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หลักสูตร
การออกแบบระบบบริหารผลงาน อย่ างบูรณาการให้ สอดคล้องกับเป้าหมายองค์ กร
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION DESIGN

หลักการและเหตุผล
การประเมินผลงานคือการนํ าผลการปฏิบตั งิ านมาเปรียบเทียบกับเป้ าหมายทีค่ าดหวัง ซึง่ ความคาดหวัง
ขององค์กรคือ วิสยั ทัศน์ หรือ เป้ าหมาย/แผนธุรกิจ ทีอ่ งค์กรต้องการให้พนักงานของตนสามารถสร้างผลงานได้ตาม
แผนทีก่ ําหนดไว้นัน้ แต่การประเมินผลงานอย่างเดียวจะบอกได้แต่เพียงว่าสําเร็จหรือไม่สาํ เร็จเท่านัน้ ไม่ได้หมายถึง
การทําอย่างไรให้ผลงานของพนักงานบรรลุเป้ าหมายขององค์กร จึงต้องอาศัยการบริหารผลงานของพนักงานแต่ละ
คนเพื่อให้สร้างผลงานตามแผนทีก่ ําหนดด้วย แต่การบริหารผลงานทีด่ จี ะต้องไม่เกิดปั ญหาเหล่านี้
ประเมินผลงานแล้ว ไม่สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร ?
• ต่างฝ่ ายต่างมีเป้ าหมายและตัวชีว
้ ดั ไม่เหมือนกัน จะประเมินผลอย่างไรให้มคี วามเป็ นธรรม ?
• มีวธ
ิ ปี ระเมินผลงานมีหลายวิธ ี เช่น แบบ 90 องศา 180 องศา หรือ แบบ 360 องศา จะเลือกแบบไหนดี ?
• ประเมินผลแล้วจะนํ าไปเชื่อมโยงกับระบบค่าตอบแทน เช่น การขึน
้ ค่าจ้าง การจ่ายโบนัส หรือการพัฒนาคน
อย่างไร?
• ปั ญหาอื่นๆ อาทิเช่น หัวข้อ/รูปแบบในการประเมินผลไม่ชด
ั เจน, การประเมินผลใช้ความรูส้ กึ เป็ นตัววัด,
หัวหน้างานไม่กล้าแจ้งผลต่อลูกน้อง พนักงานไม่ยอมรับ ฯลฯ
หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบและพัฒนาขึน้ มา เพื่อการจัดทําระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านแบบบูรณาการ คือนอกจาก
เป็ นระบบทีจ่ ะทําให้ผลงานของพนักงานสอดคล้องกับนโยบายและเป้ าหมายขององค์กรแล้ว ยังเป็ นการบริหารผลงาน
แบบรอบทิศทางทัง้ พนักงานภายในฝ่ ายงาน ระหว่างฝ่ ายงาน และองค์กรหรือทีเ่ รียกว่า ผลงานรวมทัง้ องค์กร
(Integration) อีกด้วย
•
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วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครัง้ นี้
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับหลักการ แนวคิด และแนวปฏิบตั ขิ องการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
สมัยใหม่
2. สามารถกําหนดตัวชีว้ ดั (Key Result Area) ในการทํางานของตําแหน่ งงานทัง้ ในด้านผลงาน (Performance)
และพฤติกรรม (Competency) ในการทํางานให้สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กรได้
3. สามารถออกแบบกระบวนการและวิธกี ารในการบริหารผลงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. เรียนรูก้ ระบวนการออกแบบการประเมินผลงาน และเครื่องมือต่างๆ ทีส่ ามารถนํามาใช้ในการบริหารผลงาน
5. สามารถนํ าผลการปฏิบตั งิ านมาเชื่อมโยงกับการปรับค่าจ้างประจําปี การกําหนดแผนพัฒนารายบุคคล และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานได้
หัวข้อการฝึ กอบรม
1.แนวคิดและหลักการของการบริหารผลงาน กับการบริหารจัดการองค์กร
2.ความแตกต่างระหว่างการบริหารผลงาน และการประเมินผลงาน
3.ขัน้ ตอนของการบริหารผลการปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process)
4.เครือ่ งมือสําคัญในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านสมัยใหม่ ทีส่ อดคล้องกันแบบบูรณาการ
5. การกําหนด Corporate KPIs เพื่อวัดผลการดําเนินงานขององค์กร และการถ่ายทอดสู่ฝ่ายงานต่าง ๆ ด้วย
เครือ่ งมือแผนทีก่ ลยุทธ์
Workshop : การเขียนแผนทีก่ ลยุทธ์เพื่อจัดทําแผนการปฏิบตั งิ านและวัดผลงาน
6. การกําหนดตัวชีว้ ดั (KPI) และสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร ของฝ่ ายงาน และรายบุคคล ให้สอดคล้อ
กันและเชื่อมโยงกับเป้ าหมายขององค์กร
Workshop : การกําหนด Functional KPIs ของฝ่ ายงาน และ รายบุคคล
7. SMART JD เครือ่ งมือการกําหนด Functional Job Description และ Position Job Description ทีส่ อดคล้อง
กับ Vision Mission ขององค์กร
8. การวิเคราะห์หาตัวชีว้ ดั (KPI) และ สมรรถนะ (Competency) จาก SMART JD เพือ่ ใช้บริหารและประเมินผลฯ
9. เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ าน (PMS Design and Implement) ทีม่ ี KPIs และ
Competency
กรณี ศึกษา ระบบบริหารผลการปฏิบตั งิ านและแบบประเมินทีม่ ี KPI และ Competency
10. รูปแบบและวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประเมิน 90 องศา, 180 องศา, 270
องศา และ 360 องศา และตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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11. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Appraisal, Coaching and Feedback)
- ปั ญหาและข้อผิดพลาดทีพ่ บบ่อยในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- แนวทางการกําหนดปั จจัยและนํ้าหนักในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจําปี
- การเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ก่อนประเมิน ระหว่างการประเมิน และ
หลังการประเมินฯ
- เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานทีม่ ผี ลงาน สูงกว่าเป้ าหมาย ผลงานบรรลุเป้ าหมาย
และผลงานตํ่ากว่าเป้ าหมาย
กรณี ศึกษาและตัวอย่าง Flow การบริหารและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
12. การเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบตั งิ านกับ HR System เช่น การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส การ
พัฒนางาน
พนักงานคน และองค์กร ฯลฯ
กรณี ศึกษาและตัวอย่างการให้รางวัลตอบแทน (Reward System) ทีส่ อดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน
กรณี ศึกษาและตัวอย่าง การเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
13. ปั จจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารผลการปฏิบตั งิ านเชิงกลยุทธ์
ถาม – ตอบ และให้คาํ ปรึกษาเกีย่ วกับการประเมินผลงาน
วิทยากร อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากรผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ น HR กว่า 25 ปี ทัง้ ในอุตสาหกรรม รถยนต์ ธนาคาร เช่าซือ้ วัสดุก่อสร้าง ประกันภัย
หลักทรัพย์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และการผลิต ฯลฯ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน การวิเคราะห์อตั รากําลังคน การบริหารค่าตอบแทนและ
โครงสร้างเงินเดือน การประเมินค่างาน การออกแบบสายความก้าวหน้าในอาชีพ การพัฒนาระบบ HRIS การบริหาร
ผลการปฏิบตั งิ านโดยใช้ KPI และ Competency ฯลฯ ผลงานเขียน : HRMBA “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้าน
บริหารคน” SMART JD คําบรรยายลักษณะงานบุคคลิกใหม่ “กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย”
วิ ธีการฝึ กอบรม
- การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)

- อภิปรายกลุ่ม
- กรณีศกึ ษา (Case Study) และ ฝึกปฏิบตั ิ (Workshop)
ระยะเวลา
1
วัน (09.00-16.00 น.)
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 อัตราค่าบริการจัดอบรมภายใน

ค่าอบรม
ค่าอบรม / 1 ว ัน

(รวมค่าเอกสาร ค่าเอกสารการบรรยาย)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%
35,000

2,450

ราคาสุทธิ

(1,050)

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

36,400

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1
ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูขน
หจก.โปรเฟสชน
ั่
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

