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1 Professional Training Solution 

 

 
                               หลกัสตูร   เทคนคิการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

(Performance Appraisal) 

 

หลักการและเหตุผล 

 การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักหรือบุคลากรทุกระดบัขององคก์รถือวา่เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและมี

ความสาํคญัมากต่อทั้งองคก์รและทรพัยากรมนุษยท์ัว่ทั้งองคก์ร  เพราะการประเมินผลการปฏิบติังาน       

คือจุดไดเ้สียท่ีทุกคนในองคก์รตั้งตารอคอยมาทั้งปี   เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบติังานคือ 

จุดเร่ิมตน้ของจาํนวนค่าจา้งท่ีจะไดข้ึ้นในแต่ละเดือนหรือแต่ละวนัในปีถดัไป จาํนวนเงินโบนัสท่ีจะได ้

ตาํแหน่งงานท่ีถูกใจ  สวสัดิการบางส่วนท่ีเป็นตวัเงิน 

 แต่ภารกิจท่ีสาํคญัท่ีสุดน้ีผูป้ระเมินขององคก์รส่วนมากไมว่า่จะเป็นราชการ รฐัวิสาหกิจ บริษัทเอกชน 

หรือ องคก์รอิสระเกือบทั้งหมดจะมีพฤติกรรมเหมือนกนัคือ  ใชเ้วลาเล็กนอ้ยสั้นๆในการกาๆ  ต๊ิกๆ ตาม

แบบฟอรม์ประเมินแลว้ส่งไปใหพ้น้ๆตวั 

 ดงัน้ันการประเมินผลของทุกแห่งจึงมีอาการทางพฤตินัยออกมาเชิงลบมากกวา่เชิงบวก  ผูป้ระเมินก็

หนักใจ กลุม้ใจ เครียด จนบางคนถึงบอกวา่ถา้เล่ียงไดก็้จะไมข่อประเมิน ใครอยากจะประเมินก็เชิญเอา

ไปไดเ้ลย  ในขณะท่ีฝัง่ผูถู้กประเมินการเกิดอาการไมพ่อใจ โกรธ โมโห แคน้ฝังใจแบบไมมี่วนัจะญาติดี

กนัอีก จนกระทัง่บางแห่งก็มีการไปขดูหาเล็กทา้ย สองตวั สามตวั ตามขา้งรถยนตผ์ูป้ระเมิน 
 

 กลายเป็นวา่ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีวางระบบไวเ้พ่ือเป็นการสรา้งขวญักาํลงัใจ การจงูใจ 

ใหบุ้คลากรทั้งองคก์รมีความมุง่มัน่ตั้งใจในการทาํงานและพฒันาตนเองมากข้ึนๆ  เพ่ือใหอ้งคก์รมีผล

ประกอบการท่ีดี ใหเ้จริญข้ึนหลงัจากทราบผลการประเมินแลว้  แต่กลบักลายเป็นวา่คนท่ีมีความสุข 

ความพึงพอใจ กบัผลการประเมินในแต่ละปีแต่ละครั้งคือคนส่วนนอ้ยเพียงแค่ 10-20 % ส่วนท่ีเหลือ

กลบัหมดแรงจงูใจไดแ้ต่ทาํงานไปเร่ือยๆ กบัมีบางส่วนท่ีออกอาการเชิงลบมากข้ึนๆตลอดไป 

 จริงๆแลว้การท่ีจะเปล่ียนหรือปรบั  อาการเหล่าน้ีในแต่ละองคก์รก็ใช่วา่จะยากจนทาํการปรบัปรุงไมไ่ด ้ 

หากวา่เรารูเ้ทคนิค กลยุทธ ์เคล็ดลบั ต่างๆ ก็สามารถทาํการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงใหดี้ข้ึนไดต้าม
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วตัถุประสงคข์องระบบการประเมินผลได ้ วา่ทาํแลว้ทุกฝ่ายพอใจยอมรบัได ้ ไมว่า่จะเป็นผูถู้กประเมินท่ี

ไดเ้กรดกลางๆหรือเกรดตํา่ๆส่วนผูป้ระเมินก็รูสึ้กสบายใจ มีพลงัท่ีจะโนม้นา้วชกัจงูหรือสรา้งแรงบนัดาล

ใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีแรงฮึดสูท่ี้จะปรบัปรุงพฒันาตนเองใหดี้ยิ่งๆข้ึนไป 
 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดรู้แ้ละตระหนักถึงความสาํคญัของการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีจะส่งผล

กระทบต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวขององคก์ร      กบัการทาํงานของหวัหนา้งาน ผูจ้ดัการ และ

ผูบ้ริหารในฐานะผูป้ระเมิน 

2. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถึงเทคนิค และกลยุทธต่์างๆในการประเมินผลการปฏิบติังานใหไ้ดผ้ล  

และประทบัใจผูบ้ริหารและพนักงานภายใตข้อ้จาํกดัในงบประมาณค่าจา้งหรือโบนัส 

3. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมทราบถึงกฎ ระเบียบ ขัน้ตอน   และเอกสารแบบฟอรม์ท่ีจาํเป็นในการ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 

4. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดท้ราบถึงปัญหาต่างๆของการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมกัจะเกิดข้ึน  และ

วิธีการแกไ้ขและป้องกนัปัญหา  หรือปรบัเปล่ียนจากสถานการณเ์ชิงลบมาเป็นเชิงบวก 

5. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณร์ะหวา่งผูเ้ขา้อบรม  และรบัฟังขอ้แนะนํา

จากวิทยากร 

6. เพ่ือใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถนําความรูแ้ละประสบการณท่ี์ไดร้บัจากการอบรมไปประยุกตใ์ชง้านได้

จริง  เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องคก์ร  ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัท่ีเป็นผูป้ระเมิน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ี

เป็นผูถู้กประเมิน 
 

หวัข้อการสมัมนา เวลา 09.00-16.00 น. 

 หลกัการและท่ีมาของการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 ความสาํคญัการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 ปัญหาการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 วตัถุประสงคข์องการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 บทบาทหนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งการประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละหน่วยงาน 

 แบบฟอรม์ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจาํเป็นสาํหรบัการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 การกาํหนดตวัช้ีวดั ( KPIs ) ในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 การนําสมรรถนะ ( Competency ) มาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 การประเมินผลการปฏิบติังานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 การแจง้ผลการประเมินผลการปฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีถูกประเมิน 
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 การนําผลการประเมินไปใชบ้ริหารและพฒันาทรพัยากรบุคคลใหเ้กิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายไดแ้ก่

องคก์ร  ผูบ้งัคบับญัชาในฐานะผูป้ระเมิน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในฐานะผูถู้กประเมิน 

- การข้ึนค่าจา้ง และจ่ายโบนัสประจาํปี 

- การฝึกอบรมและพฒันา 

- การเล่ือนตาํแหน่ง 

- การโยกยา้ย 

- การลดตาํแหน่ง 

- การเลิกจา้ง 

- อ่ืนๆ เช่น การสรรหาพนักงาน  อตัราการหยุดงาน ฯลฯ 
วธิกีารอบรม 

1. บรรยายใหเ้กดิแนวความคดิ ไดห้ลักการและวธิกีาร 
2. ฝึกปฏบิตัจิากกรณีศกึษา และจากงานจรงิ 

ระยะเวลาของการอบรม 1 วัน 

จํานวนผูเ้ขา้อบรม ไมเ่กนิ     20 คน  

คณุสมบตัผิูเ้ขา้อบรม Assistant Manager 

วิทยากร อาจารยเ์อกธนัช ทวสีขุธนกลุ 

 วทิยากรผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ทีไ่ดรั้บเชญิไปบรรยายในองคก์าร
ภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ และองคก์รธรุกจิชัน้นําหลายแหง่ จากประสบการณ์การทํางานจรงิในองคก์รชัน้
นํามากวา่ 24 ปี อาทเิชน่ ผูจั้ดการฝ่ายบรหิารทรัพยากรบคุคลและฝ่ายธรุการ Enkei Thai Co.,Ltd. 

 อดตี ฝ่ายทรัพยากรบคุคล และ ธรุการ จาก 
บรษัิท เหล็กแผน่เคลอืบไทย จํากดั เครอืสหวริยิารว่มทนุกบัญีปุ่่ น NKK Steel , Marubeni , Itochu 
จากญีปุ่่ น Caltex Oil Thailand Co.,Ltd. 

 ฝ่ายบคุคลกลาง สํานักงานใหญ ่บรษัิท ปนูซเิมนต ์ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

คา่สมัมนาภายในองคก์ร 

รวมคา่วทิยากร , คา่เอกสารบรรยาย วฒุบิตัร และคา่เดนิทาง 

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

คา่บรกิารสมัมนาภายในองคก์ร 33,000 2,310 (990) 34,320 

วธิกีารชําระเงนิ: 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี้ 
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 
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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  080-2545660 
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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