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เทคนิคการประเมินผลการปฏิบ ัติงาน
(Performance Appraisal)

หลักการและเหตุผล










การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักหรือบุคลากรทุกระดับขององค์กรถือว่าเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นและมี
ความสําคัญมากต่อทั้งองค์กรและทรัพยากรมนุ ษย์ทวั ่ ทั้งองค์กร เพราะการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
คือจุดได้เสียที่ทุกคนในองค์กรตั้งตารอคอยมาทั้งปี เนื่ องจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานคือ
จุดเริ่มต้นของจํานวนค่าจ้างที่จะได้ขึ้นในแต่ละเดือนหรือแต่ละวันในปี ถัดไป จํานวนเงินโบนัสที่จะได้
ตําแหน่ งงานที่ถูกใจ สวัสดิการบางส่วนที่เป็ นตัวเงิน
แต่ภารกิจที่สาํ คัญที่สุดนี้ ผูป้ ระเมินขององค์กรส่วนมากไม่วา่ จะเป็ นราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน
หรือ องค์กรอิสระเกือบทั้งหมดจะมีพฤติกรรมเหมือนกันคือ ใช้เวลาเล็กน้อยสั้นๆในการกาๆ ติ๊กๆ ตาม
แบบฟอร์มประเมินแล้วส่งไปให้พน้ ๆตัว
ดังนั้นการประเมินผลของทุกแห่งจึงมีอาการทางพฤตินัยออกมาเชิงลบมากกว่าเชิงบวก ผูป้ ระเมินก็
หนักใจ กลุม้ ใจ เครียด จนบางคนถึงบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็จะไม่ขอประเมิน ใครอยากจะประเมินก็เชิญเอา
ไปได้เลย ในขณะที่ฝัง่ ผูถ้ ูกประเมินการเกิดอาการไม่พอใจ โกรธ โมโห แค้นฝังใจแบบไม่มีวนั จะญาติดี
กันอีก จนกระทัง่ บางแห่งก็มีการไปขูดหาเล็กท้าย สองตัว สามตัว ตามข้างรถยนต์ผปู้ ระเมิน
กลายเป็ นว่าระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่วางระบบไว้เพื่อเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจ การจูงใจ
ให้บุคลากรทั้งองค์กรมีความมุง่ มัน่ ตั้งใจในการทํางานและพัฒนาตนเองมากขึ้ นๆ เพื่อให้องค์กรมีผล
ประกอบการที่ดี ให้เจริญขึ้ นหลังจากทราบผลการประเมินแล้ว แต่กลับกลายเป็ นว่าคนที่มีความสุข
ความพึงพอใจ กับผลการประเมินในแต่ละปี แต่ละครั้งคือคนส่วนน้อยเพียงแค่ 10-20 % ส่วนที่เหลือ
กลับหมดแรงจูงใจได้แต่ทาํ งานไปเรื่อยๆ กับมีบางส่วนที่ออกอาการเชิงลบมากขึ้ นๆตลอดไป
จริงๆแล้วการที่จะเปลี่ยนหรือปรับ อาการเหล่านี้ ในแต่ละองค์กรก็ใช่วา่ จะยากจนทําการปรับปรุงไม่ได้
หากว่าเรารูเ้ ทคนิ ค กลยุทธ์ เคล็ดลับ ต่างๆ ก็สามารถทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขนได้
ึ้ ตาม
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วัตถุประสงค์ของระบบการประเมินผลได้ ว่าทําแล้วทุกฝ่ ายพอใจยอมรับได้ ไม่วา่ จะเป็ นผูถ้ ูกประเมินที่
ได้เกรดกลางๆหรือเกรดตํา่ ๆส่วนผูป้ ระเมินก็รสู ้ ึกสบายใจ มีพลังที่จะโน้มน้าวชักจูงหรือสร้างแรงบันดาล
ใจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีแรงฮึดสูท้ ี่จะปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้ นไป

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รแู ้ ละตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่จะส่งผล
กระทบต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร กับการทํางานของหัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ และ
ผูบ้ ริหารในฐานะผูป้ ระเมิน
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทราบถึงเทคนิ ค และกลยุทธ์ต่างๆในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้ได้ผล
และประทับใจผูบ้ ริหารและพนักงานภายใต้ขอ้ จํากัดในงบประมาณค่าจ้างหรือโบนัส
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมทราบถึงกฎ ระเบียบ ขัน้ ตอน และเอกสารแบบฟอร์มที่จาํ เป็ นในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทราบถึงปั ญหาต่างๆของการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่มกั จะเกิดขึ้ น และ
วิธีการแก้ไขและป้องกันปั ญหา หรือปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์เชิงลบมาเป็ นเชิงบวก
5. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ข้าอบรม และรับฟั งข้อแนะนํา
จากวิทยากร
6. เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถนําความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้รบั จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้
จริง เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับที่เป็ นผูป้ ระเมิน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่
เป็ นผูถ้ ูกประเมิน

หัวข้ อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.











หลักการและที่มาของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ความสําคัญการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ปั ญหาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
บทบาทหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละหน่ วยงาน
แบบฟอร์ม และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จาํ เป็ นสําหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การกําหนดตัวชี้ วัด ( KPIs ) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การนําสมรรถนะ ( Competency ) มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาที่ถูกประเมิน
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 การนําผลการประเมินไปใช้บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายได้แก่
องค์กร ผูบ้ งั คับบัญชาในฐานะผูป้ ระเมิน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในฐานะผูถ้ ูกประเมิน
- การขึ้ นค่าจ้าง และจ่ายโบนัสประจําปี
- การฝึ กอบรมและพัฒนา
- การเลื่อนตําแหน่ ง
- การโยกย้าย
- การลดตําแหน่ ง
- การเลิกจ้าง
- อื่นๆ เช่น การสรรหาพนักงาน อัตราการหยุดงาน ฯลฯ

วิธก
ี ารอบรม

บรรยายให ้เกิดแนวความคิด ได ้หลักการและวิธก
ี าร
ึ ษา และจากงานจริง
ั จ
ิ ากกรณีศก
2. ฝึ กปฏิบต

1.

ระยะเวลาของการอบรม 1 วัน
จํานวนผู ้เข ้าอบรม ไม่เกิน
คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าอบรม

วิทยากร






20

คน

Assistant Manager

อาจารย์เอกธนัช ทวีสข
ุ ธนกุล

่ วชาญด ้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีไ่ ด ้รับเชิญไปบรรยายในองค์การ
วิทยากรผู ้เชีย
้ นํ าหลายแห่ง จากประสบการณ์การทํางานจริงในองค์กรชัน
้
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชัน
นํ ามากว่า 24 ปี อาทิเช่น ผู ้จัดการฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคลและฝ่ ายธุรการ Enkei Thai Co.,Ltd.
อดีต ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และ ธุรการ จาก
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด เครือสหวิรย
ิ าร่วมทุนกับญีป
่ น
ุ่ NKK Steel , Marubeni , Itochu
จากญีป
่ น
ุ่ Caltex Oil Thailand Co.,Ltd.
ฝ่ ายบุคคลกลาง สํานักงานใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)

ั มนาภายในองค์กร
ค่าสม
รวมค่าวิทยากร , ค่าเอกสารบรรยาย วุฒบ
ิ ัตร และค่าเดินทาง
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าบริการสมมนาภายในองค์
กร

33,000

2,310

(990)

34,320

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
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ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Training Solution Ltd, Partnership)

ี ภาษี 0103553030100
2. หัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชัน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

080-2545660

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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