[Pick the date] [การบริหารผลการปฏิบัติงาน]

Public Training
การบริหารผลการปฏิบ ัติงานสาหร ับ HR และห ัวหน้างาน
(Managing Employee Performance for HR & Line Manager)

วันที่ 5 ตุลาคม 2563
ิ ี้
09.00-16.00 น. โรงแรมจ ัสมินซต

-------------------------ทุกองค์กรต่างมุง่ หวังให้ พนักงานมีผลการปฏิบตั งิ านที่ดี หรื ออย่างน้ อยก็มีผลการปฏิบตั งิ านในรอบการประเมินหนึง่ ใดใน
ระดับที่ไม่ต่ากว่าที่คาดหวัง (Expected Level) อันเป็ นบทบาทหลักที่ HR และหัวหน้ างานต้ องประสานกันและจาต้ อง
อาศัยการออกแบบแนวปฏิบตั ิในการบริ หารผลการปฏิบตั ิงาน แต่มกั พบว่าในหลายองค์กร HR และหัวหน้ างานเน้ นทา
การประเมินผลงานของพนักงานเป็ นหลัก โดยไม่ได้ บริ หารจัดการเป้าหมายงาน วางแผนพัฒนา รวมทังแก้
้ ไขปั ญหาผล
การปฏิบตั ิงานของลูกน้ องอย่างเป็ นระบบ ส่งผลให้ ขาดการเชื่อมโยงของเป้าหมายงานของหน่วยงาน และพนักงานเข้ า
ด้ วยกัน อันมีผลต่อเนื่องให้ การบริ หารจัดการลูกน้ องโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานที่ผลงานต่า (Low Performer) ทาได้ อย่าง
ไม่ราบรื่ นเท่าที่ควร
หลักสูตรนี ้ จะช่วยให้ ความรู้ความเข้ าใจและนาเสนอแนวทางพื ้นฐานสาหรับการนาไปใช้ ออกแบบเครื่ องมือ แนวทางและ
วิธีการที่จะบริ หารจัดการกับผลงานของพนักงาน โดยมุ่งเน้ นพนักงานที่มีผลงานต่า (Low Performers) เชื่อมโยงกับการ
ดาเนินการทางวินัยพนักงานกรณีมีผลการปฏิบตั ิงานต่ากว่าเป้า หมาย รวมทังให้
้ คาแนะนาแนวทางการตังเป้
้ าหมาย
ปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน เทคนิคการพูดคุยเพื่อปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิงาน การ Feedback ผลงานของลูกน้ อง การ
ดาเนินการทางวินยั เชิงรุกกรณีพนักงานผลงานต่า (Progressive Disciplinary Action) และการจัดการกับการขึ ้นค่าจ้ าง/
เงินเดือนและโบนัสสาหรับพนักงานที่ต้องปรับปรุ งผลการปฏิบตั ิ งาน ซึ่งจะเป็ นการเรี ยนรู้ แบบครบวงจรสาหรับทัง้ HR
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และหัวหน้ างาน
ห ัวข้อการเรียนรู ้ :














้ นำจึงมีระบบและกระบวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบต
เหตุใดองค์กรชัน
ั งิ ำน
กำรบริหำรผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน (Performance Management) คืออะไร
ึ ษำองค์กรตัวอย่ำงทัง้ ภำครัฐ
วงจรของกำรบริหำรผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน (Performance Management Loop) และกรณีศก
้ นำ
และภำคเอกชนชัน
ผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน (Performance) กับศักยภำพกำรทำงำน (Potential) กับกำรกำหนด Performance-Potential Matrix
และแนวทำงกำรนำไปใช ้จัดกลุม
่ พนักงำน
กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน (Performance Improvement)
กระบวนกำรปรับปรุงผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน (Performance Improvement Process) ขององค์กรตัวอย่ำง
กำรตัง้ เป้ ำหมำย และตัวชีว้ ด
ั ผลงำนเมือ
่ ทำกำรปรับปรุงผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน
เทคนิคกำรพูดคุยสำหรับหัวหน ้ำงำนและ HR เมือ
่ จะปรับปรุงผลกำรปฏิบต
ั งิ ำนของลูกน ้อง
กำร Feedback ผลงำนของลูกน ้องตำมแนว AID (Action-Impact-Develop)
กำรดำเนินกำรทำงวินัยเชิงรุกกรณีพนักงำนผลงำนต่ำ (Progressive Disciplinary Action) ที่ HR และ หัวหน ้ำงำนต ้อง
ทำให ้เป็ น
กำรจัดกำรกับกำรขึน
้ ค่ำจ ้ำง/เงินเดือนและโบนัสสำหรับพนักงำนทีต
่ ้องปรับปรุงผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน
บทบำทของหัวหน ้ำงำน vs HR ทีต
่ ้องประสำนกันเพือ
่ กำรปรับปรุงผลกำรปฏิบต
ั งิ ำน
แชร์ปัญหำทีพ
่ บและแลกเปลีย
่ นประสบกำรณ์ระหว่ำงกัน

ั
์ ภ
วิทยากร ดร.ชชวาล
อรวงศศ
ุ ท ัต
แนวทางการเรียนรู ้ :
บรรยำย อภิปรำยและแลกเปลีย
่ นประสบกำรณ์
ึ ษำ
ตัวอย่ำงกระบวนกำร PIP (Performance Improvement Plan) ขององค์กรทีเ่ ป็ นกรณีศก
Role Play กำรพูดคุยเพือ
่ ตัง้ เป้ ำหมำยผลงำนของลูกน ้อง
Role Play กำร Feedback ผลงำนของลูกน ้องตำมแนว AID
ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ำรเขียนหนังสือเตือนลงโทษทำงวินัยตำมกรณีตัวอย่ำง
่ งเวลาการบรรยาย
ระยะเวลา 1 ว ัน / ชว






เริม
่ เรียน 09.00-16.00 น.
(พักเช ้ำ 10.30-10.45/ พักกลำงวัน 12.00-13.00/ พักบ่ำย 14.30-14.45)

อัตรำค่ำอบรม (รวมค่ำวิทยำกร และเอกสำรกำรอบรม)

 ค่าสัมมนา/1 ท่าน


ค่าอบรม

(รวมค่าวิ ทยากร เอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม 2 มือ้ )
ราคาก่อน VAT
VAT 7%
ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% ราคาสุทธิ

ค่าอบรม 1 ท่าน

3,600

252

108

3,744

วิธก
ี ารชาระเงิน: โปรดชาระค่าอบรมก่อนล่วงหน้ า 3 วัน
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ี นำคำร ดังนี้
1. โอนผ่ำนบัญชธ
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สำขำเดอะมอลล์บำงกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนำคำรกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนำคำรกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional
ชอ

Training Solution)

ื รับรองหัก ณ ทีจำ่ ย (ถ ้ำมี) ptstraining3@gmail.com
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่ำน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ี ภำษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ ำ่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจำตัวผู ้เสย
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
หจก.โปรเฟสชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้ำนพฤกษำวิลล์ 23 ซ.พระยำสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสำมวำ กรุงเทพฯ 10510
แขวงบำงชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญำ 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
การบริหารผลการปฏิบ ัติงานสาหร ับ HR และห ัวหน้างาน
(Managing Employee Performance for HR & Line Manage

ส่งมาที่ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี___________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่ วงหน้ า 7 วันก่ อนวันสัมมนา มิฉะนัน้ จะต้ องชาระ 50% ของราคาค่ า
สัมมนา ค่ำฝึ กอบรม สำมำรถหักค่ำใช้จ่ำยทำงภำษี นิติบค
ุ คลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริ ง

(พระรำชกฤษฎีกำฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลำคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)
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