
 

  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
   
  

องค์การที่ท า Competency โดยไม่ผ่านระบบ PES (Performance Evaluation System) 

ถือว่าล้มเหลวและสูญเสียอย่างสิ้นเชิง 

 

 

หลายๆ องค์การ ในปัจจุบันได้มองหาเครื่องมือ หรือ Tools ต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏบิตัิงานของ

พนักงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะมีวิธีไหน? เครื่องมืออะไร? ที่แตกต่างไปจากเดมิ และท าให้ผูป้ระเมินไม่เกดิความยุ่งยาก การ

เรียนรู้พร้อมเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ที่เคยเป็นทั้งผู้บรรยาย ผู้

ปฏิบัติและผูก้ าหนดนโยบายขององค์การระดับ Top 10 ในประเทศไทยมาแล้วจริง เพราะจะช่วยลดเวลาแห่งการลองผิดลองถูก และช่วย

เพิ่มมุมมองให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 “องค์การของท่านพร้อมหรือยังที่จะพัฒนาระบบการประเมินผลงาน ในรูปแบบใหม ่คิดใหม”่ 

 “เราจะใช้เครื่องมืออะไร มาประเมินผลได้เหมาะสม และคุ้มค่ากับการพัฒนาองค์การอย่างยั่นยืนและต่อเนื่อง” 
หลักสูตรนี้จะน าท่านด าดิ่งสู่รายละเอียด วิธีการประเมินทุกขั้นตอน แบบอธิบายทฤษฎีซึง่ผ่านการปฏิบัตจิริงและได้ผลมาแล้ว 

โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรง ตลอดระยะเวลาฝึกอบรมในลักษณะลื่นไหล เป็นธรรมชาติ เข้าใจง่าย น าไปปฏิบัตไิด้จรงิ 

 

 

 

ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จ  

(Performance Appraisal Techniques for Success and Efficiency by PES)  
 

ค่าอบรม สัมมนา สามารถน าไปลงรายจ่าย ได้เพิ่มขึ้นถึง 200% 



ผู้เข้ารับการอบรมสมัมนาสามารถ อธิบายแนวคิด รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหมไ่ด้ และ… 

- สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาปรับเงินเดือน มอบหมายงานเพิ่ม โอนย้ายต าแหน่ง การจ่ายโบนัสประจ าปี 

- ตระหนักถึงผลลัพธ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยยึดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นส าคัญ 

- สามารถน าผลประเมินการปฎบิัติงานไปใชป้ระโยชนใ์นการจดัสรรทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 

- เตรียมพร้อมกับปัญหาที่อาจตอ้งพบหากพนักงานไม่ยอมรับกับผลการประเมิน 

- มีทักษะการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานเพิ่มมากขึ้นในแบบเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์
โครงการแผนปฏิบัติงานและ Job Descriptions 

- เรียนรู้จากประสบการณ์และ การน ามา Implement จริงจากวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาด้วยกัน 
 

หัวข้อการสัมมนา : 
 หลักการและความส าคัญของการประเมินผลการปฏิบตัิงานตอ่การพัฒนาบุคลากรในองค์การ 

 แนวคิด หลักการ ความส าคัญและ แนวทางการน าระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานสมัยใหม่มาปรับใช้ โดยใช้ PES 
System (Performance Evaluation System) 

 ความส าคัญของ (KPIs) ต่อระบบประเมินผลการปฏิบตัิงานแบบบูรณาการ  

 KPIs ต่างหรือเหมือนกับ KRAs (Key Results Area) หรือไม ่

 แนวทางการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน KPIs และความสามารถขององค์การและพนักงาน 

 ปัญหา/อปุสรรคที่มักพบในการก าหนดตัวชี้วัดผลงานและการประเมินผลงาน 

 ขั้นตอนการน า KPIs มาใช้ในการประเมินผลกับการวิเคราะหห์า KPIs ของหน่วยงานและต าแหน่งงาน 

 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Cycle) 

 การเชื่อมโยงระบบการประเมนิผลการปฏิบัติงานสู่ระบบการบริหารอื่นๆ เช่น การปรับค่าจ้าง โบนัส ฯลฯ 

 เทคนิคการน าเครื่องมือมาใช้กับระบบการประเมินผลการปฏบิัติงานของพนักงานเพื่อความสะดวกและไม่ยุ่งยากต่อการ 
Implement ระบบ 

 สาเหตุส าคัญที่ท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานล้มเหลว หรือ ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 กรณีศึกษา จากตัวอย่างจริง 
 
 
 

วิทยากร : อาจารย์กฤษฎ์  อุทัยรัตน์ 
 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารระดับสงู   บริษัท กฤษฎ์ ดี-วี จ ากัด sCEO (Senior Chief of Executive Officer) – Kriszd D.V. Corporation Limited 
 วิทยากรประจ าสถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ หลักสูตร ผู้บริหารหัวหน้าศาลในศาลชั้นต้น กระทรวงยุตธิรรม 
 อนุกรรมการพัฒนามาตรฐานแรงงานระดับชาต ิ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) กระทรวงแรงงาน 
 ผู้เชี่ยวชาญในการวเิคราะหป์ัญหาแรงงาน วิเคราะห์กฎหมายแรงงาน วิเคราะห์การปฏิบตัิตามนโยบายและกฎหมาย และเป็น 
 ผู้ค้นคว้า ศึกษาแนวทางของศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานมากกว่า 20,000 คด ี 
 ผู้เชี่ยวชาญการบริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ ระบบบริหารคุณภาพ  



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณยีกเลิกการจอง กรุณาโทรแจ้งก่อนจัดอบรมสัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ (7วัน)  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของอตัราค่าธรรมเนียม 

ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม Vat 7% 
หักภาษี ณ ที่

จ่าย 3% 
รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3% 

สมาชิก K D-V 3,500 245 105 3,640 3,745 
บุคคลทั่วไป 4,000 280 120 4,160 4,280 

กรุณาส ารองที่น่ังได้ที่ WWW.KRISZD.COM หรือ 
โทรศัพท์.089-968-1884 , 063-918-8881 

ช ำระค่ำสมัมนำเป็น เงินสด หรือ สั่งจ่ำยเช็คในนำม บริษัท กฤษฎ์ ด-ีวี จ ำกัด 

เลขท่ี 9 ถ.เจริญนคร แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 10600 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษ ี0 1055 9060 835 ***งดรับเช็คส่วนตัว*** 

ธนาคารกสิกรไทย 

 เลขบญัชี 015-1-72832-4 

สาขาบิ๊กซี สายไหม   ประเภทบญัชี ออมทรัพย์ 

ธนาคารกรุงเทพ  
เลขบญัชี 014-7-09443-7 

สาขาบิ๊กซี สายไหม ประเภทบญัชี สะสมทรัพย์ 

 

 

ทวนสอบวัน และ สถานที่จัดได้จาก 
www.KRISZD.com 

    เวลา 09:00 – 16:00 น. 


