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Public Training  
การบรหิารผลการปฏบิตังิานส าหรบั HR และหวัหนา้งาน 
(Managing Employee Performance for HR & Line Manager) 

วนัที ่5 ตุลาคม 2563 

09.00-16.00 น. โรงแรมจสัมนิซติ ี ้
 

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

 

ทกุองค์กรตา่งมุง่หวงัให้พนกังานมีผลการปฏิบตังิานท่ีดี หรืออยา่งน้อยก็มีผลการปฏิบตังิานในรอบการประเมินหนึง่ใดใน
ระดบัท่ีไม่ต ่ากว่าท่ีคาดหวงั (Expected Level) อนัเป็นบทบาทหลกัท่ี HR และหวัหน้างานต้องประสานกันและจ าต้อง
อาศยัการออกแบบแนวปฏิบตัิในการบริหารผลการปฏิบตัิงาน แตม่กัพบว่าในหลายองค์กร  HR และหวัหน้างานเน้นท า
การประเมินผลงานของพนกังานเป็นหลกั โดยไม่ได้บริหารจดัการเปา้หมายงาน วางแผนพฒันา รวมทัง้แก้ไขปัญหาผล
การปฏิบตัิงานของลูกน้องอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ขาดการเช่ือมโยงของเปา้หมายงานของหน่วยงาน และพนกังานเข้า
ด้วยกนั อนัมีผลตอ่เน่ืองให้การบริหารจดัการลูกน้องโดยเฉพาะกลุ่มพนกังานท่ีผลงานต ่า (Low Performer) ท าได้อย่าง
ไมร่าบร่ืนเทา่ท่ีควร  
 
หลกัสตูรนี ้จะชว่ยให้ความรู้ความเข้าใจและน าเสนอแนวทางพืน้ฐานส าหรับการน าไปใช้ออกแบบเคร่ืองมือ แนวทางและ
วิธีการท่ีจะบริหารจดัการกบัผลงานของพนกังาน โดยมุ่งเน้นพนกังานท่ีมีผลงานต ่า (Low Performers) เช่ือมโยงกบัการ
ด าเนินการทางวินัยพนักงานกรณีมีผลการปฏิบตัิงานต ่ากว่าเป้าหมาย รวมทัง้ให้ค าแนะน าแนวทางการตัง้เป้าหมาย
ปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน เทคนิคการพูดคุยเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน การ Feedback ผลงานของลูกน้อง การ
ด าเนินการทางวินยัเชิงรุกกรณีพนักงานผลงานต ่า (Progressive Disciplinary Action) และการจดัการกบัการขึน้คา่จ้าง/
เงินเดือนและโบนสัส าหรับพนกังานท่ีต้องปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้แบบครบวงจรส าหรับทัง้ HR 
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และหวัหน้างาน 
 

หวัขอ้การเรยีนรู ้: 

 เหตใุดองคก์รชัน้น ำจงึมรีะบบและกระบวนกำรบรหิำรผลกำรปฏบิตังิำน  
 กำรบรหิำรผลกำรปฏบิตังิำน (Performance Management) คอือะไร 
 วงจรของกำรบรหิำรผลกำรปฏบิตังิำน  (Performance Management Loop) และกรณีศกึษำองคก์รตัวอยำ่งทัง้ภำครัฐ

และภำคเอกชนชัน้น ำ  
 ผลกำรปฏบิตังิำน (Performance) กบัศักยภำพกำรท ำงำน (Potential) กบักำรก ำหนด Performance-Potential Matrix  

และแนวทำงกำรน ำไปใชจั้ดกลุม่พนักงำน  
 กำรปรับปรงุผลกำรปฏบิตังิำน (Performance Improvement) 
 กระบวนกำรปรับปรงุผลกำรปฏบิตังิำน (Performance Improvement Process) ขององคก์รตัวอยำ่ง 

 กำรตัง้เป้ำหมำย และตัวชีว้ดัผลงำนเมือ่ท ำกำรปรับปรงุผลกำรปฏบิตังิำน 

 เทคนคิกำรพดูคยุส ำหรับหัวหนำ้งำนและ HR เมือ่จะปรับปรงุผลกำรปฏบิตังิำนของลกูนอ้ง 

 กำร Feedback ผลงำนของลกูนอ้งตำมแนว AID (Action-Impact-Develop) 

 กำรด ำเนนิกำรทำงวนัิยเชงิรกุกรณีพนักงำนผลงำนต ่ำ (Progressive Disciplinary Action) ที ่HR และ หวัหนำ้งำนตอ้ง
ท ำใหเ้ป็น 

 กำรจัดกำรกบักำรขึน้คำ่จำ้ง/เงนิเดอืนและโบนัสส ำหรับพนักงำนทีต่อ้งปรับปรงุผลกำรปฏบิตังิำน 

 บทบำทของหัวหนำ้งำน vs HR ทีต่อ้งประสำนกนัเพือ่กำรปรับปรงุผลกำรปฏบิตังิำน 

 แชรปั์ญหำทีพ่บและแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ระหวำ่งกนั 
 

 

วทิยากร  ดร.ชชัวาล อรวงศศ์ภุทตั 

แนวทางการเรยีนรู ้:                                                                                                                                                                                                                         

 บรรยำย อภปิรำยและแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ 

 ตัวอยำ่งกระบวนกำร PIP (Performance Improvement Plan) ขององคก์รทีเ่ป็นกรณีศกึษำ 

 Role Play กำรพดูคยุเพือ่ตัง้เป้ำหมำยผลงำนของลกูนอ้ง 

 Role Play กำร Feedback ผลงำนของลกูนอ้งตำมแนว AID  

 ฝึกปฏบิตักิำรเขยีนหนังสอืเตอืนลงโทษทำงวนัิยตำมกรณีตัวอยำ่ง  

ระยะเวลา 1 วนั / ชว่งเวลาการบรรยาย 

      เริม่เรยีน 09.00-16.00 น. 

      (พักเชำ้ 10.30-10.45/ พักกลำงวัน 12.00-13.00/ พักบำ่ย 14.30-14.45) 

อัตรำคำ่อบรม (รวมคำ่วทิยำกร และเอกสำรกำรอบรม) 

 คา่สมัมนา/1 ทา่น 
                            (รวมค่าวิทยากร  เอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวนั เครื่องด่ืม 2 มือ้) 

ค่าอบรม  ราคาก่อน VAT VAT 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3% ราคาสทุธิ 

ค่าอบรม   1 ท่าน 3,600 252 108 3,744 

 

วธิกีารช าระเงนิ: โปรดช าระคา่อบรมก่อนลว่งหน้า 3 วนั 
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1. โอนผำ่นบัญชธีนำคำร ดังนี ้

1.1  ธนำคำรกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์สำขำเดอะมอลลบ์ำงกะปิ เลขที ่732-2-458238 

1.2 ธนำคำรกรงุเทพ บัญชอีอมทรัพย ์ เลขที ่029-7110496 

          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution) 

          และแฟ็กซใ์บ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีำ่ย (ถำ้ม)ี ptstraining3@gmail.com 

          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทำ่น และชือ่หลกัสตูร 

กรณีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่เลขประจ ำตัวผูเ้สยีภำษี 0103553030100 

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ 

เลขที ่89/161 หมูบ่ำ้นพฤกษำวลิล ์23 ซ.พระยำสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรงุเทพฯ 10510 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่: คณุอรัญญำ 086-8929330 
Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  
www.ptstraining.in.th 
Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com
mailto:ptstraining3@gmail.com
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

การบรหิารผลการปฏบิตังิานส าหรบั HR และหวัหนา้งาน  

(Managing Employee Performance for HR & Line Manage 

สง่มาท่ี ptstraining3@gmail.com 

   บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี__________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      หมายเหตุ   

กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 50% ของราคาค่า

สัมมนา  ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 


