การประเมินผลการปฏิบัตงิ านยุคใหม่ด ้วย KPI และ

Competency By Professional Training Solution Ltd.[KPI Workshop]

หล ักสูตร

[Pick the date]

การประเมินผลการปฏิบ ัติงานยุคใหม่ดว้ ย KPI และ Competency :

21 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00-12.00 น.
โรงแรมโชนสุขม
ุ วิท
หลักการและเหตุผล
องค์กรของท่านเคยประสบกับปั ญหาเหล่านีบ
้ ้างไหม?
o ประเมินผลการปฏิบัตงิ านแล ้ว แต่ทาไมไม่สอดคล ้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ?
o จะประเมินผลงานอย่างไรดีให ้สอดคล ้องกับนโยบายและเป้ าหมายของบริษัท ?
o จะประเมินผลแต่ละฝ่ ายอย่างไรให ้สอดคล ้องกับ BSC ทัง้ 5 ด ้าน ?
o KPIs ทัง้ บริษัทมีเป็ น 100 เรือ
่ ง จะเลือกหัวข ้อไหนมาประเมินผลให ้สอดคล ้องกับธุรกิจ ?
o แต่ละฝ่ ายมีเป้ าหมายและตัวชวี้ ด
ั ไม่เหมือนกัน จะประเมินผลอย่างไรให ้มีความเป็ นธรรมระหว่างฝ่ ายงาน ?
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ื่ มโยง KPIs และ Competency ทีม
่ ารประเมินผลทีเ่ ป็ นรูปธรรมอย่างไรดี ?
o ไม่รู ้จะเชอ
่ ไี ปสูก
o ตาแหน่งงานมีเป็ นร ้อย แล ้วจะออกแบบประเมินผลงานเฉพาะตาแหน่งเป็ นรายบุคคลได ้ไหม ?
่ หัวข ้อ/รูปแบบในการประเมินผลไม่ชด
ั เจน, การประเมินผลใชความรู
้
ึ เป็ นตัววัด, ไม่ม ี
o ปั ญหาอืน
่ ๆ สารพัด อาทิเชน
้สก
ั เจนเป็ นรูปธรรม ฯลฯ
การวัดผลงานทีช
่ ด
หากองค์กรของท่านกาลังประสบกับปั ญหาดังกล่าวข ้างต ้น จนก่อให ้เกิดอาการอืน
่ ๆ ของปั ญหาการจัดการตามมา อาทิ
่ การประเมินไม่เป็ นธรรม ขวัญกาลังใจพนักงานตกตา่ พนักงานกลุม
เชน
่ Talent ทยอยลาออก ฯลฯ
ั เข ้าใจง่าย และ
หลักสูตรนี้ ได ้พัฒนาขึน
้ จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและทีป
่ รึกษา ทีอ
่ อกแบบหลักสูตรให ้ “กระชบ
้ ้จริง” ทีช
ใชได
่ ว่ ยท่านและองค์กรของท่านได ้ โดยทีผ
่ ู ้เรียนรู ้ไม่จาเป็ นต ้องมีพน
ื้ ฐานความรู ้เกีย
่ วกับระบบการบริหารผล
การปฏิบัตงิ าน หรือ KPI รวมทัง้ Competency มาก่อน เพือ
่ พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรของท่าน ในการ
่ วามสาเร็จทีห
เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และนาพาองค์กรไปสูค
่ วังไว ้
ว ัตถุประสงค์ : เพือ
่ ให้ผเู ้ ข้าร ับการอบรม
เสริมสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจ เกีย
่ วกับแนวคิด และความสาคัญของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัตงิ านสมัยใหม่
(Modern Performance Management Process)
ั เจน
2. สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ Competency ได ้อย่างชด
ั เจนและเป็ นรูปธรรม ด ้วย KPI
3. เสริมสร ้างเทคนิคการกาหนดหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัตง
ิ านยุคใหม่ได ้ชด
และ Competency
1.

ห ัวข้อสาค ัญทีท
่ า
่ นจะได้เรียนรู ้ (Course content) :
สว่ นที่ 1 : ปฐมบทเรือ
่ งน่ารูเ้ กีย
่ วก ับการประเมินผลการปฏิบ ัติงานสม ัยใหม่ (Introduction to Modern
Performance Appraisal)




6 ขัน
้ ตอนสาคัญของระบบบริหารผลการปฏิบัตงิ านเชงิ กลยุทธ์ (Strategic Performance Management
Process)
Key Performance Indicators และ Competency เครือ
่ งมือและเกณฑ์ในการประเมินผลยุคใหม่
แนวทางการกาหนดปั จจัยและค่าน้ าหนั กความสาคัญในการประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปี ยค
ุ ใหม่
สว่ นที่ 2 : เทคนิคการกาหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลการ
ื่ มโยงสอดคล้องก ับ Vision และ Objective
ปฏิบ ัติงานให้เชอ






การกาหนด Corporate KPIs ด ้วย Balance Scorecard (BSC) เพือ
่ วัดผลการดาเนินงานทางธุรกิจขององค์กร
ต ัวอย่าง : การกาหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)
ื่ มโยงกับนโยบาย (Policy)
แนวทางการกาหนดตัวชวี้ ัดผลงานของแต่ละฝ่ ายงาน (Functional KPIs) ให ้เชอ
วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้ าหมายองค์กร (Corporate KPIs)
แนวทางการกาหนดตัวชวี้ ัดและเป้ าหมายของตาแหน่งงาน (Position KPIs / Individual KPIs)
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ื่ มโยง KPIs สูก
่ ารประเมินผลงาน
แนวทางการออกแบบและเชอ
่
ื
่ ารประเมินผลงาน
ต ัวอย่าง : การออกแบบและเชอมโยง KPIs สูก




ื่ มโยง Competency ไปสูก
่ ารประเมินผลการปฏิบ ัติงาน
สว่ นที่ 3 : วิธก
ี ารกาหนดและเชอ
แนวทางการกาหนด Competency ในการประเมินขีดความสามารถจาก Job Description Version 4
่ ารประเมินความสามารถประจาปี ทส
แนวทางการแปลง Competency จาก Training Road Map สูก
ี่ อดคล ้องกับ
กลยุทธ์องค์กร
่ ารประเมินความสามารถ
ต ัวอย่าง : การแปลง Competency จาก Training Road Map สูก





หล ักสูตรนีเ้ หมาะสมสาหร ับ :
เจ ้าของกิจการ ผู ้บริหาร ผู ้จัดการ หัวหน ้าแผนก ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และผู ้สนใจทั่วไป
รูปแบบ / วิธก
ี ารการเรียนรู ้ : ผ่านโปรแกรม Zoom
1.
2.
3.

การบรรยาย จากประสบการณ์จริงภาคปฏิบัตท
ิ ท
ี่ ามากับมือ
Workshop ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานการณ์ และให ้คาแนะนาเพิม
่ เติม
ั ถามทุก ๆ คาถาม เพือ
ั เจนในการเรียนรู ้
ตอบข ้อซก
่ ความเข ้าใจทีช
่ ด

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)








กรรมการผู ้จัดการสถาบันฝึ กอบรม People Develop Center
่ วชาญด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์กรภาครัฐและเอกชน จากประสบการณ์ 30 ปี
วิทยากรและทีป
่ รึกษาผู ้เชีย
วิทยากรพิเศษด ้าน HRD ของ SGS (THAILAND) LIMITED
วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อาจารย์พเิ ศษคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาจารย์พเิ ศษคณะรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.A.) มหาวิทยาลัยเอกชน
อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
ค่าลงทะเบียนอบรม : 3,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
การชาระค่าธรรมเนียม
1. โอนเงินเข้าบ ัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6

ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
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www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
การประเมินผลการปฏิบ ัติงานยุคใหม่ดว้ ย KPI และ Competency :
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี _____________________________________________________________
______________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
Tax ID__________________________________________สาขา___________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
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