www.hrcenter.co.th

เทคนิคการออกแบบ และปรับปรุงแกไข

แบบฟอร
ม
การประเมินผลงาน
รุนที่

49

มอบวุฒิบัตร

“แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน” เปนเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญมากในระบบการบริหารผลงาน (Performance
Management System-PMS) หากแบบฟอรมประเมินผลงานถูกออกแบบมาไมดี จะทําใหเกิดปญหาไดตั้งแตการ
ประเมินผลยุงยาก เกิดความไมเขาใจในการนําไปปฏิบัติ วัดผลงานไดยาก ผูรับผลประเมินไมยอมรับ และอาจเปน
ปญหาจนไปถึงขั้นผลงานขององคกรไมบรรลุเปาหมายอันมาจากระบบ PMS ไมมีประสิทธิภาพได

การออกแบบและปรับปรุงแบบฟอรมการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเปนสิ่งจําเปนมากของทุก
องคกร

หลักสูตรนี้ จึงเปนเหลักสูตรที่เปนประโยชนตอ HR ของทุกองคกร
ประโยชน์ ในการอบรมหลักสูตรนี้
1. ไดเรียนรูวิธีการวิเคราะหแบบประเมินผลที่ใชอยูในปจจุบัน
2. ไดเรียนรูการกําหนดปจจัยตาง ๆ ในการวัดพฤติกรรม
3. ไดเรียนรูวิธีการพัฒนาแบบฟอรมใหมีประสิทธิผลมากขึ้น
วิทยากร

ดร.ฌาน ตรรกวิจารณ

วิทยากรและที่ปรึกษาดาน
การบริหารทรัพยากรมนุษย
อดีตผูบริหารงาน HR ของธุรกิจชั้นนํา

วัน เวลา และสถานที่

วันพุธที่ 9 - วันพฤหัสบดีที่ 10
สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

ผูเขาอบรมทุกทาน จะไดรับหนังสือ

“การออกแบบ & การนําไปใช
แบบฟอรมประเมินผลงาน”
เขียนโดย ดร.ฌาน ตรรกวิจารณ 1 เลม ฟรี

อัตราคาอบรมทานละ
บุคคลทัว่ ไป 7,000 บาท +VAT 490 รวม 7,490 บาท / สมาชิก 6,000 บาท +VAT 420 รวม 6,420 บาท

หัวขอการฝกอบรม
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
09.00 – 10.30 น.
10.45-12.00 น.
13.00 – 14.30 น.
Part II
Workshop 1
Part I

รื้อของเกาออกแบบ

วิเคราะหและ

ภาพรวมการ
ใหมหมด
ปรับปรุง
ประเมินผลงาน
Workshop 2
แบบฟอรมปจจุบัน

10 ผลกระทบของ

กําหนดแนวนโยบาย
ดวยหลัก VRASSP
แบบฟอรมประเมิน
การประเมินผลงาน

แบบฟอรมที่ดี
ผลงาน
ขององคกร
เปนอยางไร
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
09.00 – 10.30 น.
10.45-12.00 น.
13.00 – 14.30 น
Workshop 4
Part IV
Workshop 3

กําหนดปจจัย

หลักและวิธีการ

กําหนดปจจัยผล
พฤติกรรมที่เปน
กําหนดปจจัย
งานประจําและ
Performance
พฤติกรรม
ผลงานพัฒนา
Driver

Core & Function
Part V
Competencies

ประเมินผลงาน 360
องศา

14.45-16.30 น.
Part III

หลักและวิธีการ
กําหนดปจจัย
ผลงาน

14.45-16.30 น.

กําหนดจํานวนครั้ง
ประเมิน/ป

การนําแบบฟอรม
ใหมไปใชปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิผล

สรุปการสัมมนา

หลักสูตรฝกอบรม เทคนิคการออกแบบและปรับปรุงแกไขแบบฟอรมการประเมินผลงาน รุนที่ 49
1. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง ................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................
2. ชื่อ-นามสกุล...........................................................................
ตําแหนง................................................................................
E-mail.............................................มือถือ.............................

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี รหัสสมาชิก M-……….....…..
บริษทั …………………………………………………………....….……….
ที่อยู ……………………………………………………………....…………
……………………………………………………...……………....………
เลขประจําตัวผูเสียภาษี………………………...……สาขา………....…….
โทรศัพท …..……..….……ตอ…….….. โทรสาร ……..……………....….
ประเภทธุรกิจ ……………………………ผูติดตอ..………….…....………
E-mail...................................................มือถือ......................................

โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสี่แยกบางนา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 2403005727
 ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศรีนครินทร (กรุงเทพกรีฑา) บัญชีออมทรัพย เลขที่ 0802359647

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนศรีนครินทร-กรุงเทพกรีฑา บัญชีออมทรัพย เลขที่ 3071269091

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายเพิ่มหากมีคาธรรมเนียมในการโอนเงินเกิดขึ้น
2. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินตองเปนผูชําระคาธรรมเนียมเอง

กรณีชําระเงินลวงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร พรอมเอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาที่บริษัทกอนวันฝกอบรม
เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย 3% กรุณานํามาใหในวันฝกอบรม มิฉะนั้น จะตองชําระคาฝกอบรมเต็มจํานวน
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด 52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 13 หลัก 0105540023934
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเขาฝกอบรมกรุณาแจงลวงหนา 7 วันกอนวันฝกอบรม มิฉะนั้นจะตองชําระ 30% ของราคาคาฝกอบรม

สนใจสมัครสมาชิกหรือสํารองที่นั่ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราคาฝกอบรมรวมเอกสาร, อาหารวาง และอาหารกลางวัน (ราคาตอ 1 ทาน)

