หลักสูตร Online 3 ชวั่ โมง

Online Training การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านยุคใหม่
ด ้วย KPI และ Competency
วันที่ 16 มกราคม 2564
เวลา 13.30-16.30
ห ัวข้อสำค ัญในกำรเรียนรู ้ :
สว่ นที่ 1 : ปฐมบทเรือ
่ งน่ารู ้เกีย
่ วกับการประเมินผลการปฏิบัตงิ านสมัยใหม่ (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) ในการประเมินผลการปฏิบัตงิ านให ้
ื่ มโยงสอดคล ้องกับ Vision และ Objective
เชอ







การกาหนด Corporate KPIs ด ้วย Balance Scorecard (BSC) เพือ
่ วัดผลการดาเนินงานทางธุรกิจ
ขององค์กร
ตัวอย่าง : การกาหนด Corporate KPIs ด ้วย Balance Scorecard (BSC)
ื่ มโยงกับนโยบาย
แนวทางการกาหนดตัวชวี้ ัดผลงานของแต่ละฝ่ ายงาน (Functional KPIs) ให ้เชอ
(Policy) วัตถุประสงค์ (Objective) และเป้ าหมายองค์กร (Corporate KPIs)
แนวทางการกาหนดตัวชวี้ ัดและเป้ าหมายของตาแหน่งงาน (Position KPIs / Individual KPIs)
ื่ มโยง KPIs สูก
่ ารประเมินผลงาน
แนวทางการออกแบบและเชอ
ื่ มโยง KPIs สูก
่ ารประเมินผลงาน
ตัวอย่าง : การออกแบบและเชอ

ื่ มโยง Competency ไปสูก
่ ารประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
สว่ นที่ 3 : วิธก
ี ารกาหนดและเชอ




แนวทางการกาหนด Competency ในการประเมินขีดความสามารถจาก Job Description Version
4
่ ารประเมินความสามารถประจาปี ท ี่
แนวทางการแปลง Competency จาก Training Road Map สูก
สอดคล ้องกับกลยุทธ์องค์กร
่ ารประเมินความสามารถ
ตัวอย่าง : การแปลง Competency จาก Training Road Map สูก

หล ักสูตรนีเ้ หมำะสมสำหร ับ :
เจ้ำของกิจกำร ผูบ
้ ริหำร ผูจ
้ ัดกำร ห ัวหน้ำแผนก ฝ่ำยทร ัพยำกรบุคคล และผูส
้ นใจทว่ ั ไป

รูปแบบ / วิธก
ี ำรกำรเรียนรู ้ : ผ่ำนโปรแกรม Zoom
กำรบรรยำย จำกประสบกำรณ์จริงภำคปฏิบ ัติทท
ี่ ำมำก ับมือ
Workshop ตำมควำมเหมำะสมของเวลำและสถำนกำรณ์ และให้คำแนะนำเพิม
่ เติม
ั
ั
ตอบข้อซกถำมทุ
ก ๆ คำถำม เพือ
่ ควำมเข้ำใจทีช
่ ดเจนในกำรเรี
ยนรู ้

ั
ว ันและเวลำสมมนำ
:
ว ันที่ 16 มกรำคม 2564 ระหว่ำงเวลำ 13.30-16.30 น. ออนไลน์ผำ
่ นทำง ZOOM
ั
อ ัตรำค่ำอบรมสมมนำ
ท่ำนละ 1,300 + Vat 91 = 1,391 บำท
ิ ธิใ์ นการเปิ ดอบรม ต ้องมีผู ้เรียนไม่น ้อยกว่า 10 ท่าน
ขอสงวนสท
เงือ
่ นไขกำรอบรม... ห้ำมบ ันทึกภำพ วีดโี อ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่

แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

Online Training การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านยุคใหม่
ด ้วย KPI และ Competency
ส่งมาที่ ptstraining3@gmail.com
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