบ่รรลผุลส าเร็จได ้

Aligned
เชือ่มโยงกับเป้าหมายทางธรุกจิ

Relevant & Realistic
เกีย่วขอ้งกับบทบาทหนา้ที่

Reviewed
มกีารทบทวนความคบืหนา้เป็นระยะ

Time-bound
มกี าหนดเวลาด าเนนิการชดัเจน

Two Ways
สือ่สารและตกลงรว่มกัน

(ตวัอยำ่ง) กรอบตวัชีว้ดั

ประเภท น ำ้หนกั ส ำหรบั

1. KPI องคก์ร 8%
6%
4%

ผูบ้รหิารระดบัองคก์ร
ผูบ้รหิารระดบัฝ่าย
ผูบ้รหิารระดบัสว่น

2. KPI รว่ม (Common KPI) 2% ทกุคน

3. KPI ผลลพัธห์ลกั
3.1 ตวัเงนิ
3.2 ทีม่ใิชต่วัเงนิ

30-40% ตามฝ่ายงาน

4. KPI ดา้นการปรับปรงุกระบวนการ 10-20% ทกุฝ่ายงาน

5. KPI ตามภารกจิหลกัหรอืแผนงาน
ของสาย/ฝ่ายงาน

30-40% ตามฝ่ายงาน



แนวทำงกำรก ำหนดระดบัและกำรประเมนิ
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

ตวัชีว้ดั (WHAT) สมรรถนะ (HOW)

จ ากดัจ านวนตัวชีว้ดัเพือ่ใหพ้นักงานเกดิ Focus

ก าหนดตัวชีว้ดัทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

ระบรุะดับความส าเร็จโดยมุง่เนน้ Stretching

ใหค้ะแนนโดยพจิารณาถงึ Contribution ตอ่ความส าเร็จดว้ย

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4

ต า่กวา่
คา่เป้าหมายมาก

(Far Below 
Target)

ต า่กวา่
คา่เป้าหมาย

(Below Target)

คา่เป้าหมาย
(Target)

คา่เป้าหมาย
ทีท่า้ทายมาก 
(Stretching)

มคี าอธบิาย/ตัวอยา่งพฤตกิรรมแตล่ะระดับอยา่งชดัเจน

ประเมนิพฤตกิรรมตามหลักการ STAR

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

ต า่กวา่
พฤตกิรรมที่
คาดหวังมาก

ต า่กวา่
พฤตกิรรมที่
คาดหวัง

พฤตกิรรม
ทีค่าดหวัง/
เป้าหมาย

เกนิกวา่
พฤตกิรรม
ทีค่าดหวัง

โดดเดน่เป็น
แบบอยา่ง

S
T
A
R

ituation
ask
ction
esult



(ตวัอยำ่ง) กำรสือ่สำรกบัพนกังำนอยำ่งใกลช้ดิผำ่นชอ่งทำงออนไลนต์ำ่ง ๆ ในชว่ง Work from Home

13

5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่



กำรใชง้ำนระบบ HR2020 เพือ่กำรบรหิำรผลกำรปฏบิตังิำน
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่



กำรเชือ่มโยงผลกำรประเมนิกบัระบบงำนอืน่ ๆ
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5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่

การพจิารณาจา่ยคำ่ตอบแทน / 

การขึน้เงนิเดอืนประจ าปี

การก าหนดหลกัเกณฑพ์จิารณาเลือ่นระดบั-

ต าแหน่ง (Promotion)

การวเิคราะหช์อ่งวา่ง (Gaps) เพือ่จัดท าแผนอบรม
และพฒันำ (Training and Development Roadmap)

และแผนพัฒนารายบคุคล (IDP)

การวเิคราะหช์อ่งวา่ง (Gaps) เทยีบกบั Career Goals 

เพือ่จัดท าแผนบรหิารและพัฒนาควำมกำ้วหนำ้
ในสำยอำชพี และแผนหมนุเวยีนงานเพือ่การพฒันา
(Job Rotation Plan)

การวเิคราะหป์ระสทิธภิาพและศกัยภาพของ Talent 
Management และการพจิารณาระดบัความพรอ้ม (Readiness)

ของแผนสบืทอดต ำแหนง่ (Succession Plan)
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6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการท างาน 
และประโยชน์ที่ได้รับ

ระดบัควำมพงึพอใจของพนกังำน
ตอ่ปจัจยักำรประเมนิผลงำนอยูท่ี่

76.05% (สงูกวา่คา่เป้าหมาย

คา่เฉลีย่ยอ้นหลัง 5 ปี)

ปัจจัยการประเมนิผลงานไมต่ดิอนัดบั Bottom 5 ตัง้แตปี่ 2561 
เป็นตน้มา (เริม่ปรับปรงุกระบวนการตัง้แตปี่ 2560 อยา่งตอ่เนือ่ง)

จ านวนขอ้รอ้งเรยีนหรอืประเด็นหารอืเกีย่วกับ
การประเมนิผลงานผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ อยูท่ี ่

0 ประเด็น (เป็นไปตามเป้าหมาย)

ผลกำรสอบทำน HR Audit 
กระบวนการก าหนดตัวชีว้ดั พบวา่

1. การด าเนนิการตาม Checklist เพือ่ถา่ยทอด
ตัวชีว้ดัอยา่งเป็นระบบ ครบถว้น 100%

2. ระดับความพงึพอใจของพนักงานตอ่ประเด็น 
“ความเขา้ใจในการเชือ่มโยงระหวา่งเป้าหมาย
ในงานของตนเองกบัเป้าหมายขององคก์ร” ที ่
79.72% (สงูกวา่เป้าหมายที ่75%) 

โดยกลุม่ผูบ้รหิารจะมรีะดับความ
พงึพอใจตอ่ประเด็นดังกลา่ว
สงูกวา่กลุม่พนักงานปฏบิัตกิาร
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7. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและอปุสรรค แนวทางในการแกไ้ข

น ากลไก Calibration ผา่นทีป่ระชมุ HR Committee มาใช ้เพือ่
เทยีบเคยีงและสรา้งมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร

มาตรฐานความยาก-ง่ายทีแ่ตกตา่งกนัในการก าหนดตวัชีว้ัด
และการประเมนิผลงานของแตล่ะฝ่ายงาน

ความไมพ่รอ้มรับตอ่การเปลีย่นแปลงจากกระบวนการ
บรหิารผลการปฏบิตัเิดมิสูก่ระบวนการทีป่รับปรงุแลว้

จัดใหม้กีารอบรมหลกัสตูร Performance Management System 
ภายใต ้Leadership Development Program ทั่วทัง้องคก์ร เพือ่สรา้ง
ความตระหนักในการเปลีย่นแปลงและกา้วตามการเปลีย่นแปลงใหท้นั

ความไมเ่ขา้ใจของพนักงานถงึการเป็นสว่นหนึง่ของผลส าเร็จ
ตามตวัชีว้ัดขององคก์ร

เนน้การสือ่สารเชงิรกุทัง้ในภาพรวม และรายฝ่ายงานผา่น HR Business 
Partner อยา่งใกลช้ดิ

การใชด้ลุยพนิจิในการประเมนิเชงิพฤตกิรรม ซึง่อาจ
กอ่ใหเ้กดิอคตหิรอืการประเมนิทีไ่มส่ะทอ้นความเป็นจรงิ

ระบตุวัอยา่งพฤตกิรรมระดบัตา่ง ๆ  ในการประเมนิสมรรถนะ รวมทัง้ใช ้

แนวทาง STAR เพือ่ยกเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ประกอบใหเ้ป็นรปูธรรม

การไมม่สีว่นรว่มของพนักงานในการก าหนดตวัชีว้ดั
และการประเมนิผลงาน

ออกแบบระบบ HRMS (HR Management System) ใน Module PMS 
โดยใหพ้นักงานเป็นผูก้ าหนดตวัชีว้ัดและประเมนิตนเองกอ่นสง่ตอ่ให ้
ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาตอ่ไป



18

8. ความท้าทายต่อไป 

Employee Experience

New Job Analysis
for Future Skills

Dynamic Changes

Work from Home
ตวัชีว้ัดและเป้าหมายทีอ่ยูภ่ายใต ้
สถานการณ์หรอืบรบิทแหง่การ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
(Dynamic Changes)

ตวัชีว้ัดและเป้าหมาย รวมทัง้การประเมนิ
สมรรถนะในระหวา่ง Reskill / Upskill
ท าใหอ้าจยังไมส่ะทอ้นผลงาน

ทีส่มบรูณ์อยา่งเต็มที ่อกีทัง้ยังสง่ผล
กระทบตอ่การวเิคราะหง์านในอนาคตดว้ย

การก าหนดตวัชีว้ดั การตดิตาม
ผลงาน และการประเมนิผลงาน
ในชว่งสถานการณ์โควดิ-19 
และการปฏบิตังิานทีบ่า้น 

(Work from Home)

การเชือ่มโยงกบัการสรา้ง
ประสบการณ์ทีด่แีกบ่คุลากร 
(Employee Experience)
ในจดุสมัผัส (Touch Point)

ของการสรา้งผลงาน (Perform)

การเชือ่มโยง KPIs กบั KRIs
โดยมุง่เนน้การปรับปรุงกระบวนการและ

การปรับแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์

กำรเตรยีมกำรเพือ่รบัมอืกบัควำมทำ้ทำยเกีย่วกบั Performance Management System ในอนำคต

การออกแบบ Platform ทีร่องรับการตดิตาม
ผลงาน ทัง้ในเชงิผลลัพธท์างธรุกจิและ
เชงิพัฒนา/ยกระดับขดีความสามารถ

การรับฟังเสยีงของพนักงานและตอบสนอง
ตามกลุม่บคุลากรทีม่คีวามตอ้งการและ

ความคาดหวงัทีแ่ตกตา่งกนัไป
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9. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และความยั่งยืน 

กำรสนบัสนนุ
ของผูบ้รหิำร
และกำรบรหิำร
จดักำรทีด่ขีอง
ผูบ้งัคบับญัชำ

ควำมตระหนกัและ
กำรมสีว่นรว่ม
ของพนกังำน

กำรสือ่สำร
อยำ่งท ัว่ถงึ
ท ัง้องคก์ร

ระบบ HRMS
และฐำนขอ้มลู
ทีเ่ป็นระบบ

ปัจจัยหลกั ปัจจัยสนับสนุน

 ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ากบัดแูล
นโยบายการบรหิารผลการปฏบิตักิาร
อยา่งเป็นระบบ

 ผูบ้งัคบับญัชาแตล่ะสาย/ฝ่ายงาน 
(Line Manager) รว่มบรหิาร
จัดการงานดา้นทรัพยากรบคุคล 
รวมทัง้การบรหิารผลการปฏบิตังิาน
เป็นอยา่งดี (HR for Non-HR)

 พนกังำนทกุคนตระหนักถงึการ
บรหิารผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นระบบ 
และมสีว่นรว่มทีส่ าคญั เชน่ การ
ก าหนดตวัชีว้ัดทีถ่า่ยทอดมาจาก
สาย/ฝ่ายงานและองคก์ร และการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง

 กำรสือ่สำรเกีย่วกบัการบรหิารผลการ
ปฏบิตังิาน เชน่ หลกัเกณฑ ์แนวทาง 
หลกัปฏบิตัติอ่พนักงานผา่นชอ่งทาง
ตา่ง ๆ อยา่งทั่วถงึ

 HR Business Partner เป็นคูค่ดิ
กบั Line Manager ในการสนับสนุน
กระบวนการบรหิารผลการปฏบิตังิาน
ของแตล่ะฝ่ายงาน เชน่ หลกัการ 
SMARTX2 การ Calibration ภายใน

 ระบบ HRMS (HR Management 
System) ใน Module PMS ที่
สอดคลอ้งกบักระบวนการทัง้หมด และ
เอือ้ตอ่การเป็นฐานขอ้มลูและประมวลผล
ทีแ่มน่ย าอนัน าไปสู ่HR Analysis &
Analytics ทีม่ปีระสทิธภิาพใช ้

ประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิารและ
วางแผนบรหิารจดัการดา้นทรัพยากร
บคุคลตอ่ไป
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10. เอกสารอ้างอิง

• Performance Management Trends to Watch Out for in 2021, from 
https://blog.clearcompany.com/performance-management-trends-2021

• 10 Performance Management Trends of 2021, from 
https://blog.weekdone.com/trends-shape-team-management-2020/

• The Tale of Performance Management Tools, from 
https://www.humanresourcestoday.com/2021/performance-management/?open-article-
id=16004176&article-title=the-tale-of-performance-management-tools--15five--lattice--and-many-
more-&blog-domain=joshbersin.com&blog-title=josh-bersin

• ผลส ำรวจควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัของพนกังำน ปี 2563, ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้
แหง่ประเทศไทย

• รำยงำนผลกำรสอบทำนงำนดำ้นทรพัยำกรบคุคล ปี 2563, ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่
ประเทศไทย
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ถาม - ตอบ


