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1 เทคนคิการประเมนิผล 

การปฏบิตังิานอยา่งสรา้งสรรค ์ 

Performance Management System 

วนัที ่12 ตลุาคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. 

Online Training App Zoom 

หลกัการและเหตผุล 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน  เป็นขัน้ตอนทีส่ าคญัยิง่ขัน้ตอนหนึง่ในกระบวนการบรหิาร

ผลงานขององคก์ร เนือ่งจากเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีช่ว่ยใหพ้นักงานปฏบิตัภิารกจิบรรลเุป้าหมายหรอืมาตรฐาน

ผลงานทีก่ าหนด อนัจะท าใหห้น่วยงานด าเนนิงานบรรลเุป้าหมาย และสง่ผลตอ่ประสทิธผิลองคก์รใน

ทีส่ดุ  นอกจากนัน้ยงัชว่ยในการตดิตามผลการปฏบิตังิานของพนักงานอยา่งตอ่เนือ่ง และท าใหผ้ลการประเมนิ

การปฏบิตังิานของพนักงานแตล่ะคนเป็นระบบและมเีหตผุล เพือ่เป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานและ

ความสามารถของพนักงาน  และใชใ้นการก าหนดคา่ตอบแทนจงูใจ และยงัเป็นแนวทางในการวางแผนอาชพีและ

พัฒนาพนักงานอยา่งตอ่เนือ่งดว้ย 

         ดังนัน้ ไมว่า่องคก์รจะใชเ้ครือ่งมอืใดในการบรหิารผลงาน  จะเชือ่มโยงยทุธศาสตรอ์งคก์ร จะก าหนด

เป้าหมายและตวัชีว้ัดผลงานทีเ่ป็นรปูธรรม  หรอืประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยอาศัยดลุยพนิจิของหัวหนา้งาน ก็

ลว้นตอ้งท าความเขา้ใจในหลักการและวตัถปุระสงคข์องการบรหิารผลงาน ทราบถงึปัญหาและขอ้จ ากดัทีท่ าให ้

การประเมนิผลการปฏบิตังิานไมบ่รรลผุลและไมม่ปีระสทิธภิาพ 

 วัตถปุระสงค/์ประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บจากการอบรม 

1. ไดท้ราบแนวทางการก าหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการบรหิารผลงาน  

2. ไดเ้ขา้ใจทกัษะทีจ่ าเป็นของหัวหนา้งานทีต่อ้งใชใ้นการประเมนิผลฯ รวมถงึแนวทางการน าผลการประเมนิฯไป

ใชใ้นทางปฏบิตั ิ

3.ใหเ้ขา้ใจแนวคดิ  หลักการ วัตถปุระสงค ์และกระบวนการบรหิารผลงาน  

4. รูจ้ักเครือ่งมอื ขัน้ตอน และแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธผิล  

5. มแีนวทางในการปรับปรงุพัฒนาระบบฯทีใ่ชใ้หด้ขี ึน้ รวมถงึการน าผลการประเมนิไปใช ้

 

 วิธีการอบรม          บรรยาย อภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเห็น แบบฝึกหัดและกรณีศกึษา 
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คา่ลงทะเบยีน   (รวมคา่เอกสาร วทิยากรและวฒุบิตัร) 

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

คา่สมัมนา 1 ทา่น 2,900 203 87 3,016 

สมคัร 2 ท่านๆละ 2,500 175 75 2,600 

 

 เนือ้หาการอบรม    

1. ความส าคัญของการประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิาน 

2. วธิกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิาน ที่

เชือ่มโยงกบัเป้าหมายและแผนงานของ

องคก์ร 

3. Workshop การประเมนิผลการปฎบิัตงิาน

กบัเป้าหมายองคก์ร 

4. การประเมนิผลการปฏบิัตงิานกบัการ

บรหิารงานประจ าวัน 

5. การก าหนดตัวชีว้ดัผลงานระดับหน่วยงาน

และระดับบคุคล 

6. Workshop : การก าหนดตัวชีว้ดั (KPIs) 

7. เทคนคิการแจง้ผลการประเมนิผลงานตอ่

ผูใ้ตบ้ังคับบัญชา 

 

วทิยากร 

 ดร.กฤตนิ  กลุเพ็ง 

 วทิยากรและทีป่รกึษาดา้น
ทรัพยากรบคุคลองคก์รชัน้น า 

ผูจั้ดการแผนกบคุคล บรษัิท โรบนิสนั ราช

ด าร ิจ ากดั 

 ผูจั้ดการสว่นการบคุคล บรษัิทในเครอืซิ

เมนตไ์ทย (SCG Group) ; Ceramic Thai 

Industry Co., Ltd., The Siam Guardian 

Glass Co., Ltd., The Siam Construction 

Steel Co., Ltd., The Siam Refractory 

Industry Co., Ltd. 

 ผูอ้ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล กลุม่

โรงพยาบาลกรงุเทพ ภาคตะวันออก 

โรงพยาบาล บ ีเอ็น เอช โรงพยาบาลปิยะ

เวททีป่รกึษา บรษัิท อซีีส่เตก๊ จ ากดั 

บรษัิท พลาซา่ซพัพลาย จ ากดั ฯลฯ 

 
 



www.ptstraining.in.th 
 

Professional Training Solution                   086-8929330                          www.ptstraining.in.th หนา้ 3 

 

3 
วธิกีารช าระคา่อบรม 

1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหกั ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และ

ชือ่หลกัสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเช็คบรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 

Solution Ltd, Partnership) 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ตดิต่อ คุณอรัญญา 086-8929330 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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4 แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

เทคนคิการประเมนิผล 

การปฏบิตังิานอยา่งสรา้งสรรค ์

                 สง่มาที ่Email : ptstraining3@gmail.com ; info.ptstraining@gmail.com 

                 

บรษิทั_____________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี_______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________รหสัไปรษณยี_์______________________________ 

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: ______________________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ  

        กรณียกเลกิการเขา้สมัมนากรณุาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นวันสมัมนา มฉิะนัน้จะตอ้งช าระ 50% ของราคาคา่สมัมนา 
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