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“เรียนรู้เทคนิคสำคัญในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ…ผลงำน”
วันที่จัด รุ่น 27 : วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00-16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจานวน 20 ท่าน

สถานที่ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

: 3,000 + VAT 7% 210 = 3,210 บาท

บุคคลทั่วไป : 3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบได้ถูกบันทึกไว้โดยโร
เบิ ร์ต โอเวนในราวปี พ .ศ. 2343 (ค.ศ. 1800) ในโรงงานปั่ น ด้ ายในสก๊ อ ต
แลนด์ ซึ่งต่อมาได้มีการนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในวงการ
ธุรกิจระหว่างปี พ.ศ. 2463 – พ.ศ. 2493 (ค.ศ. 1920-1950) และได้มีการ
พัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกันไป
มักจะพบปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานในหลายองค์ก ร
หลายหน่วยงานที่มักจะเกิดความขัดแย้งความไม่เห็นด้วยหรือเกิดความรู้สึก
ในทางลบต่อระบบการประเมินผล ซึ่งเมื่อค้นหาต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริง
แล้วจะพบว่าปัญหาเกือบทั้งหมดเกิดจาก “คน” เป็นหลัก ถึงแม้องค์กรจะ
พยายามออกแบบระบบแบบฟอร์มหรือวิธีการประเมินผลให้ดีเพียงใดแต่
หาก “คน” ไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการประเมินผลหรือประเมินผลไป
โดยอคติ ห รื อ ใช้ ค วามรู้ สึ ก แล้ ว นอกจากจะท าให้ ร ะบบการประเมิ น ผล
ล้มเหลวแล้วยังทาให้องค์กรต้องสูญเสียคนดีคนเก่งไปในที่สุด หลั ก สู ต ร
นี้จะทาให้ท่านเข้าใจถึงธรรมชาติของคนความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลยุค
เดิ ม และปั จ จุบั น พร้อ มทั้ งกรณี ศึก ษา และกิ จ กรรมกลุ่ ม ที่ จ ะท าให้ ผู้เข้ า
อบรมได้ ข้อคิด เกี่ ย วกั บการประเมิน ผลตระหนัก ถึงความสาคัญ ของการ
ประเมินผล ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อหน่วยงานของตนเององค์ก รและพนักงานในองค์กรเพื่อช่วยให้การประเมินผลมีหลัก เกณฑ์ลด
อคติหรือความรู้สึกส่วนตัวของผู้ประเมินลง รวมถึงแนวทางในการแจ้งผล
การประเมินให้ผู้ถูกประเมินได้ทราบด้วยความเข้าใจในบทบาทซึ่งกันและ
กัน
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา
เจ้ า ของกิ จ การ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ จั ดการฝ่ า ยทรั พ ยากรบุ ค คล และ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

หัวข้อการอบรมและสัมมนา
 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน และหลั ก การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่พบอยู่เสมอๆ
 บทบาทของหั วหน้ า งานในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานเป็ น
อย่างไร
 ความสัมพันธ์ระหว่าง JD เป้าหมายและตัวชี้วัด
 MBO คืออะไร เรามีวิธีการกาหนดเป้าหมาย (Objectives) เพื่อ
การประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร
 ตัว ชี้วัด ที่ เหมาะสมเพื่ อการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานควรเป็ น
อย่างไร
 Workshop ฝึ ก การก าหนดตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
 เทคนิ ค การแจ้ ง ผลการปฏิ บั ติ งานมี อ ะไรบ้ าง ผู้ ป ระเมิ น ควรมี
วิธีการแจ้งผลงานอย่างไรได้ถูกต้อง
 Workshop แผนการติดตามและการปฎิบัติงาน

วิทยากร

 หลักสูตรที่แนะนาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ 
1. เทคนิคการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ
2. การจัดทาและบริหารโครงสร้างเงินเดือน
3. เทคนิคการสัมภาษณ์และตั้งคาถามตาม Competency
4. เทคนิคการทา Training Roadmap ตาม Competency ภาคปฏิบัติ
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-717-3000 ต่อ 81
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