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       หลกัสตูร       เทคนคิและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยใช ้KPIs 

     วนัที ่ 20 กรกฎาคม 2561 

          โรงแรมจสัมนิซติ ี ้สขุมุวทิ 23 

 

หลักการและเหตุผล 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักหรือบุคลากรทุกระดับขององค์กรถือว่าเป็นส่ิงท่ีจําเป็นและมี

ความสําคัญมากต่อทั้งองค์กรและทรพัยากรมนุษย์ทัว่ทั้งองค์กร  เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

คือจุดไดเ้สียท่ีทุกคนในองคก์รตั้งตารอคอยมาทั้งปี   เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบติังานคือ จุดเร่ิมตน้

ของจาํนวนค่าจา้งท่ีจะไดข้ึ้นในแต่ละเดือนหรือแต่ละวนัในปีถดัไป จาํนวนเงินโบนัสท่ีจะได ้ตาํแหน่งงานท่ี

ถูกใจ  สวสัดิการบางส่วนท่ีเป็นตวัเงิน 

 แต่ภารกิจท่ีสาํคญัท่ีสุดน้ีผูป้ระเมินขององคก์รส่วนมากไม่ว่าจะเป็นราชการ รฐัวิสาหกิจ บริษัทเอกชน หรือ 

องค์กรอิสระเกือบทั้งหมดจะมีพฤติกรรมเหมือนกันคือ  ใชเ้วลาเล็กน้อยสั้นๆในการกาๆ ต๊ิกๆ ตาม

แบบฟอรม์ประเมินแลว้ส่งไปใหพ้น้ๆตวั 

 ดงัน้ันการประเมินผลของทุกแห่งจึงมีอาการทางพฤตินัยออกมาเชิงลบมากกว่าเชิงบวก  ผูป้ระเมินก็หนักใจ 

กลุม้ใจ เครียด จนบางคนถึงบอกว่าถา้เล่ียงไดก็้จะไม่ขอประเมิน ใครอยากจะประเมินก็เชิญเอาไปไดเ้ลย  

ในขณะท่ีฝั่งผู ้ถูกประเมินการเกิดอาการไม่พอใจ โกรธ โมโห แคน้ฝังใจแบบไม่มีวันจะญาติดีกันอีก 

จนกระทัง่บางแห่งก็มีการไปขดูหาเล็กทา้ย สองตวั สามตวั ตามขา้งรถยนตผู์ป้ระเมิน 
 

 กลายเป็นว่าระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีวางระบบไวเ้พ่ือเป็นการสรา้งขวญักาํลงัใจ การจูงใจ ให้

บุคลากรทั้งองค์กรมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการทํางานและพัฒนาตนเองมากข้ึนๆ  เพ่ือใหอ้งค์กรมีผล

ประกอบการท่ีดี ใหเ้จริญข้ึนหลงัจากทราบผลการประเมินแลว้  แต่กลบักลายเป็นว่าคนท่ีมีความสุข ความ

พึงพอใจ กบัผลการประเมินในแต่ละปีแต่ละครั้งคือคนส่วนน้อยเพียงแค่ 10-20 % ส่วนท่ีเหลือกลบัหมด

แรงจงูใจไดแ้ต่ทาํงานไปเร่ือยๆ กบัมีบางส่วนท่ีออกอาการเชิงลบมากข้ึนๆตลอดไป 
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 จริงๆแลว้การท่ีจะเปล่ียนหรือปรับ  อาการเหล่าน้ีในแต่ละองคก์รก็ใช่ว่าจะยากจนทาํการปรับปรุงไม่ได ้ 

หากว่าเรารู ้เทคนิค กลยุทธ์ เคล็ดลับ ต่างๆ ก็สามารถทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึนได้ตาม

วตัถุประสงคข์องระบบการประเมินผลได ้ ว่าทาํแลว้ทุกฝ่ายพอใจยอมรบัได ้ ไม่ว่าจะเป็นผูถู้กประเมินท่ีได้

เกรดกลางๆหรือเกรดตํา่ๆส่วนผูป้ระเมินก็รูสึ้กสบายใจ มีพลงัท่ีจะโน้มน้าวชกัจูงหรือสรา้งแรงบนัดาลใจให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีแรงฮึดสูท่ี้จะปรบัปรุงพฒันาตนเองใหดี้ยิ่งๆข้ึนไป 
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้แ้ละตระหนักถึงความสาํคญัของการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีจะส่งผลกระทบ

ต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวขององคก์ร      กบัการทาํงานของหวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารใน

ฐานะผูป้ระเมิน 

2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถึงเทคนิค และกลยุทธต่์างๆในการประเมินผลการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ล  และ

ประทบัใจผูบ้ริหารและพนักงานภายใตข้อ้จาํกดัในงบประมาณค่าจา้งหรือโบนัส 

3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงกฎ ระเบียบ ขัน้ตอน   และเอกสารแบบฟอรม์ท่ีจาํเป็นในการประเมินผล

การปฏิบติังาน 

4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆของการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมกัจะเกิดข้ึน  และ

วิธีการแกไ้ขและป้องกนัปัญหา  หรือปรบัเปล่ียนจากสถานการณเ์ชิงลบมาเป็นเชิงบวก 

5. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณร์ะหวา่งผูเ้ขา้อบรม  และรบัฟังขอ้แนะนําจาก

วิทยากร 

6. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดร้บัจากการอบรมไปประยุกตใ์ชง้านไดจ้ริง  

เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องคก์ร  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัท่ีเป็นผูป้ระเมิน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นผูถู้ก

ประเมิน 
 

หวัข้อการสมัมนา เวลา 09.00-16.00 น. 

 ขอ้จาํกดัของการประเมินผลการปฏิบติังานแบบเก่าท่ีใชไ้มไ่ดผ้ล 

 หลกัการและความสาํคญัการประเมินผลการปฏิบติังานต่อการพฒันาบุคลากรในองคก์ร 

 แนวทางการนําระบบประเมินผลการปฏิบติังานสมยัใหมม่าปรบัใช ้(PES : Performance Evaluation 

System) 

 วิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน 

 ความสาํคญัและรายละเอียดของ KPIs (Key Performance Indicators) ในการนํามาใชใ้นการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

 ความสาํคญัของ KPIs ในการนํามาใชเ้ป็นตวัช้ีวดัในการประเมินผลยุคปัจจุบนั 

 แนวทางการกาํหนดตวัช้ีวดัผลงาน KPIs และความสามารถขององคก์รและพนักงาน ครอบคลุมถึง 

ตวัช้ีวดัระดบันโยบาย (Policy/Corporate KPIs) ตวัช้ีวดัระดบับุคคล (JD : Job Description /JA : Job 
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Assisignment KPIs) ตวัช้ีวดัระดบัความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน (CFM : Cross Functional 

Management KPIs) 

 ขัน้ตอนการนํา KPIs มาใชใ้นการประเมินผลกบัการวิเคราะหห์า KPIs ของหน่วยงานและตาํแหน่งงาน

เพ่ือนําไปสู่การบริหารทรพัยากรในอนาคต 

 การควบคุมผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานใหเ้กิดความถูกตอ้งและเป็นธรรม 

 การนําคะแนนดา้นวินัย พฤติกรรมบริการ ความประพฤติมาประยุกตใ์ชใ้นการประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

 ปัญหา/อุปสรรคท่ีมกัพบในการกาํหนดตวัช้ีวดัผลงานและการประเมินผลงาน 

 ปัญหาการจดัทาํแผนงานไม่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีกาํหนด 

 ปัญหาจากการไมมี่เคร่ืองมือ ในการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน และแมน่ยาํ 

 ปัญหาแบบฟอรม์ท่ีใชใ้นการประเมินไมส่อดคลอ้งกบัแนวคิดของการประเมินผลการปฎิบติังาน 

 การใชค้วามรูสึ้กในการประเมินผลการปฏิบติังาน (หลกัถูกใจ แต่ไมถู่กตอ้ง) 

 การเช่ือมโยงระบบการประเมินผลการปฏิบติังานสู่ระบบการบริหารจดัการงานทรพัยากรมนุษย ์เช่น 

การปรบัค่าจา้ง โบนัส ฯลฯ เพ่ือสรา้งความเป็นมาตรฐานขององคก์ร 

 เทคนิคการนําเคร่ืองมือมาใชก้บัระบบประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานเพ่ือความสะดวกและไม่

ยุง่ยากต่อการ Implement ระบบ 

 ขัน้ตอนการนําเคร่ืองมือไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 การแจง้ผลการประเมินผลการปฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีถูกประเมิน 

 ขอ้ควรระวงัและส่ิงจาํเป็นตอ้งมี ก่อนท่ีจะนําระบบประเมินผลงานมาใชจ้ริงในองคก์ร 

 ปัจจยัท่ีช่วยใหร้ะบบการประเมินผลงานประสบความสาํเร็จในการนําไปใชใ้นองคก์ร 

กรณีศกึษาจากตัวอยา่งจรงิประยกุต ์ 
การประเมนิผลการปฏบิัตงิานเพือ่พจิารณาขึน้คา่จา้งประจําปี (Performance Evaluation/Appraisal for 
Salary Increase) โดยมกีารจําลองสถานการณ์ใหง้า่ยและชว่ยในการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย ระดับตําแหน่ง
งาน โครงสรา้งคา่จา้ง กระบอกเงนิเดอืน ตัวชีว้ดัผลงานแตล่ะประเภท คะแนนวนัิย และใหก้ลุม่กําหนด
นโยบายการขึน้คา่จา้งประจําปี การกําหนดคา่ถว่งน้ําหนักแตล่ะตัวชีว้ดัและปัจจัยอืน่ๆ ทีโ่จทยไ์มไ่ดร้ะบุ
เป็นการเพิม่เตมิใหเ้อง พรอ้มนําเสนอผลงานทกุกลุม่ แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหว้ทิยากรใหค้วามเห็น
ประกอบ 

วธิกีารอบรม 
1. บรรยายใหเ้กดิแนวความคดิ ไดห้ลกัการและวธิกีาร 
2. ฝึกปฏบิตัจิากกรณีศกึษา และจากงานจรงิ 

ระยะเวลาของการอบรม 1 วัน 

จํานวนผูเ้ขา้อบรม ไมเ่กนิ     20 คน 

คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม หัวหนา้งาน ผูจั้ดการทกุสายงาน  All  Manager 
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อัตราคา่ลงทะเบยีน 

รวมคา่วทิยากร , คา่เอกสารบรรยาย วฒุบิตัร และคา่อาหารกลางวนั อาหารวา่ง 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  3% ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา/1 ทา่น 4,000         280 (120) 4,160 

Early Bird สมคัรและชําระ
ลว่งหนา้ 3,500        245 (105) 3,640 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้
1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี ที ่0-29030080 ext.9330 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลกัสตูร 

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

 
 

2.  หัก 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) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
                        เทคนคิและวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยใช ้KPIs 

ส่งมาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 
 

  บรษิทั____________________________________________________________________ 

 ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี______________________________ 

ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)_______________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

Fax: _________________________     E-mail: ___________________________________________ 

วนัสมัมนา_________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)____________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื_______________________________ 

Email:__________________________________________________________________________ 

 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)____________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื_______________________________  

Email:_________________________________________________________________________ 

 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ___________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ______________________________ 

      E-mail: ________________________________________________________________________ 
 
 
หมายเหต ุ  

กรณยีกเลกิการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วนัก่อนวันสัมมนา มิฉะน้ันจะต้องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา 
 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

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