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การประเมินผลการปฎิบติังานท่ีสมัฤทธ์ิผล 
(Effective Performance Appraisal) 

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมโกลดอ์อรค์ดิ 

 
รายละเอียดหลกัสตูรอบรม : Course Outline 

 
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เป็นช่วงเวลาที่ผู้บรหิารผู้บงัคบับญัชาและพนักงานพบเจอกนัเพื่อประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์หลายประการ ระบบประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal System) ที่มี
ประสทิธผิลจะจงูใจใหพ้นกังานในการท างาน สามารถรกัษาพนกังานทีด่ใีหอ้ยูก่บัองคก์ร ท าใหพ้นกังานอยากจะพฒันาตวัเอง 
และขบัเคลื่อนใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

ทีส่ าคญั ยงัสามารถลดความขดัแยง้ระหว่างผูป้ระเมนิ กบัผูถู้กประเมนิทัง้ในเรื่องผลการปฎบิตังิานจรงิกบัความรูส้กึ
ระหว่างกนั ดงันัน้ การมคีวามรูแ้ละทกัษะในการประเมนิที่ด ีก็ต้องมวีธิกีารประเมนิ การให้ความเหน็ยอ้นกลบั รวมถงึการ
แก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคดิจากปฎิกิรยิาของผู้ถูกประเมนิ ก็เป็นคุณสมบตัิส าคญัอย่างมากของหวัหน้างานหรอืผู้
ประเมนิ ซึง่สามารถเรยีนรูแ้ละฝึกฝนไดอ้ยา่งเป็นระบบ  
 
วตัถปุระสงค ์: Objective 
เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม  

1. เขา้ใจหลกัการและแนวคดิของการประเมนิผลการปฎบิตังิาน รวมถงึกระบวนการและขัน้ตอนการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน  

2. รูถ้งึบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของผู้เกี่ยวขอ้ง และเขา้ใจถวึเทคนิคการติดตามตรวจสอบผลการ
ปฎบิตังิานจรงิ 

3. ทราบถงึเทคนิคการใหข้อ้ความคดิเหน็ในการประเมนิผล วธิสีมัภาษณ์ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน และ
มเีทคนิคในการสื่อสารเพื่อใหค้วามเหน็ยอ้นกลบัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์    

4. เขา้ใจถงึแนวทางการบรหิารจดัการพนกังานไมเ่หน็ดว้ยทีจ่ะประเมนิผลการปฏบิตังิาน   และทราบถงึวธิกีาร
น าผลการประเมนิไปใชใ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 
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หวัข้อการอบรม : Topic 
1. หลกัการและแนวคดิของการประเมนิผลการปฎบิตังิาน (Principle) 
2. ความสมัพนัธร์ะหว่างเป้าหมายองคก์ร หน่วยงาน และส่วนบุคคล (Goal) 
3. กระบวนการและขัน้ตอนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Process) 
4. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตัขิ ัน้ตอนการประเมนิผลงาน (Rater) 
5. ปัญหาทีพ่บบ่อยในการปฏบิตังิานการประเมนิผลการปฎบิตังิาน (Challenge) 
6. การตดิตามตรวจสอบผลการปฎบิตังิานจรงิ (Evidence) 
7. ขอ้ผดิพลาดทีค่วรหลกีเลีย่ง (Failure)  
8. การเขยีนความเหน็ส าหรบัการประเมนิผล (Comment) 
9. การใหข้อ้ความคดิเหน็ในการประเมนิผล (Feedback) 
10. การด าเนินการสมัภาษณ์ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (Interview) 
11. เทคนิคในการสื่อสารเพื่อใหค้วามเหน็ยอ้นกลบัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์   (Conversation) 
12. แนวทางการบรหิารจดัการพนกังานไมเ่หน็ดว้ยทีจ่ะประเมนิผลการปฏบิตังิาน   (Situation) 
13. การน าผลการประเมนิไปใชใ้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Next Step) 
14.  Workshop :  

• การประเมนิผลการปฎบิตังิาน 
• การเขยีนความเหน็  
• การใหค้วามเหน็ยอ้นกลบั  
• การแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆ 

 
วิทยากร : Instructor   อาจารยศ์กัดิด์า ภมูพินัธ ์ 

วิทยากรผู้ เ ชี่ ย วชาญด้าน  Organization Development, Human Resource Management, Human Resource 
Development, Strategic Planning, Process Improvement, Coaching & Feedback, Supervisory Skill, etc. วทิยากรดา้น
การกลยุทธ์องค์กร, บรหิารทรพัยากรมนุษยท์ี่ปรกึษาด้านการพฒันาองค์กร, การจดัท าแผนกลยุทธ์, ผู้เชี่ยวชาญทางการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยส์มยัใหม่  

 
รปูแบบการอบรม  

1 .บรรยาย ชมวดีทีศัน์ ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเชงิลกึ  

2 .กรณศีกึษา ใหม้ปีระสบการณ์เพิม่จากตวัอยา่งจรงิ  

3 . Workshop ฝึกปฏบิตั ิใหน้ าไปประยกุตส์ู่การการท างานจรงิ 
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 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
(รวมคา่เอกสาร อาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรมสมัมนา/ทา่น ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 3,600 252 108 3,744 
 

 

  
 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค แคชเชยีรเ์ช็ค/ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก  โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง่ โซลชูั่น.(Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

สง่ Pay-in มาที ่Fax.02-9030080 ext. 9330   

ผูเ้ขา้อบรมรบัผดิชอบคา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิขา้มจงัหวดั 

ตอ้งการจดัอบรมแบบ In-house Training  

กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  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 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

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

 
   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 
   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________ 
   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ_ี_________________________________ 
  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 
   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  
  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________  

 

5. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________________ 
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