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หลกัการและเหตุผล 

             การประเมนิผลงานคอืการนําผลการปฏบิตังิานมาเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีค่าดหวงั  ซึง่ความคาดหวงั

ขององคก์รคอื วสิยัทศัน์ หรอื เป้าหมาย/แผนธุรกจิ ทีอ่งคก์รตอ้งการใหพ้นกังานของตนสามารถสรา้งผลงานไดต้าม

แผนทีก่ําหนดไวน้ัน้ แต่การประเมนิผลงานอย่างเดยีวจะบอกไดแ้ต่เพยีงว่าสาํเรจ็หรอืไมส่าํเรจ็เท่านัน้ ไมไ่ดห้มายถงึ

การทําอย่างไรใหผ้ลงานของพนกังานบรรลุเป้าหมายขององคก์ร  จงึตอ้งอาศยัการบรหิารผลงานของพนกังานแต่ละ

คนเพื่อใหส้รา้งผลงานตามแผนทีก่ําหนดดว้ย แต่การบรหิารผลงานทีด่จีะตอ้งไมเ่กดิปัญหาเหล่าน้ี 

• ประเมนิผลงานแลว้ ไมส่อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร ? 

• ต่างฝ่ายต่างมเีป้าหมายและตวัชีว้ดัไมเ่หมอืนกนั จะประเมนิผลอยา่งไรใหม้คีวามเป็นธรรม ? 

• มวีธิปีระเมนิผลงานมหีลายวธิ ีเช่น แบบ 90 องศา 180 องศา หรอื แบบ 360 องศา จะเลอืกแบบไหนด ี? 

• ประเมนิผลแลว้จะนําไปเชื่อมโยงกบัระบบค่าตอบแทน เช่น การขึน้ค่าจา้ง การจ่ายโบนสั หรอืการพฒันาคน

อยา่งไร?  

• ปัญหาอื่นๆ อาทเิช่น หวัขอ้/รปูแบบในการประเมนิผลไม่ชดัเจน, การประเมนิผลใชค้วามรูส้กึเป็นตวัวดั, 

หวัหน้างานไมก่ลา้แจง้ผลต่อลกูน้อง พนกังานไมย่อมรบั ฯลฯ 

หลกัสตูรน้ีไดถู้กออกแบบและพฒันาขึน้มา เพื่อการจดัทาํระบบบรหิารผลการปฏบิตังิานแบบบรูณาการ คอืนอกจาก

เป็นระบบทีจ่ะทาํใหผ้ลงานของพนกังานสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายขององคก์รแลว้ ยงัเป็นการบรหิารผลงาน

แบบรอบทศิทางทัง้พนกังานภายในฝ่ายงาน ระหว่างฝ่ายงาน และองคก์รหรอืทีเ่รยีกว่า ผลงานรวมทัง้องคก์ร

(Integration) อกีดว้ย  

 

 

 

หลกัสตูร   
การออกแบบระบบบริหารผลงาน อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกบัเป้าหมายองค์กร 

PERFORMANCE  MANAGEMENT  SYSTEM  INTEGRATION  DESIGN 
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วตัถปุระสงค ์ของการจดัอบรมครัง้น้ี 

1. เสรมิสรา้งความรู ้ ความเขา้ใจ เกีย่วกบัหลกัการ แนวคดิ และแนวปฏบิตัขิองการบรหิารผลการปฏบิตังิาน

สมยัใหม ่ 

2. สามารถกําหนดตวัชีว้ดั (Key Result Area) ในการทาํงานของตําแหน่งงานทัง้ในดา้นผลงาน (Performance) 

และพฤตกิรรม (Competency) ในการทํางานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์รได ้ 

3. สามารถออกแบบกระบวนการและวธิกีารในการบรหิารผลงานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

4. เรยีนรูก้ระบวนการออกแบบการประเมนิผลงาน และเครื่องมอืต่างๆ ทีส่ามารถนํามาใชใ้นการบรหิารผลงาน 

5. สามารถนําผลการปฏบิตังิานมาเชื่อมโยงกบัการปรบัค่าจา้งประจาํปี การกําหนดแผนพฒันารายบุคคล และ

กําหนดแนวทางการพฒันาสายอาชพีของพนกังานได ้

หวัข้อการฝึกอบรม 

1. แนวคดิและหลกัการของการบรหิารผลงาน กบัการบรหิารจดัการองคก์ร 

2. ความแตกต่างระหว่างการบรหิารผลงาน และการประเมนิผลงาน 

3. ขัน้ตอนของการบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยทุธ ์(Strategic Performance Management Process) 

4. เครือ่งมอืสาํคญัในการประเมนิผลการปฏบิตังิานสมยัใหม ่ทีส่อดคลอ้งกนัแบบบูรณาการ 

5. การกําหนด Corporate KPIs  เพื่อวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ร และการถ่ายทอดสู่ฝ่ายงานต่าง ๆ ดว้ย

เครือ่งมอืแผนทีก่ลยุทธ ์

Workshop : การเขยีนแผนทีก่ลยทุธเ์พื่อจดัทําแผนการปฏบิตังิานและวดัผลงาน 

6. การกําหนดตวัชีว้ดั(KPI) และสมรรถนะ(Competency) ขององคก์ร  ของฝ่ายงาน และรายบุคคล ใหส้อดคลอ้

กนัและเชื่อมโยงกบัเป้าหมายขององคก์ร 

      Workshop : การกําหนด Functional KPIs ของฝ่ายงาน และ รายบุคคล  

7. SMART JD เครือ่งมอืการกําหนด Functional Job Description และ Position Job Description ทีส่อดคลอ้ง

กบั Vision Mission ขององคก์ร 

8. การวเิคราะหห์าตวัชีว้ดั (KPI) และ สมรรถนะ (Competency) จาก SMART JD เพือ่ใชบ้รหิารและประเมนิผลฯ  

9. เทคนิคการออกแบบและพฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (PMS Design and Implement) ทีม่ ีKPIs และ   

Competency 

กรณีศึกษา ระบบบรหิารผลการปฏบิตังิานและแบบประเมนิทีม่ ีKPI และ Competency 

10. รปูแบบและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานในรปูแบบต่าง  ๆ  เช่น การประเมนิ 90 องศา, 180 องศา, 270 

องศา และ 360 องศา และตวัอยา่งแบบฟอรม์ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
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       11.  กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Performance Appraisal, Coaching and Feedback) 

- ปัญหาและขอ้ผดิพลาดทีพ่บบ่อยในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

- แนวทางการกําหนดปัจจยัและน้ําหนกัในการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจาํปี  

- การเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ก่อนประเมนิ ระหว่างการประเมนิ และ

หลงัการประเมนิฯ 

- เทคนิคการแจง้ผลการปฏบิตังิานของพนกังานทีม่ผีลงาน สงูกว่าเป้าหมาย ผลงานบรรลุเป้าหมาย 

และผลงานตํ่ากว่าเป้าหมาย 

                กรณีศึกษาและตวัอยา่ง  Flow การบรหิารและประเมนิผลการปฏบิตังิาน      

        12.  การเชื่อมโยงการประเมนิผลการปฏบิตังิานกบั HR System เช่น การปรบัเงนิเดอืน การจา่ยโบนสั การ

พฒันางาน 

               พนกังานคน และองคก์ร ฯลฯ 

               กรณีศึกษาและตวัอยา่งการใหร้างวลัตอบแทน (Reward System) ทีส่อดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิาน 

               กรณีศึกษาและตวัอยา่ง การเชื่อมโยงกบัแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

         13.  ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ในการบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยทุธ ์

                ถาม – ตอบ และใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัการประเมนิผลงาน 

วทิยากร    อาจารยพ์งศา บุญชยัวฒันโชต ิ

วทิยากรผูม้ปีระสบการณ์ดา้น HR กว่า 25 ปี ทัง้ในอุตสาหกรรม รถยนต ์ธนาคาร เช่าซือ้ วสัดุก่อสรา้ง ประกนัภยั 

หลกัทรพัย ์บรรจภุณัฑ ์และการผลติ ฯลฯ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น การวเิคราะหอ์ตัรากําลงัคน การบรหิารค่าตอบแทนและ

โครงสรา้งเงนิเดอืน การประเมนิค่างาน การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชพี การพฒันาระบบ HRIS  การบรหิาร

ผลการปฏบิตังิานโดยใช ้ KPI และ Competency ฯลฯ ผลงานเขยีน : HRMBA   “จดุประกายความคดิ เสรมิอาวุธดา้น

บรหิารคน”  SMART  JD คาํบรรยายลกัษณะงานบุคคลกิใหม ่“กระชบั ฉลาด คล่องแคลว้ ใชป้ระโยชน์ได้

หลากหลาย” 

วิธีการฝึกอบรม 

-   การบรรยายอยา่งมสี่วนรว่ม (Participative Techniques)  

-   อภปิรายกลุ่ม 

-   กรณศีกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 
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 อตัราคา่บรกิารจัดอบรมภายใน 
                  (รวมคา่เอกสาร คา่เอกสารการบรรยาย) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1 วนั 35,000 2,450 (1,050) 36,400 
 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 
วธิกีารชําระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

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

1.2 ชําระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 
กรณีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลขูัน่   
เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  
แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

 รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 
www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

 

 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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

mailto:info.ptstraining@gmail.com

