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หัวข้ออบรม 

ภาพรวมระบบบริหารผลงาน และเคร่ืองมือบริหารผลงาน แบบต่างๆ 
 เขา้ใจโจทยท่ี์แทจ้รงิของการท าระบบบรหิารผลงานในองคก์ร 
 รูจ้ดุเดน่ ความแตกตา่ง ของระบบ MBO, PMS (KPIs), OKRs 
 การเลือกใชร้ะบบบรหิารผลงานใหเ้หมาะกบัประเภทธุรกิจ และองคก์รของเรา 

การก าหนดเป้าหมายให้ตอบโจทยอ์งคก์ร และสะท้อนผลงานบุคลากรอย่างแท้จริง  
 ภาพรวมการจดัท าระบบบริหารและประเมินผลงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การแปลงวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และปัจจยัความส าเรจ็ของธุรกิจ ใหเ้ป็นเปา้หมายดา้นตา่งๆขององคก์ร  

การก าหนด เป้าหมายในการท างาน และประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เขา้ใจโครงสรา้งท าก าไร และการท าโครงสรา้งเปา้หมาย เพ่ือใหเ้ปา้หมาย สอดคลอ้งกนัทัง้องคก์ร  
 หลกัการก าหนดเปา้หมายในการท างาน (สไตล ์OKRs) และตวัชีว้ดั (KPIs) เพ่ือประเมินผลงาน  
 การกระจายและมอบหมายเปา้หมาย องคก์รดา้นตา่งๆ สู่หนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 การก าหนดเปา้หมายของหน่วยงาน และต าแหนง่งาน เพ่ือเป็นเปา้หมายท างานและประมินผลงาน 

การจัดท าระบบประเมินผลงานรายบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ (Performance Appraisal) 
 การก าหนดหวัขอ้ประเมินรายบคุคลประเภทตา่งๆ และ การประเมิน Competency แบบสรา้งสรรค ์

 การก าหนดนโยบาย และรูปแบบการประเมินผลงาน ใหเ้หมาะกบัองคก์รของเราอยา่งแทจ้รงิ 

 การ Implement ระบบประเมินผลงาน และเช่ือมโยงกบัการจา่ยผลตอบแทน 

 
รูปแบบการอบรม:  

 บรรยายและตอบค าถาม 60% 

 เวิรค์ช็อป 40% 
 

26 มกราคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น. 
อบรมผ่านระบบออนไลน ์

 
 
 

อัตราท่านละ 4,200 บาท  
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารยร์าเชนทร ์พันธุเ์วช 

 
ปัจจุบัน  
วิทยากรดา้นพฒันาคน พฒันาองคก์ร ทีปรกึษา นกัเขียน 
 

การศึกษา 

 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟา้ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ ี 
 

ประสบการณก์ารท างาน 

 วิศวกรไฟฟา้ วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟา้ (Kindenko Thailand Co., Ltd.) 

 วิศวกรโครงการ ระบบไฟฟา้ (Bania Co., Ltd.) 

 ผูจ้ดัการโครงการ การตดิตัง้ระบบไฟฟา้ (Screen Power Co., Ltd.) 

 โปรแกรมเมอร ์และ Web Master อิสระ (VB, Access, SQL Server, ASP) 

 ธุรกิจสว่นตวัดา้น Computer และ Software 

 ที่ปรกึษาดา้นการท า KPI, Action Plan, การประเมินผลงาน 

 นกัเขียนหนงัสอืดา้นการพฒันาคน พฒันาองคก์ร 

 ผูเ้ขียนหนงัสอืเรือ่ง บรหิารผลงานอยา่งไรใหถ้ึงเปา้ และ ป้ันตนเองใหเ้ป็นผูบ้รหิาร 

วิทยากรหลกัสูตรต่างๆ อาท ิ

 KPI & Action Plan 

 Balanced Scorecard 

 การบรหิารผลงาน และพฒันาบคุลากรเชิงกลยทุธ ์

 การก าหนดเปา้หมาย และแผนงานเชิงกลยทุธ ์

 การสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังาน 

 การท างานเป็นทีม 

 Train the Trainer 
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ประสบการณฝึ์กอบรม 

 บรษัิท คาวาซากิ มอเตอร ์เอ็นเตอรไ์พรส ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

 บรษัิท ฑีฆาก่อสรา้ง จ ากดั  

 บรษัิท วีไอวี อินเตอรเ์คม จ ากดั  

 บรษัิท TLS Group South East Asia จ ากดั 

 บรษัิท ฮายาชิ เทเลมป ุ(ประเทศไทย) จ ากดั  

 บรษัิท โตโยตา้ เจรญิคา้ จ ากดั  

 บรษัิท โกลบอล พลาสท ์จ ากดั  

 บรษัิท แม็กเว็ลธ อินโนเวชั่น จ ากดั  

 การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

 ชมรมบรหิารงานบคุคล ไฮ-เทค  

 บรษัิท เอ็กเซลเลนท ์พีเพิล จ ากดั  

 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

 บมจ. ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

 บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด ์คอนสตรคัชั่น  

 SCG Cement-Building Material Co., Ltd.  

 King Power International Co., Ltd.  

 SCG Authorized Dealer  

 บรษัิท ซูมิโตโม รบัเบอร ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั  

 บรษัิท ฮายาชิ เทเลมป ุ(ประเทศไทย) จ ากดั  

 NYK Line (Thailand) Co., Ltd.  

 บมจ. SVI   

 บรษัิท พฒันายนต ์ชลบรุ ีจ ากดั  

 บรษัิท คาลบีธ้นาวธัน ์จ ากดั  

 บรษัิท วีไอวี อินเตอรเ์คม จ ากดั  

 Transtec Industry Co., Ltd.  
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บุค
คล

ธร
รม

ดา 4,494 บาท

อตัรา 4,200 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 294 บาท นิต

บิุค
คล 4,368 บาท

อตัรา 4,200 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 294 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 126 บาท

กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู ่ดังนี้
กรุณาส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

บรษัิท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)
1854 ชัน้  ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อไดร้บัใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ
ด าเนินการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงินใหท้างไปรษณีย์

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทนัทีหลงัจากยนืยนัจดัอบรม 
(เจา้หนา้ที่จะแจง้ใหท้ราบทางอีเมล)
2. กรุณาออกใบหกัภาษี ณ ที่จ่ายเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช าระเงิน
3. ใบเสรจ็จะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช าระเงิน
4. ทางบรษัิทไมร่บัช าระคา่อบรมดว้ยเงินสดหรอื
บตัรเครดิตในวนังาน

แจ
้งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี้ 

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยูส่ าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบรษัิทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม 
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้
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