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องคกรของทานเคยประสบกับปญหาเหลานี้บางไหม?
องคกรจะนําเอา KPI มาประเมินผลอยางไรดี ? 
หัวขอไหนสําคัญกวา ? 
จะเลือกประเมินหัวขอไหนด?ี
จะมีแบบประเมินเฉพาะของแตละตําแหนงดีไหม? 
หัวขอ/รูปแบบในการประเมินผลไมชัดเจน 
การประเมินผลใชความรูสึกเปนตัววัด 
ไมมีการวัดผลงานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 
ประเมินผลแลวจะขึ้นคาจางอยางไรด?ี 
การปรับคาจางไมเหมาะสมเปนธรรม ฯลฯ
         หากองคกรของทานกําลังประสบกับปญหาดังกลาว จนขวัญกําลังใจพนักงานตกต่ํา 
กอใหเกิดอาการของปญหาอื่น ๆ ตามมา อาทิเชน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ลดลง หลังประเมินผลงานคนดีมีฝมือลาออก พนักงานไมยอมรับผลการประเมินผล ฯ มีความ
จําเปนอยางย่ิงท่ีองคกรจะใหความสําคัญกับการบริหารผลงานและการปรับคาจางประจําป เพื่อ
สรางระบบการบริหารใหเปนมาตรฐาน เปนท่ียอมรับของพนักงาน และชวยผลักดันใหแตละฝาย
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว

หลักสูตรนี้ไดรับการออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อชวยใหองคกรของทานสามารถกําหนด
ระบบบริหารผลงานท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร โดยมี KPIs เปนหนึ่งในเครื่องมือประเมินผล
งาน และเช่ือมโยงไปสูการปรับคาจางประจําปท่ีสอดคลองกับนโยบายขององคกร ท่ีจะทําใหเรื่อง
ยุงยากหนักใจของผูบริหาร และ HR กลายเปนเรื่องงายในทันที หลังจากเรียนรูในหลักสูตรนี้
 วัตถุประสงคของการเรียนรู  :  
1.เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเสริมสรางความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ วิธีการ และเทคนิค 
ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการปรับคาจางประจําป
2.สามารถเช่ือมโยง KPI ท้ัง 4 ระดับ ไปสูการประเมินผลงานแตละตําแหนงงานใหเหมาะสมกับ
องคกรของตนเองได
3.สามารถนําผลการประเมินไปปรับคาจางประจําปใหเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายขององคกร 
สวนที่  1  :  บทเร่ิมตนแหงการเรียนรูเกี่ยวกับระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) คืออะไร ?
PMS มีความสําคัญอยางไรตอการบริหารจัดการองคกร
6 ขั้นตอนของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Management 
Process) 
สวนที่  2  :  Goals Setting ดวย Key Performance Indicators (KPIs) 
ความหมายของ KPI และความเช่ือ กับ ความจริง ของ KPI
Goals Setting ดวย KPI ท้ัง 4 ระดับ กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การกําหนด Corporate KPIs ดวย Balance Scorecard (BSC)  เพื่อวัดผลการดําเนินงานทาง
ธุรกิจขององคกร
แนวทางการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานของแตละฝายงาน (Functional KPIs) ใหเช่ือมโยงกับ
เปาหมายองคกร (Corporate KPIs)
ตัวอยาง : การกําหนด และกระจายเปาหมายองคกรสูระดับฝายงาน 
ตัวอยาง : แบบฟอรมการแปลงนโยบาย และเปาหมาย สูกลยุทธระดับฝายงาน 
Workshop 1 : การกําหนด Functional KPIs ของฝายงาน 
การวัด/ประเมินผล Individual KPIs จาก  Job Description Management
สวนที่ 3   :   เทคนิคการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
วัตถุประสงคของการวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ปญหาและขอผิดพลาดท่ีพบบอยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Workshop 2 : การปองกันและแกไขปญหาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4 เครื่องมือสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม ท่ีสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจ 
(Business Strategy)
ตัวอยาง : การกําหนดปจจัยและน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
แนวทางการประเมิน Competency 360 องศา ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
สวนที่ 4   :  วิธีการนําผลการประเมินไปปรับคาจางประจําป
ความเช่ือมโยงของผลการปฏิบัติงานกับการปรับคาจางประจําป
แนวทางการนําผลการปฏิบัติงานไปจัดเกรดยอดนิยมแบบระฆังควํ่า (Bell Curve)
เทคนิคการนําผลการปฏิบัติงานไปคํานวณการปรับคาจางประจําป ใหเหมาะสมสอดคลองกับ
นโยบายบริษัทและตลาดแรงงาน
แนวทางการกําหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจําป

รูปแบบการเรียนรู
การบรรยายประกอบการเลา
ประสบการณตรง และการทํา
กิจกรรมกลุม (Workshop) ในการ
ปฏิบัติจริง ประชุมระดมสมอง 
นําเสนอผลงาน ซักถาม การ
แลกเปลี่ยนความเห็นซ่ึงกันและกัน



อัตราคาลงทะเบียน

ราคาปกติทานละ 3,700 บาท + VAT 7% รวมเปน 3,959 บาท

สมัครกอนวันที่ 3 เมษายน 2558            ทานละ 3,300 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
  

 เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จาย 3% ได

ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวางและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร

ใบเสร็จคาลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักคาใชจายทางบัญชีได 200 %

แบบฟอรมลงทะเบียน

แบบฟอรมสําหรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมสัมมนา

       ช่ือหนวยงาน / บริษัท......................................................................................................................

        
       ท่ีอยูบริษัท....................................................................................................................................

                  
                  1. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                  
                  2. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

3. ช่ือ................................... ตําแหนง ......................................... Email ......................................

                   โทรศัพท ...............................  ตอ ........................................ โทรสาร ....................................

บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด ที่อยู 16/54 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299  E-mail :info@perfecttrainingandservice.com

 เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดครอมสั่งจาย บริษัท เพอเฟกท เทรนนิ่ง แอนด เซอรวิส จํากัด

 โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย สาขา พุทธมณฑล  สาย 4  เลขที่บัญชี 391-211414-7

การแจงยกเลิก: ผูสมัครสามารถที่จะยกเลิกการเขาอบรมได ในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักคาธุรการ 
รอยละ 15 ของคาสมัคร และในกรณีที่ทานยกเลิกกอนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินรอยละ 50 ของคาสมัคร

   นอกเหนือจากนี้แลว บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น การจองมีผลเม่ือชําระเงินเรียบรอยแลวและโปรดแฟกซใบ Pay-in 
   เพ่ือเปนหลักฐานในการสํารองที่นั่ง

หลักสูตรหลักสูตร  การบริหารผลงานการบริหารผลงาน  และการปรับคาจางประจําปและการปรับคาจางประจําป


