
 

 

 
 
 
 

ตัวอย่าง 
แบบประเมินผลงานของ CEO 

 
วัตถุประสงค ์

1. แบบประเมินชดุนี้จัดท ำขึ้นเพื่อใชป้ระเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสูงสุด ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ หรือชื่อต ำแหน่งอื่นท่ีเทยีบเทำ่กับผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร (Chief Executive 
Officer : CEO) 

2. เพื่อเป็นแบบประเมินตัวอย่ำงเบือ้งต้น ทีค่ณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนสำมำรถน ำไปปรับใช้ตำมที่เห็นวำ่
เหมำะสมและสอดคล้องกับขนำดธุรกิจและลักษณะเฉพำะของบริษัทจดทะเบียน 

3. เพื่อให้ CEO สำมำรถน ำไปใช้ประเมินตนเอง หรือใหก้รรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนหรือกรรมกำรบริษัท
ประเมินเป็นรำยบุคคลหรือประเมินรวมทั้งคณะ 

4. แบบประเมินนี้ใช้วิธกีำรให้คะแนน เพื่อให้ผู้ประเมินสำมำรถเปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อหรือ
เปรียบเทียบผลประเมินของแต่ละปีได้ โดยควำมหมำยของกำรใหค้ะแนนมีดงันี ้

  0  =  ไม่มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้น 
  1  =  มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นเล็กน้อย  
  2  =  มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นพอสมควร 
  3  =  มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นดี 
  4  =  มีกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นอย่ำงดีเยี่ยม 
  N/A  =  ไม่มีข้อมูล หรือไม่สำมำรถน ำมำใช้ได ้
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ศูนย์พัฒนาการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
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แบบประเมินผลงานของ CEO 
 

หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน 
 
ระบุเป้าหมายและสถานะของความส าเร็จของแตล่ะเป้าหมาย 

เป้าหมาย สถานะ 

  
  
  

 
หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏบิัติงาน 

หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 N/A 
1. ความเปน็ผู้น า        
1.1. CEO ได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ที่ชดัเจนในกำร

คำดกำรณ์แนวโน้มทำงธุรกิจ โอกำสทำงธุรกิจ 
และล ำดับควำมส ำคัญทำงธุรกจิที่ส่งผลต่อ
ควำมเจริญรุ่งเรืองและกำรด ำเนนิงำนของ
บริษัทอย่ำงถูกต้อง  

       

1.2. CEO สำมำรถแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้
เป็นแผนธุรกิจหรือแผนปฏิบัติกำรที่เป็นไปได้
เพื่อบรรลุผลส ำเร็จในเชิงกลยุทธข์ององคก์รได้
อย่ำงชัดเจน 

       

1.3. CEO สำมำรถส่ือสำรแนวคิด วิสยัทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ เปำ้หมำย และทิศทำงขององค์กร
ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงถูกต้อง 

       

1.4. CEO สำมำรถโน้มน้ำว จูงใจ ส่งเสริมพนักงำน
ให้มีขวัญก ำลังใจที่ดีและมคีวำมจงรักภักดตี่อ
องค์กร รวมถึงสนับสนุนใหม้ีกำรท ำงำนเป็น
ทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูพ่นักงำน 
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของบรษิัท 

       

1.5. CEO ได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอยำ่งที่ดีของ
องค์กร  มีรูปแบบกำรท ำงำนซึง่เปิดรับ
ค ำแนะน ำที่สร้ำงสรรค์ และแสดงออกถึงภำวะ
ผู้น ำในระดับที่เหมำะสมส ำหรับองค์กร 
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หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 N/A 
1.6. CEO เป็นผู้ริเริ่มในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร

ปฏิบัติงำนในระดับสูง และมุง่มั่นอย่ำงสูงใน
กำรบรรลุเป้ำหมำยด้วยพลังขับเคลื่อนของตน 

       

2. การก าหนดกลยทุธ ์        
2.1. CEO สำมำรถพัฒนำพันธกิจ นโยบำย และ

แผนยุทธศำสตร์ที่ชดัเจนที่สำมำรถสนองต่อ
ควำมต้องกำรของผู้ถือหุ้น ลูกคำ้ พนักงำน 
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อยำ่งลงรอยกัน 

       

2.2. CEO สำมำรถระบุและวเิครำะหป์ัญหำและ
ประเด็นที่องค์กรต้องเผชิญอยู่อยำ่งถกูต้อง 

       

2.3. CEO สำมำรถก ำหนดและประเมนิปัจจัย
ควำมส ำเรจ็ที่ส ำคัญเพื่อกำรก ำหนดกลยุทธ์
ขององคก์รได้อยำ่งถกูต้อง 

       

2.4. CEO สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำแผน
ยุทธศำสตรถ์ูกจดัท ำขึ้นโดยที่คณะกรรมกำร 
ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนคนอื่นๆ มีส่วน
ร่วม และมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของในแผนงำน
นั้น 

       

2.5. CEO สำมำรถสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ำทรัพยำกร
และงบประมำณของบริษัทมีควำมเหมำะสม
ส ำหรับกำรท ำงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของ
องค์กร 

       

2.6. CEO สำมำรถสร้ำงกระบวนกำรที่ท ำให้กำร
ติดตำมดูแลและกำรควบคุมสำมำรถท ำงำนได ้
เพื่อให้มั่นใจว่ำประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน
และกำรบริหำรควำมเส่ียงขององค์กรได้รับ
ควำมส ำเรจ็ 

       

3. การปฏิบัตติามกลยทุธ ์        
3.1. CEO ได้ก ำหนดโครงสร้ำงองคก์รที่มี

ประสิทธิผลและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำกำรบริหำร
จัดกำรมีกำรมุ่งเน้นฟังก์ชันท่ีจ ำเป็นที่จะช่วย
ให้องคก์รปฏิบัติตำมภำรกจิได ้
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หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 N/A 
3.2. CEO ได้บริหำรงำนและมอบหมำยงำนอยำ่ง

ถูกต้อง รวมถงึกำรปฏิบัติหน้ำที่ในขอบเขต
ควำมรับผิดชอบและมอบหมำยหน้ำที่ต่ำงๆให้
ผู้อื่นรับผิดชอบอย่ำงมืออำชีพ 

       

3.3. CEO มีกำรตัดสินใจที่ดีอย่ำงสม่ ำเสมอและ
สำมำรถปรับเปล่ียนกลยุทธ์อยำ่งทันท่วงทีเมื่อ
เห็นว่ำเงื่อนไขหรือสภำวะส่งสัญญำณใหเ้ห็น
ถึงควำมจ ำเป็นต้องมีกำรเปล่ียนแปลง 

       

3.4. CEO ได้ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ตำมล ำดับ
ควำมส ำคัญและตำมมำตรกำรที่
คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดภำยในระยะเวลำ
ที่เหมำะสมและอย่ำงมีประสิทธิผล 

       

3.5. CEO ได้ก ำกับกำรติดตำมดูแลและกำร
ควบคมุผลกำรปฏิบัติงำนอยำ่งถกูต้อง เพื่อ
มั่นใจว่ำพนักงำนทุกระดับในองค์กรมีควำม
รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที ่

       

3.6. CEO ให้ควำมมั่นใจได้วำ่กำรด ำเนินงำนของ
บริษัทถูกต้องและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ 
กฎหมำยและข้อบังคับตำ่งๆ ที่เกีย่วข้อง 

       

4. การวางแผนและผลปฏิบัตทิางการเงิน        
4.1. CEO มีควำมเขำ้ใจดีในตัวชี้วดัทำงกำรเงินท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจและสถำนะทำงกำรเงินของ
บริษัท 

       

4.2. CEO สำมำรถตัดสินใจได้ดใีนกำรบริหำร
กิจกรรมทำงกำรเงินและงบประมำณของ
องค์กร 

       

4.3. CEO สำมำรถก ำหนดวธิีกำรและแนวปฏิบัติที่
เหมำะสมเพื่อให้กำรบัญชีและกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินมีควำมถูกต้อง แม่นย ำ และเป็น
ปัจจุบัน 
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หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 N/A 
4.4. CEO มีกำรติดตำมดูแลและประเมินผลกำร

วำงแผนทำงกำรเงิน งบประมำณ และกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิผลและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตำมก ำหนดเวลำที่
เหมำะสม 

       

4.5. CEO สำมำรถท ำให้บริษัทบรรลุเป้ำหมำยทำง
กำรเงินและส่วนแบ่งกำรตลำดที่ได้ก ำหนดไว้ 

       

4.6. CEO ให้ควำมมั่นใจได้วำ่บริษัทมีกำรจัดท ำ
บัญชทีี่มีคุณภำพระดับมืออำชีพจนได้รับผล
กำรตรวจสอบงบกำรเงินท่ีถูกต้องปรำศจำก
เงื่อนไข  

       

5. ความสัมพนัธก์ับคณะกรรมการ         
5.1. CEO สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีและ

แน่นแฟ้นในกำรท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำร 
ช่วยสร้ำงควำมเขม้แข็งให้คณะกรรมกำร ท ำ
ให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับคณะกรรมกำรดว้ย
ควำมร่วมมือและใกล้ชิดในกำรพัฒนำพันธกจิ
และแผนกลยุทธ์ขององค์กรทั้งระยะสั้น ระยะ
ปำนกลำง และระยะยำว 

       

5.2. CEO มีควำมรู้ดีพอในด้ำนกระบวนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรและได้ปฏิบัติ
ตำมแนวทำงดงักล่ำวอยำ่งสม่ ำเสมอ รวมถึง
กำรใช้มำตรกำรท่ีเหมำะสมและกำรถว่งดุล
อ ำนำจระหว่ำง CEO ในฐำนะผู้น ำองคก์รกับ
คณะกรรมกำร 

       

5.3. CEO ได้จัดเตรียมวำระกำรประชมุที่เหมำะสม
พร้อมทั้งจัดสรรเวลำทีเ่พียงพอส ำหรับกำร
อภิปรำยประเด็นตำ่งๆ ในกำรประชุม โดยมี
กำรจดัเตรยีมข้อมูลเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นตำ่งๆ ของวำระกำรประชมุเป็นกำร
ล่วงหน้ำ 
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หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 N/A 
5.4. CEO มีกำรน ำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมกำรใน

ประเด็นที่ต้องกำรควำมเห็นและกำรตัดสินใจ
จำกคณะกรรมกำรอยำ่งมืออำชพี โดยเสนอ
ควำมเห็นเพื่อพิจำรณำที่ผ่ำนกำรศึกษำ
วิเครำะห์อยำ่งละเอยีดถี่ถ้วนตำมหลักกำรท่ี
ถูกต้อง เหมำะสม 

       

5.5. CEO มีควำมพร้อมที่จะให้คณะกรรมกำรแต่
ละคนพบเมื่อมคีวำมจ ำเป็น รวมถึงกำร
สนับสนุนคณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติหน้ำที่
กำรก ำกับดูแลโดยกำรจัดหำทรัพยำกรที่
จ ำเป็นและกำรอ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ 

       

5.6. CEO ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำศกัยภำพของคณะกรรมกำร รวมถงึ
บทบำทของคณะกรรมกำรในชุมชนและใน
ฐำนะกระบอกเสียงบริษัท 

       

6. ความสัมพนัธก์ับภายนอก        
6.1. CEO ได้ท ำหน้ำทีเ่ป็นตัวแทนของบริษัทในกำร

ส่ือสำรต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงองค์กรและ
กลุ่มชุมชนต่ำงๆ ได้อยำ่งมีประสิทธิผล 

       

6.2. CEO ได้สื่อสำรถึงผลกำรด ำเนินงำนทำง
กำรเงินและแนวโน้มในอนำคตของบริษัท
ให้กับผู้มีส่วนไดเ้สียและกลุ่มนักลงทุนอย่ำงมี
ประสิทธิผล 

       

6.3. CEO ได้จัดกำรกับประเด็นกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงมืออำชีพ สร้ำงคำ่นิยมและภำพลักษณ์ที่
ดีให้องค์กร และลดประเด็นปัญหำต่ำงๆ จำก
ชุมชนและสำธำรณชนทัว่ไป 

       

6.4. CEO ได้ส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกจิด้วยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกำรส่งเสริมภำพลักษณท์ี่ดีของบริษัท 
รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักในผลิตภัณฑ์และ
บริกำรขององค์กรทีเ่สนอให้กับชมุชนและ
สำธำรณชนทัว่ไป 
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หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 N/A 
6.5. CEO ให้ควำมมั่นใจได้วำ่บริษัทรกัษำ

ควำมสัมพันธอ์ันดกีับชุมชนและบ่มเพำะ
ควำมสัมพันธ์ท่ีดใีนกำรท ำงำนร่วมกันกับ
องค์กรและกลุม่ชุมชน 

       

7. การบริหารงานและความสัมพนัธ์กบั
บุคลากร 

       

7.1. CEO ได้สร้ำงและธ ำรงไวซ้ึ่งบรรยำกำศและ
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดงึดดู รักษำ และโน้มน้ำว
พนักงำนให้ปฏิบัติตำมพันธกจิ ทิศทำงเชงิกล
ยุทธ์ และเป้ำหมำยขององค์กร 

       

7.2. CEO ได้ให้ควำมเป็นอิสระและอ ำนำจหน้ำที่
ในกำรท ำงำนต่อพนักงำนในระดบัท่ีเหมำะสม 
รวมถงึสนับสนุนและเสริมสร้ำงให้มีควำมคดิ
ริเริ่มและควำมคิดสร้ำงสรรค์ภำยในองคก์รได้
อย่ำงด ี

       

7.3. CEO ได้พัฒนำและด ำเนินกระบวนกำรและ
แนวปฏิบัติด้ำนบุคลำกรอย่ำงเหมำะสม ซึง่
รวมไปถึงระบบกำรประเมินผลและกำรให้
รำงวัลส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน ที่จะ
ส่งผลให้ทุกคนท ำงำนเพื่อเปำ้หมำยเดียวกัน
ได้อย่ำงด ี

       

7.4. CEO ได้สนับสนุนกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
บุคลำกร ส่งเสริมให้บุคลำกรที่เหมำะสมมีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผนและกำรตดัสนิใจ รวมถึง
เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถท ำงำนในดำ้น
ทีพ่นักงำนมีควำมเชี่ยวชำญเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร 

       

7.5. CEO ได้สร้ำงหรือมกีำรว่ำจำ้งทมีผู้บริหำร
ระดับสูงที่มีควำมสำมำรถ มีควำมรู้ ทักษะ มี
พลัง และควำมมุง่มั่นที่จะท ำใหพ้ันธกิจและ
วิสัยทัศน์ขององคก์รเป็นจรงิ 
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หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 N/A 
7.6. CEO ให้ควำมมั่นใจได้วำ่บริษัทมีกำรส่ือสำร

ภำยในองค์กรทีด่ี และได้ปฏิบัติตอ่บุคลำกร
อย่ำงเป็นธรรม ไม่ล ำเอยีง หรือเลือกปฏิบัติ 

       

8. การสืบทอดต าแหน่ง        
8.1. CEO ได้มีกำรทบทวนแผนสืบทอดต ำแหน่ง 

รวมถงึกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงแผนสืบทอด
โดยค ำนงึถึงสภำวะตำ่งๆ ทั้งภำยนอกและ
ภำยในองค์กรอยำ่งมีประสิทธิผล  

       

8.2. CEO ได้มีกำรสร้ำงกระบวนกำรและโปรแกรม
ที่จ ำเป็นในกำรสร้ำงสำยกำรเติบโตควำมเป็น
ผู้น ำที่มีควำมสำมำรถเพื่ออนำคตขององค์กร 

       

8.3. CEO ให้ควำมมั่นใจได้วำ่ผู้บริหำรท่ีมี
ศักยภำพพอท่ีจะเป็นผู้บริหำรระดับสูง มี
โอกำสแสดงผลงำนให้เป็นท่ีประจักษต์่อ
คณะกรรมกำร 

       

9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ        
9.1. CEO ได้แสดงให้เห็นวำ่มคีวำมรูแ้ละควำม

เข้ำใจเป็นอย่ำงดเีกี่ยวกับลักษณะส ำคัญของ
ผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของบริษัท 

       

9.2. CEO ได้แสดงให้เห็นวำ่มคีวำมรูแ้ละควำม
เข้ำใจเป็นอย่ำงดใีนกำรจัดกำรและกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท 

       

9.3. CEO ได้แสดงให้เห็นวำ่มคีวำมรูแ้ละควำม
เข้ำใจเป็นอย่ำงดใีนรูปแบบธุรกิจและกำร
จัดสรรทรัพยำกรของบริษัท รวมถึงเขำ้ใจ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกจิและอุตสำหกรรม 

       

9.4. CEO ได้แสดงให้เห็นถงึกำรมีควำมคดิ
สร้ำงสรรค์และควำมคิดริเริ่มในกำรสร้ำง
ผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่อย่ำงสม่ ำเสมอ 

       

10. คุณลักษณะส่วนตวั        
10.1. CEO  มีกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่มผีลเชิงบวก

ต่อบริษัท รวมถึงแสดงบุคลิกภำพ กำรมอง
กำรณ์ไกล และทัศนคติที่ท ำให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ควำมเชื่อถอืและให้กำรสนับสนุน 
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หัวข้อประเมิน 
ผลประเมิน ความเห็น/

ข้อเสนอแนะ 0 1 2 3 4 N/A 
10.2. CEO แสดงให้เห็นกำรปฏิบัติตนและควำม

เคำรพต่อผู้อ่ืน ตลอดจนแสดงควำมใส่ใจตอ่
ผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นรำยบคุคล 

       

10.3. CEO มีกำรใชดุ้ลยพินิจทีด่ีในกำรแก้ปัญหำที่
อ่อนไหวทั้งปัญหำระหว่ำงบุคคลและปัญหำ
ระหว่ำงกลุ่ม 

       

10.4. CEO ได้แสดงให้เห็นถงึทักษะในกำรวเิครำะห์
และหยิบยกปัญหำ ควำมท้ำทำย และควำม
ขัดแย้งต่ำงๆ รวมถึงไมย่่อท้อต่องำนท่ีมี
ลักษณะคลุมเครือและซับซ้อน 

       

10.5. CEO ได้รักษำไว้ซึง่มำตรฐำนระดับสูงทำง
จริยธรรมและควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงควำม
สมดุลในกำรบริหำรเวลำและกำรล ำดับ
ควำมส ำคัญทัง้ในเรื่องงำนและเรื่องส่วนตวัได้
เป็นอย่ำงด ี

       

10.6. CEO ได้มีกำรพัฒนำทกัษะในดำ้นต่ำงๆ ที่
จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำศักยภำพของตนอยำ่ง
สม่ ำเสมอ 

       

 
หมวดที่ 3 : การพัฒนา CEO 
 
3.1 จุดแขง็ที่ส ำคัญที ่CEO ควรรักษำไว้มีอะไรบ้ำง  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
3.2 ประเด็นที ่CEO ควรได้รับกำรพัฒนำมำกขึ้นในปีถัดไปมีอะไรบ้ำง  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 


