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หลกัการและเหตุผล 

             การประเมนิผลงานคอืการนําผลการปฏบิัตงิานมาเปรยีบเทยีบกับเป้าหมายทีค่าดหวงั  ซึง่ความ
คาดหวงัขององคก์รคอื วสิยัทัศน ์หรอื เป้าหมาย/แผนธรุกจิ ทีอ่งคก์รตอ้งการใหพ้นักงานของตนสามารถ
สรา้งผลงานไดต้ามแผนทีกํ่าหนดไวนั้น้ แตก่ารประเมนิผลงานอยา่งเดยีวจะบอกไดแ้ตเ่พยีงวา่สําเร็จหรอืไม่
สําเร็จเทา่นัน้ ไมไ่ดห้มายถงึการทําอยา่งไรใหผ้ลงานของพนักงานบรรลเุป้าหมายขององคก์ร  จงึตอ้งอาศัย
การบรหิารผลงานของพนักงานแตล่ะคนเพือ่ใหส้รา้งผลงานตามแผนทีกํ่าหนดดว้ย แตก่ารบรหิารผลงานทีด่ี
จะตอ้งไมเ่กดิปัญหาเหลา่นี ้

• ประเมนิผลงานแลว้ ไมส่อดคลอ้งกับเป้าหมายขององคก์ร ? 
• ตา่งฝ่ายตา่งมเีป้าหมายและตัวชีว้ดัไมเ่หมอืนกัน จะประเมนิผลอยา่งไรใหม้คีวามเป็นธรรม ? 
• มวีธิปีระเมนิผลงานมหีลายวธิ ีเชน่ แบบ 90 องศา 180 องศา หรอื แบบ 360 องศา จะเลอืกแบบไหน

ด ี? 
• ประเมนิผลแลว้จะนําไปเชือ่มโยงกับระบบคา่ตอบแทน เชน่ การขึน้คา่จา้ง การจา่ยโบนัส หรอืการ

พัฒนาคนอยา่งไร?  
• ปัญหาอืน่ๆ อาทเิชน่ หัวขอ้/รปูแบบในการประเมนิผลไมช่ดัเจน, การประเมนิผลใชค้วามรูส้กึเป็นตัววดั

, หัวหนา้งานไมก่ลา้แจง้ผลตอ่ลกูนอ้ง พนักงานไมย่อมรับ ฯลฯ 
หลักสตูรนีไ้ดถ้กูออกแบบและพัฒนาขึน้มา เพือ่การจัดทําระบบบรหิารผลการปฏบิัตงิานแบบบรูณาการ คอื
นอกจากเป็นระบบทีจ่ะทําใหผ้ลงานของพนักงานสอดคลอ้งกับนโยบายและเป้าหมายขององคก์รแลว้ ยังเป็น
การบรหิารผลงานแบบรอบทศิทางทัง้พนักงานภายในฝ่ายงาน ระหวา่งฝ่ายงาน และองคก์รหรอืทีเ่รยีกวา่ 
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 

วิธีการฝึกอบรม 

-   การบรรยายอยา่งมสี่วนรว่ม (Participative Techniques)  

-   อภปิรายกลุ่ม 

-   กรณศีกึษา (Case Study) และ ฝึกปฏบิตั ิ(Workshop) 

ระยะเวลา  1 วนั (09.00-16.00 น.) 

 
 
ตอ้งการจดัอบรมภายในองคก์ร ตดิตอ่: 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) 
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