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การปฏิบต
ั งิ านอย่างสร ้างสรรค์
Performance Management System
ว ันที่ 12 ตุลาคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
Online Training App Zoom

หลักการและเหตุผล
การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านของพนักงาน เป็ นขัน
้ ตอนทีส
่ าคัญยิง่ ขัน
้ ตอนหนึง่ ในกระบวนการบริหาร
ผลงานขององค์กร เนือ
่ งจากเป็ นเครือ
่ งมือสาคัญทีช
่ ว่ ยให ้พนักงานปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจบรรลุเป้ าหมายหรือมาตรฐาน
ผลงานทีก
่ าหนด อันจะทาให ้หน่วยงานดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย และส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรใน
ทีส
่ ด
ุ นอกจากนัน
้ ยังช่วยในการติดตามผลการปฏิบต
ั งิ านของพนักงานอย่างต่อเนือ
่ ง และทาให ้ผลการประเมิน
การปฏิบต
ั งิ านของพนักงานแต่ละคนเป็ นระบบและมีเหตุผล เพือ
่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลงานและ
ความสามารถของพนักงาน และใช ้ในการกาหนดค่าตอบแทนจูงใจ และยังเป็ นแนวทางในการวางแผนอาชีพและ
พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนือ
่ งด ้วย
่ มโยงยุทธศาสตร์องค์กร จะกาหนด
ดังนัน
้ ไม่วา่ องค์กรจะใช ้เครือ
่ งมือใดในการบริหารผลงาน จะเชือ
เป้ าหมายและตัวชีว้ ัดผลงานทีเ่ ป็ นรูปธรรม หรือประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านโดยอาศัยดุลยพินจ
ิ ของหัวหน ้างาน ก็
ล ้วนต ้องทาความเข ้าใจในหลักการและวัตถุประสงค์ของการบริหารผลงาน ทราบถึงปั ญหาและข ้อจากัดทีท
่ าให ้
การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านไม่บรรลุผลและไม่มป
ี ระสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์/ประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้รับจากการอบรม
1. ได ้ทราบแนวทางการกาหนดปั จจัยผลงานและสมรรถนะทีจ
่ าเป็ นในการบริหารผลงาน
2. ได ้เข ้าใจทักษะทีจ
่ าเป็ นของหัวหน ้างานทีต
่ ้องใช ้ในการประเมินผลฯ รวมถึงแนวทางการนาผลการประเมินฯไป
ใช ้ในทางปฏิบต
ั ิ
3.ให ้เข ้าใจแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการบริหารผลงาน
4. รู ้จักเครือ
่ งมือ ขัน
้ ตอน และแนวทางการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
5. มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบฯทีใ่ ช ้ให ้ดีขน
ึ้ รวมถึงการนาผลการประเมินไปใช ้

 วิธีการอบรม

ึ ษา
บรรยาย อภิปรายแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น แบบฝึ กหัดและกรณีศก
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 เนือ้ หาการอบรม

1. ความสาคัญของการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิ าน
2. วิธก
ี ารประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ที่
ื่ มโยงกับเป้ าหมายและแผนงานของ
เชอ
องค์กร
3. Workshop การประเมินผลการปฎิบัตงิ าน
กับเป้ าหมายองค์กร
4. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านกับการ
บริหารงานประจาวัน
5. การกาหนดตัวชวี้ ด
ั ผลงานระดับหน่วยงาน
และระดับบุคคล
6. Workshop : การกาหนดตัวชวี้ ด
ั (KPIs)
7. เทคนิคการแจ ้งผลการประเมินผลงานต่อ
ผู ้ใต ้บังคับบัญชา

วิทยากร
ดร.กฤติน กุลเพ็ง
วิทยากรและทีป
่ รึกษาด ้าน
ั ้ นา
ทรัพยากรบุคคลองค์กรชน
ผู ้จัดการแผนกบุคคล บริษัท โรบินสัน ราช
ดาริ จากัด
ผู ้จัดการส่วนการบุคคล บริษัทในเครือซิ
เมนต์ไทย (SCG Group) ; Ceramic Thai
Industry Co., Ltd., The Siam Guardian
Glass Co., Ltd., The Siam Construction
Steel Co., Ltd., The Siam Refractory
Industry Co., Ltd.
ผู ้อานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล กลุม
่
โรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคตะวันออก
โรงพยาบาล บี เอ็น เอช โรงพยาบาลปิ ยะ
ี่ เต๊ก จากัด
เวททีป
่ รึกษา บริษัท อีซส
บริษัท พลาซ่าซัพพลาย จากัด ฯลฯ

ค่าลงทะเบียน (รวมค่าเอกสาร วิทยากรและวุฒบ
ิ ัตร)
ั
หล ักสูตรสมมนา

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนา
1 ท่าน

2,900

203

87

3,016

สมัคร 2 ท่านๆละ

2,500

175

75

2,600
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ี นาคาร ดังนี้
1. โอนผ่านบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) พร ้อมระบุชอ
ื่ บริษัทของท่าน และ
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ หลักสูตร
ชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-8929330
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เทคนิคการประเมินผล
การปฏิบต
ั งิ านอย่างสร ้างสรรค์
สง่ มาที่ Email : ptstraining3@gmail.com ; info.ptstraining@gmail.com

บริษทั _____________________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ______________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _________________________ต่อ_________
Fax: _____________________

E-mail: _____________________________________________________

วันสัมมนา________________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) __________________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ _____________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ____________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________
หมายเหตุ
กรณียกเลิกการเข ้าสัมมนากรุณาแจ ้งล่วงหน ้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั น
้ จะต ้องชาระ 50% ของราคาค่าสัมมนา
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