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การประเมินผลงานให้สอดคล้องกบักลยทุธอ์งคก์ร 
( Strategic Performance Appraisal ) 

4 มิถนุายน 2563 
โรงแรมโกลด์ออคิด 

 
บทบาทหน้าทีข่องผูน้ าองค์กรคอืท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายสงูสุด ซึง่หมายถงึ มกี าไร เตบิโต และยัง่ยนื ดงันัน้ ผูน้ าทุก
ทุกระดบัจงึตอ้งสามารถบรหิารผลงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสุด โดยเฉพาะการก าหนดเป้าหมาย ตวัชีว้ดั
ผลงาน และแผนการปฏบิตังิาน รวมถงึมทีกัษะในการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อสรา้งแรงจงูใจและสนบัสนุนให้

ทมีงานมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
 
หลกัสตูรน้ีเหมาะส าหรบั : 
ผูน้ าในระดบัผูบ้รหิาร ผูจ้ดัการ และหวัหน้างาน ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารผลการปฏบิตังิาน 
 

วตัถปุระสงค ์: 

 เพื่อท าใหผู้น้ าเขา้ใจกระบวนการบรหิารผลงาน และการประเมนิผลการปฏบิตังิานในองคก์ร 
 เพื่อพฒันาทกัษะการก าหนดเป้าหมาย ตวัชีว้ดั และแผนการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสุด 
 เพื่อพฒันาทกัษะการประเมนิผลการปฏบิตังิานและการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัอย่างสรา้งสรรค์ 
 

เน้ือหาการฝึกอบรม : 

 เครือ่งมอืในการวเิคราะหโ์มเดลธุรกจิและคุณค่าทีต่อบโจทยล์กูคา้และองคก์ร 
 เหตุปัจจยั 4 อยา่งซึง่เป็นตวัก าหนดชะตาขององคก์รว่าจะส าเรจ็หรอืลม้เหลว 
 กลยทุธใ์นการบรหิารธุรกจิและพฒันาองคก์รใหม้กี าไร เตบิโต และยัง่ยนื 
 กระบวนการบรหิารผลงานเชงิกลยทุธ ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ CEO 
 ความสมัพนัธข์องการบรหิารผลงานและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 เครือ่งมอืทีน่ิยมใชใ้นการประเมนิผลงาน (BSC, PMS, KPI, และ OKR) 
 การก าหนดตวัชีว้ดัผลงาน (KPI) ทีด่ต่ีอใจพนกังานและตอบโจทย ์CEO 
 การเชื่อมโยงเป้าหมายของคนและองคก์ร เพื่อประสานพลงัทัว่ทัง้องคก์ร 
 การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละหลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลงานประจ าปี 
 การจดัท าใบประเมนิผลงานรายบุคคลใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์ององคก์ร 
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 ศาสตรแ์ละศลิป์ทีใ่ชใ้นการประเมนิผลงาน (Performance Coaching) 
 แนวทางการน าผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาคนและองคก์ร 
หมายเหต ุ: เนื้อหาหลกัสตูรสามารถปรบัเปลีย่นได ้ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในการฝึกอบรม 

 
รปูแบบการฝึกอบรม     :  Group Coaching, Training และ Workshop 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :  หลกัสตูร 1 วนั เวลา 09.00 – 16.30 น. 

 วิทยากร :  อาจารยส์จัพล ส่งสมบุญ (Sam) 
               - วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการบรหิารผลงาน และการพฒันาผูน้ าในธุรกจิบรกิาร 

              - กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั HERO Consulting จ ากดั 
 

อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

กรณีช าระเงนิหนา้งาน 4,000 280 (120) 4,160 

Early Bird จา่ยกอ่นลดพเิศษ 3,500 245 (105) 3,640 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

1. ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution 
Ltd, Partnership) 
 

3.  หัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรญัญา 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
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ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

    การประเมินผลงานให้สอดคล้องกบักลยทุธอ์งคก์ร 
( Strategic Performance Appraisal ) 

4 มิถนุายน 2563 

โรงแรมโกลด์ออคิด 
ส่งมาท่ี info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com 

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี__________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 
 
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 

ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________ 
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