ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลักสูตร

การออกแบบระบบบริหารผลงาน
อยางบูรณาการ
ใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร
(PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION DESIGN)

หลักการและเหตุผล
การประเมินผลงานคือการนําผลการปฏิบัติงานมาเปรี ย บเที ย บกั บเป าหมายที่ ค าดหวั ง ซึ่ งความคาดหวั ง
ขององคกรคือ วิสัยทัศน หรือเปาหมาย/แผนธุรกิจ ที่องคกรตองการใหพนักงานของตนสามารถสรางผลงานไดตาม
แผนที่กําหนดไว นั้ น แต ก ารประเมิ น ผลงานอย างเดี ย วจะบอกได แต เพี ย งว าสํ าเร็ จหรื อ ไม สําเร็ จเท านั้ น ไม ไ ด
หมายถึงการทําอยางไรใหผลงานของพนั ก งานบรรลุ เป าหมายขององค ก ร จึ งต อ งอาศั ย การบริ ห ารผลงานของ
พนักงานแตละคนเพื่อใหสรางผลงานตามแผนที่กําหนดดวย แตการบริหารผลงานที่ดีจะตองไมเกิดปญหาเหลานี้

• ประเมินผลงานแลว ไมสอดคลองกับเปาหมายขององคกร ?
• ตางฝายตางมีเปาหมายและตัวชี้วัดไมเหมือนกัน จะประเมินผลอยางไรใหมีความเปนธรรม ?
• มีวิธีประเมินผลงานมีหลายวิธี เชน แบบ 90 องศา 180 องศา หรือ แบบ 360 องศา จะเลือกแบบไหนดี ?
• ประเมินผลแลวจะนําไปเชื่อมโยงกับระบบคาตอบแทน เชน การขึ้นคาจาง การจายโบนัส หรือ การพัฒ นา
คนอยางไร?

• ปญหาอื่นๆ เชน หัวขอ/รูปแบบในการประเมินผลไมชัดเจน, การประเมินผลใชความรูสึกเปนตัววัด ,
หัวหนางานไมกลาแจงผลตอลูกนอง พนักงานไมยอมรับ ฯลฯ

หลักสูตรนี้ไดถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อการจัดทําระบบบริหารผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ
คือนอกจากเปนระบบที่จะทําใหผลงานของพนักงานสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายขององคก รแลว ยังเปน
การบริหารผลงานแบบรอบทิศ ทางทั้งพนัก งานภายในฝายงาน ระหวางฝายงาน และองคก รหรือ ที่เรียกวา
ผลงานรวมทั้งองคกร (Integration) อีกดวย
วัตถุประสงคในการฝกอบรม
1. เสริ ม สร างความรู ความเข าใจ เกี่ ย วกั บหลั ก การ แนวคิ ด และแนวปฏิ บั ติ ข องการบริ ห ารผลการ
ปฏิบัติงานสมัยใหม
2. สามารถกํ า หนดตั วชี้ วั ด (Key Result Area) ในการทํ างานของตํ า แหน งงานทั้ ง ในด านผลงาน
(Performance) และพฤติกรรม (Competency) ในการทํางานใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกรได
3. สามารถออกแบบกระบวนการและวิธีการในการบริหารผลงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4. เรียนรูกระบวนการออกแบบการประเมินผลงาน และเครื่ อ งมื อ ต างๆ ที่ ส ามารถนํ ามาใช ใ นการบริ ห าร
ผลงาน
5. สามารถนําผลการปฏิบัติงานมาเชื่อมโยงกับการปรับคาจางประจํ าป การกํ าหนดแผนพั ฒ นารายบุ ค คล
และกําหนดแนวทางการพัฒนาสายอาชีพของพนักงานได

หัวขอการอบรม
1. แนวคิดและหลักการของการบริหารผลงาน กับการบริหารจัดการองคกร
2. ความแตกตางระหวางการบริหารผลงาน และการประเมินผลงาน
3. ขั้นตอนของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ (Strategic Performance Management Process)
4. เครื่องมือสําคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม ที่สอดคลองกันแบบบูรณาการ
5. การกําหนด Corporate KPIs เพื่อวัดผลการดําเนินงานขององคกร และการถายทอดสูฝ ายงานต างๆ ด วย
เครื่องมือแผนที่กลยุทธ
Workshop : การเขียนแผนที่กลยุทธเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติงานและวัดผลงาน
6. การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสมรรถนะ (Competency) ขององค ก ร ของฝ ายงาน และรายบุ ค คล ให
สอดคลองกันและเชื่อมโยงกับเปาหมายขององคกร
Workshop : การกําหนด Functional KPIs ของฝายงาน และรายบุคคล
7. SMART JD เครื่ อ งมื อ การกํ าหนด Functional Job Description และ Position Job Description ที่
สอดคลองกับ Vision Mission ขององคกร
8. การวิ เคราะห ห าตั วชี้ วัด (KPI) และ สมรรถนะ (Competency) จาก SMART JD เพื่ อ ใช บริ ห ารและ
ประเมินผลฯ
9. เทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิ บัติ งาน (PMS Design and Implement) ที่ มี KPIs
และ Competency
กรณีศึกษา ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินที่มี KPI และ Competency
10. รูปแบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ เชน การประเมิ น 90 องศา, 180 องศา,
270 องศา และ 360 องศา และตัวอยางแบบฟอรมประเมินผลการปฏิบัติงาน
11. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal, Coaching and Feedback)
- ปญหาและขอผิดพลาดที่พบบอยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- แนวทางการกําหนดปจจัยและน้ําหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
- การเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน กอนประเมิน ระหวางการประเมิ น และ
หลังการประเมินฯ
- เทคนิคการแจงผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีผลงาน สูงกวาเปาหมาย ผลงานบรรลุเปาหมาย และ
ผลงานต่ํากวาเปาหมาย
กรณีศึกษาและตัวอยาง Flow การบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน
12. การเชื่อมโยงการประเมินผลการปฏิบัติงานกับ HR System เชน การปรับเงินเดือน การจ ายโบนั ส การ
พัฒนางาน คน และองคกร ฯลฯ

กรณีศึกษาและตัวอยางการใหรางวัลตอบแทน (Reward System) ที่สอดคลองกับผลการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษาและตัวอยาง การเชื่อมโยงกับแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
13. ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ
ถาม – ตอบ และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลงาน

เทคนิคการฝกอบรม
- การบรรยายอยางมีสวนรวม (Participative Techniques)
- อภิปรายกลุม
- กรณีศึกษา (Case Study)

วิทยากรในการฝกอบรม อาจารยพงศา บุญชัยวัฒนโชติ
อดีตกรรมการบริหารและผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล องคกรชั้นนําหลายแหง
ประสบการณงานบริหารทรัพยากรบุคคลกวา 25 ป
เปนวิทยากรและที่ปรึกษาองคกรทั่วไป
ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธการบริหารบุคคล”
“SMART JD คําบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด คลองแคลว ใชประโยชนไดหลากหลาย”
กําหนดการ วันที่ 18 เมษายน 2562
09.00-16.00 น.
เวลา

บุคคลทั ่วไป
สมาชิ ก, โอนเงิ นก่ อน 12 เม.ย.2562

สถานที่

สมัคร 3 คนขึ้นไป ท่ านละ 3,200
สมัคร 5 คนขึ้นไป ท่ านละ 2,900

โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซ.26

3,900 + 273 = 4,173
3,500 + 245 = 3,745
3,200 + 224 = 3,424
2,900 + 203 = 3,103

หมายเหตุ – คาลงทะเบียนเขารวมสัมมนาสามารถนําไปลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลได 200%
– ราคารวมอาหารกลางวัน, เอกสารประกอบการสัมมนา, น้ําชา, กาแฟ
……………………………..
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ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา
หลักสูตร
กําหนดการ

………/…………/…………

การออกแบบระบบบริหารผลงานอย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้ าหมายองค์กร
(PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM INTEGRATION DESIGN)
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ซ.4-6

รายการค่ าลงทะเบียน: 1 ท่ าน
บุคคลทั่วไป
สมาชิก, โอนเงินกอน 12 เม.ย. 2562

ราคา + vat 7%
 3,900 + 273 = 4,173
 3,500 + 245 = 3,745
 สมั ค ร 3 คนขึ้ นไป ท่ า นละ 3,200
3,200 + 224 = 3,424
 สมั ค ร 5 คนขึ้ นไป ท่ า นละ 2,900
2,900 + 203 = 3,103

ราคาหลังหัก ณ ที่ จ่าย
 4,173 - 117 = 4,056
 3,745 - 105 = 3,640
 3,424 - 96 = 3,328
 3,103 - 87 = 3,016

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ....................................
2. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ....................................
3. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ....................................
4. ................................................................................. ตําแหน่ง.......................................มือถือ....................................
5. ........................................................................... ตําแหน่ง.......................................มือถือ..........................................
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