[Pick the date] [การบริหารผลการปฏิบัติงาน]

ํ หร ับ HR และห ัวหน้างาน
การบริหารผลการปฏิบ ัติงานสา
(Managing Employee Performance for HR & Line Manager)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
09.00-16.00 น. โรงแรมพาลาสโซ

-------------------------ทุกองค์กรต่างมุง่ หวังให ้พนักงานมีผลการปฏิบต
ั งิ านทีด
่ ี หรืออย่างน ้อยก็มผ
ี ลการปฏิบัตงิ านในรอบการประเมินหนึง่ ใดในระดับทีไ่ ม่
ตํา่ กว่าทีค
่ าดหวัง (Expected Level) อันเป็ นบทบาทหลักที่ HR และหัวหน ้างานต ้องประสานกันและจําต ้องอาศัยการออกแบบแนว
ปฏิบต
ั ใิ นการบริหารผลการปฏิบต
ั งิ าน แต่มักพบว่าในหลายองค์กร HR และหัวหน ้างานเน ้นทําการประเมินผลงานของพนั กงานเป็ น
หลัก โดยไม่ได ้บริหารจัดการเป้ าหมายงาน วางแผนพัฒนา รวมทัง้ แก ้ไขปั ญหาผลการปฏิบต
ั งิ านของลูกน ้องอย่างเป็ นระบบ ส่งผล
่ มโยงของเป้ าหมายงานของหน่ ว ยงาน และพนั ก งานเข ้าด ้วยกัน อัน มีผ ลต่อ เนื่อ งให ้การบริห ารจั ด การลูก น อ้ ง
ให ้ขาดการเชือ
โดยเฉพาะกลุม
่ พนักงานทีผ
่ ลงานตํา่ (Low Performer) ทําได ้อย่างไม่ราบรืน
่ เท่าทีค
่ วร
หลักสูตรนี้ จะช่วยให ้ความรู ้ความเข ้าใจและนํ าเสนอแนวทางพืน
้ ฐานสําหรับการนํ าไปใช ้ออกแบบเครือ
่ งมือ แนวทางและวิธก
ี ารที่
่ มโยงกับการดําเนินการทาง
จะบริหารจัดการกับผลงานของพนั กงาน โดยมุ่งเน ้นพนั กงานทีม
่ ผ
ี ลงานตํา่ (Low Performers) เชือ
วินัยพนั กงานกรณีมผ
ี ลการปฏิบัตงิ านตํ่ากว่าเป้ าหมาย รวมทัง้ ให ้คําแนะนํ าแนวทางการรตัง้ เป้ าหมายปรั บปรุงผลการปฏิบัตงิ าน
เทคนิคการพูดคุยเพือ
่ ปรับปรุงผลการปฏิบัตงิ าน การ Feedback ผลงานของลูกน ้อง การดําเนินการทางวินัยเชิงรุกกรณีพนั กงาน
ผลงานตํา่ (Progressive Disciplinary Action) และการจัดการกับการขึน
้ ค่าจ ้าง/เงินเดือนและโบนัสสําหรับพนั กงานทีต
่ ้องปรับปรุง
ผลการปฏิบต
ั งิ าน ซึง่ จะเป็ นการเรียนรู ้แบบครงวงจรสําหรับทัง้ HR และหัวหน ้างาน

ห ัวข้อการเรียนรู ้ :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

้ นํ าจึงมีระบบและกระบวนการบริหารผลการปฏิบต
เหตุใดองค์กรชัน
ั งิ าน
การบริหารผลการปฏิบต
ั งิ าน (Performance Management) คืออะไร
ึ ษาองค์กรตัวอย่างทัง้ ภาครัฐ
วงจรของการบริหารผลการปฏิบต
ั งิ าน (Performance Management Loop) และกรณีศก
้ นํ า
และภาคเอกชนชัน
ผลการปฏิบต
ั งิ าน (Performance) กับศักยภาพการทํางาน (Potential) กับการกําหนด Performance-Potential Matrix
และแนวทางการนํ าไปใช ้จัดกลุม
่ พนักงาน
การปรับปรุงผลการปฏิบต
ั งิ าน (Performance Improvement)
กระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบต
ั งิ าน (Performance Improvement Process) ขององค์กรตัวอย่าง
การตัง้ เป้ าหมาย และตัวชีว้ ด
ั ผลงานเมือ
่ ทําการปรับปรุงผลการปฏิบต
ั งิ าน
เทคนิคการพูดคุยสําหรับหัวหน ้างานและ HR เมือ
่ จะปรับปรุงผลการปฏิบต
ั งิ านของลูกน ้อง
การ Feedback ผลงานของลูกน ้องตามแนว AID (Action-Impact-Develop)
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•
•
•
•

การดําเนินการทางวินัยเชิงรุกกรณีพนักงานผลงานตํ่า (Progressive Disciplinary Action) ที่ HR และ หัวหน ้างานต ้อง
ทําให ้เป็ น
การจัดการกับการขึน
้ ค่าจ ้าง/เงินเดือนและโบนัสสําหรับพนักงานทีต
่ ้องปรับปรุงผลการปฏิบต
ั งิ าน
บทบาทของหัวหน ้างาน vs HR ทีต
่ ้องประสานกันเพือ
่ การปรับปรุงผลการปฏิบต
ั งิ าน
แชร์ปัญหาทีพ
่ บและแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ระหว่างกัน

แนวทางการเรียนรู ้ :
•
•
•
•
•

บรรยาย อภิปรายและแลกเปลีย
่ นประสบการณ์
ึ ษา
ตัวอย่างกระบวนการ PIP (Performance Improvement Plan) ขององค์กรทีเ่ ป็ นกรณีศก
่ ตัง้ เป้ าหมายผลงานของลูกน ้อง
Role Play การพูดคุยเพือ
Role Play การ Feedback ผลงานของลูกน ้องตามแนว AID
ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารเขียนหนังสือเตือนลงโทษทางวินัยตามกรณีตัวอย่าง

ระยะเวลาอบรม :

1 วัน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

จํานวนผูเ้ ข้าอบรม ไม่เกิน 30 คน
วิทยากร :
ั
์ ภ
ชชวาล
อรวงศศ
ุ ท ัต
• วิทยากรและทีป
่ รึกษาด ้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร
ื “สม
ั ภาษณ์ให ้ได ้คนทีใ่ ชด
่ ้วย CBI”
• ผู ้เขียนหนังสอ
• ทีป
่ รึกษางานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล Thai Skill Plus
ี่ วชาญด ้านการออกแบบระบบการสม
ั ภาษณ์เชงิ พฤติกรรม (Behavioral.-based Interview) และการ
ผู ้เชย
ั ภาษณ์แบบอิงสมรรถนะ (Competency-based Interview) ให ้กับองค์กรหลายแห่งเชน
่ บริษัทบัตรเครดิต
สม
กรุงไทย (KTC),

ั มนา/1 ท่าน
• อัตราค่าสม

ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนา
1 ท่าน

3,900

273

(117)

4,056

3,600

252

(108)

3,744

Early Bird ชําระล่วงหน้า
5 ว ัน

Promotion
่ เข้าอบรม 3 ท่านขึน
้ ไปท่านละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท
พิเศษ ! สง

หมายเหตุุ เฉพาะนิตบ
ิ ค
ุ คลสามารถหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ได ้ ราคานี้รวมเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอด
หลักสูตร ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนํ าไปบันทึกหักค่าใช ้จ่ายทางบัญชีได ้ 200 %
การชําระค่าธรรมเนียม
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ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชําระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ส่ง Scan Pay-in มาที่ E-mail: ptstraining3@gmail.com

ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
ํ หร ับ HR และห ัวหน้างาน
การบริหารผลการปฏิบ ัติงานสา
(Managing Employee Performance for HR & Line Manage

ส่งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี___________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุ ณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนวันสัมมนา มิฉะนัน้ จะต้ องชําระ 50% ของราคาค่ า
สัมมนา ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบค
ุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง

(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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