
[Pick the date] [การบริหารผลการปฏิบัติงาน]                                       

 

การบรหิารผลการปฏบิตังิานสาํหรบั HR และหวัหนา้งาน 
(Managing Employee Performance for HR & Line Manager) 

วนัที ่31 พฤษภาคม 2561 

09.00-16.00 น. โรงแรมพาลาสโซ 
 

-------------------------- 
 
 
 

 

ทกุองคก์รตา่งมุง่หวงัใหพ้นักงานมผีลการปฏบิตังิานทีด่ ีหรอือยา่งนอ้ยก็มผีลการปฏบิัตงิานในรอบการประเมนิหนึง่ใดในระดับทีไ่ม่
ตํา่กวา่ทีค่าดหวงั (Expected Level) อนัเป็นบทบาทหลกัที ่HR และหัวหนา้งานตอ้งประสานกันและจําตอ้งอาศัยการออกแบบแนว
ปฏบิตัใินการบรหิารผลการปฏบิตังิาน แตม่ักพบวา่ในหลายองคก์ร  HR และหัวหนา้งานเนน้ทําการประเมนิผลงานของพนักงานเป็น
หลกั โดยไมไ่ดบ้รหิารจัดการเป้าหมายงาน วางแผนพัฒนา รวมทัง้แกไ้ขปัญหาผลการปฏบิตังิานของลกูนอ้งอย่างเป็นระบบ สง่ผล
ใหข้าดการเชือ่มโยงของเป้าหมายงานของหน่วยงาน และพนักงานเขา้ดว้ยกัน อันมีผลต่อเนื่องใหก้ารบริหารจัดการลูกนอ้ง
โดยเฉพาะกลุม่พนักงานทีผ่ลงานตํา่ (Low Performer) ทําไดอ้ยา่งไมร่าบรืน่เทา่ทีค่วร  
 
หลักสตูรนี้ จะชว่ยใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและนําเสนอแนวทางพืน้ฐานสําหรับการนําไปใชอ้อกแบบเครือ่งมอื แนวทางและวธิกีารที่
จะบรหิารจัดการกับผลงานของพนักงาน โดยมุ่งเนน้พนักงานทีม่ผีลงานตํา่ (Low Performers) เชือ่มโยงกับการดําเนนิการทาง
วนัิยพนักงานกรณีมผีลการปฏบิัตงิานตํ่ากว่าเป้าหมาย รวมทัง้ใหคํ้าแนะนําแนวทางการรตัง้เป้าหมายปรับปรุงผลการปฏบิัตงิาน 
เทคนคิการพูดคุยเพือ่ปรับปรุงผลการปฏบิัตงิาน การ Feedback ผลงานของลกูนอ้ง การดําเนนิการทางวนัิยเชงิรุกกรณีพนักงาน
ผลงานตํา่ (Progressive Disciplinary Action) และการจัดการกบัการขึน้คา่จา้ง/เงนิเดอืนและโบนัสสาํหรับพนักงานทีต่อ้งปรับปรุง
ผลการปฏบิตังิาน ซึง่จะเป็นการเรยีนรูแ้บบครงวงจรสาํหรับทัง้ HR และหัวหนา้งาน 
 
หวัขอ้การเรยีนรู ้: 

• เหตใุดองคก์รชัน้นําจงึมรีะบบและกระบวนการบรหิารผลการปฏบิตังิาน  
• การบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management) คอือะไร 
• วงจรของการบรหิารผลการปฏบิตังิาน  (Performance Management Loop) และกรณีศกึษาองคก์รตัวอยา่งทัง้ภาครัฐ

และภาคเอกชนชัน้นํา  
• ผลการปฏบิตังิาน (Performance) กบัศักยภาพการทํางาน (Potential) กบัการกําหนด Performance-Potential Matrix  

และแนวทางการนําไปใชจั้ดกลุม่พนักงาน  
• การปรับปรงุผลการปฏบิตังิาน (Performance Improvement) 
• กระบวนการปรับปรงุผลการปฏบิตังิาน (Performance Improvement Process) ขององคก์รตัวอยา่ง 
• การตัง้เป้าหมาย และตัวชีว้ดัผลงานเมือ่ทําการปรับปรงุผลการปฏบิตังิาน 
• เทคนคิการพดูคยุสําหรับหัวหนา้งานและ HR เมือ่จะปรับปรงุผลการปฏบิตังิานของลกูนอ้ง 
• การ Feedback ผลงานของลกูนอ้งตามแนว AID (Action-Impact-Develop) 
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• การดําเนนิการทางวนัิยเชงิรกุกรณีพนักงานผลงานตํ่า (Progressive Disciplinary Action) ที ่HR และ หวัหนา้งานตอ้ง

ทําใหเ้ป็น 
• การจัดการกบัการขึน้คา่จา้ง/เงนิเดอืนและโบนัสสําหรับพนักงานทีต่อ้งปรับปรงุผลการปฏบิตังิาน 
• บทบาทของหัวหนา้งาน vs HR ทีต่อ้งประสานกนัเพือ่การปรับปรงุผลการปฏบิตังิาน 
• แชรปั์ญหาทีพ่บและแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งกนั 

 

 

 

แนวทางการเรยีนรู ้:                                                                                                                                                                                                                         
• บรรยาย อภปิรายและแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
• ตัวอยา่งกระบวนการ PIP (Performance Improvement Plan) ขององคก์รทีเ่ป็นกรณีศกึษา 
• Role Play การพดูคยุเพือ่ตัง้เป้าหมายผลงานของลกูนอ้ง 
• Role Play การ Feedback ผลงานของลกูนอ้งตามแนว AID  
• ฝึกปฏบิตักิารเขยีนหนังสอืเตอืนลงโทษทางวนัิยตามกรณีตัวอยา่ง  

ระยะเวลาอบรม :                                                                                                                                                                                                                          
1 วนั  ระหวา่งเวลา 09.00 - 16.00 น.  

 
จํานวนผูเ้ขา้อบรม  ไมเ่กนิ 30 คน 
 
วทิยากร :   
ชชัวาล อรวงศศ์ภุทตั  

• วทิยากรและทีป่รกึษาดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละพัฒนาองคก์ร 
• ผูเ้ขยีนหนังสอื “สมัภาษณ์ใหไ้ดค้นทีใ่ชด่ว้ย CBI”  
• ทีป่รกึษางานพัฒนาระบบบรหิารงานบคุคล Thai Skill Plus  

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบระบบการสมัภาษณ์เชงิพฤตกิรรม (Behavioral.-based Interview) และการ
สมัภาษณ์แบบองิสมรรถนะ (Competency-based Interview) ใหก้ับองคก์รหลายแหง่เชน่ บรษัิทบัตรเครดติ
กรงุไทย (KTC), 
 

• อตัราคา่สมัมนา/1 ทา่น 
คา่อบรม  ราคากอ่น 

VAT VAT 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  
3% 

ราคาสทุธ ิ

    คา่สมัมนา 1 ทา่น 3,900 273 (117) 4,056 

Early Bird ชําระลว่งหนา้ 
5 วนั 3,600 252 (108) 3,744 

 
Promotion  
พเิศษ ! สง่เขา้อบรม 3 ทา่นขึน้ไปทา่นละ 3,500 บาท + VAT 7% รวมเป็น 3,745 บาท 
หมายเหตุ ุเฉพาะนติบิคุคลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่า่ย 3% ได ้ราคานี้รวมเอกสาร อาหารวา่งและอาหารกลางวันตลอด
หลักสตูร ใบเสร็จค่าลงทะเบยีน สามารถนําไปบันทกึหักคา่ใชจ่้ายทางบญัชไีด ้200 % 
การชําระคา่ธรรมเนยีม 
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1. ชําระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 
เลขประจําตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 
 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 
สง่ Scan Pay-in มาที ่E-mail: ptstraining3@gmail.com   
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญา 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 
        ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การบรหิารผลการปฏบิตังิานสาํหรบั HR และหวัหนา้งาน  

(Managing Employee Performance for HR & Line Manage 

สง่มาท่ี 02-9030080 ext. 9330 หรือ ptstraining3@gmail.com 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบกาํกบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ_ี__________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 

ตําแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนัน้จะต้องชาํระ 50% ของราคาค่า

สัมมนา  ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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