สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพ”
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึง่ จะทาให้ ผ้ บู ริ หารและหัวหน้ า
งานทราบถึงระดับความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ว่ามีความรู้ ความสามารถในสายงานที่รับผิดชอบ
มากน้ อยเพียงใด จะต้ องพัฒนาเพิ่มเติมเรื่ องอะไรบ้ างจึงจะทาให้ การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น และใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการพิจารณาเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนประจาปี ของบุคลากร นอกจากนี ้หัวหน้ างานหรื อฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ ยังสามารถนาผลการ
ประเมินของบุคลากรมาใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และการจัดทาแผน
ความก้ าวหน้ าในสายงานอาชีพ (Career Development Plan) ของบุคลากรแต่ละคน
ดังนัน้ ผู้บริ หาร หัวหน้ างาน หรื อผู้ปฏิบตั ิงานในฝ่ ายทรั พยากรมนุษย์ จึงต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในเครื่ องมือ รู ปแบบ
หลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ ขัน้ ตอน การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายในองค์กรให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เล็งเห็ นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว จึงกาหนดจัดโครงการฝึ กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลั ก สู ตร “เทคนิ คการประเมินผลการปฏิบั ติงานที่มีป ระสิทธิภาพ” ขึน้ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อ ให้ ผ้ ูเข้ าอบรม
ตระหนักถึงความสาคัญของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน เข้ าใจหลักการของระบบการประเมินผลการปฏิ บัติงาน (Strategic
Performance Management System) ทราบถึงเครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
ประเมินผลบุคลากรในองค์กร สามารถพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานได้ เหมาะสมกับหน่วยงานหรื อองค์การของตน
เข้ าใจระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Performance Based Pay) และสามารถออกแบบระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ านได้
เนือ้ หาวิชา
วันที่ 1  ประเมินผลการปฏิบัตงิ านอย่ างไรให้ ได้ ผลการปฏิบัตงิ านที่ดี
- ความเป็ นมา และแนวคิดของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- ทาไมองค์กรจึงต้ องมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- เครื่ องมือที่ใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- รู ปแบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- ขันตอน
้
กระบวนการ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
วันที่ 2  การแจ้ งผลการประเมินและการเจรจาต่ อรอง
- เทคนิควิธีการแจ้ งผลการประเมินให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
- ปั ญหา และอุปสรรค ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ าน
- Workshop : กรณีศกึ ษาการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
- นาเสนอผลการทา Workshop และสรุ ปผลการเรี ยนรู้
- การเจรจาต่อรองกรณีแจ้ งผลการประเมิน
- ถาม-ตอบประเด็นปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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วิทยากร วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ด้ านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
วัน เวลา สถานที่
รุ่ นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่อบรม ณ ห้ องประชุมนิคม จันทรวิทรุ ชัน้ 7 ตึกเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าอบรม
ผู้บริ หาร หัวหน้ างาน หรื อผู้ที่ทาหน้ าที่ด้านการบริ หารและการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ขององค์กร หรื อ ผู้ที่สนใจทัว่ ไป
จานวน 25 คน
ค่ าลงทะเบียนการอบรม
ค่าลงทะเบียนเข้ าอบรมคนละ 5,000 บาท (รวมเอกสาร อาหารว่าง-เครื่ องดื่ม อาหารกลางวัน และวุฒบิ ตั ร)
ผู้เ ข้ า รั บ การอบรมจากส่ ว นราชการของกระทรวงและกรมต่า ง ๆ สามารถเบิกค่า ลงทะเบี ย นจากต้ น สัง กัด ได้ ตามหนัง สื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น สามารถ
เบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัดได้ ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
การสมัครเข้ าอบรม
สนใจสมัครได้ ที่ งานบริ การวิชาการ สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 613 3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย
จากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ บัญชีเลขที่ 155-2-05250-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึ กอบรมสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ วกรุ ณาส่งหลักฐานทางการเงินพร้ อมใบสมัครให้ สถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้ วย
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