タイ人向け公開講座

タイ人のやる気を引き出す
目標設定・評価・フィードバックの極意
タイにおける人事評価の悩みとして、
「厳しいことを言えず、
甘い評価ばかり・
・
・」
「好き嫌いで、
部下を評価している・
・
・「
」目標設定がうまくいかず、
そもそも部下が目標を忘れてしまっている・
・
・」
など、
人材マネジメントにおける悩みは尽きません。
評価に対する納得感は、
マネジャーのスキルによって大きく向上させることができます。
本研修では、
適切な目標設定と適確なフィードバックにより部下の納得感とやる気を引き出し、
チームの成長を導くリーダーに必要なマインドセット・スキルを学びます。

2019年2月21日（木）9:00〜17:00 (開場8:45) 参加費 THB7,000（VAT別）
会 場 Jasmine Building 22F Meeting Room ※BTS Asokから徒歩3分
日時

言語

タイ語

このようなタイ人スタッフの方にぜひ！
人事考課で部下をどのように評価をすればよいか 不安をお持ちのマネジャー
部下のやる気を引き出すことが求められるリーダークラス
これからリーダーとして、部下指導を担って欲しいリーダー候補者

公開講座内容
午前

部下の成長につながる目標設定の条件

良い目標と悪い目標の見極め
SMART Criteria、GCDフレームワークを用いた目標設定
● 目標の提示と合意のためのコミュニケーション

午後

評価エラーとバイアスの理解
部下の成長を促す評価とフィードバック
● チームの力を最大化するGROWモデルコーチング

●

●

●

●

講師紹介

納得感を高め、やる気を引き出す
評価・フィードバックの実践的手法

Prasong Thongsukprasong

beyond global (Thailand) Co., Ltd. Facilitator

カセサート大学農学部を卒業後、タマサート大学にてMini-MBA修得。その後、National Institute of Development Administrationにて行政学の修士号修得。Kaiser Training Leadership, HILL Training & Development, 泰日経済技術
振興協会(TPA), NIDA大学, Police College (Institute of Police Administration Development), Red Cross Society, BMA Training & Development Instituteなど多くの機関でAdvisor及び特別講師を務める。現在はbeyond global
(Thailand)のファシリテーターとして、
様々な人材育成トレーニングを提供し、数多くの日系企業の組織変革に貢献している。

開催概要

対象 タイ人リーダークラス〜マネージャークラス
日時 2019年2月21日
（木）
9:00〜17:00
（開場8:45）会場 Jasmine Building 22F Meeting Room ※BTS Asokから徒歩3分
参加費 THB7,000（VAT別）※事前振込制。別途、Invoiceをお送り致します。 言語 タイ語
お申込み 右記のウェブリンクよりお申込みください。https://goo.gl/RHpEmR
問い合わせ info̲thai@beyond-g.com ※お席に限りがございますので、お早めにお申し込みください。ご同業の方のお申し込みはご遠慮ください。
※最小開催人数に満たない場合、延期の可能性がございます。
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Public Seminar for Thai Staff
ยกระดับการยอมรับอยางเขาใจของคนในองคกร
เนนใหความสำคัญกับการตั้งเปาหมาย การประเมินผล และการใหผลสะทอนกลับ(Feedback)
วันและเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 2562 เวลา 9:00-17:00 (เริ่มลงทะเบียน 8:45 )
คาสัมมนา: THB7,000 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ภาษา:บรรยายเปนภาษาไทย
สถานที่: อาคาร Jasmine Building ชั้น 22 หอง Meeting Room ※เดินจาก BTS อโศก 3 นาที

ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเกี่ยวกับระบบการประเมินผลในประเทศไทย ไมวาจะเปน“ผูประเมินไมกลาพูดถึงเรื่องประเมินที่ทำใหผูถูกประเมินรูสึกกดดัน จึงมักใหคะแนนแบบงายๆไป” / “ผูประเมิน
มักประเมินผลตามความรักความชอบของตน” / “ผูประเมินไมสามารถตั้งเปาหมายสำหรับผูถูกประเมินไดอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตแรก หนำซ้ำผูถูกประเมินยังลืมเปาหมายที่ถูกตั้งไวใหอีกดวย”
ทานทราบหรือไมวา ปญหาที่เกิดจากความพึงพอใจเกี่ยวกับการประเมินผลของผูใตบังคับบัญชาเหลานี้สามารถพัฒนาใหดีขึ้นได โดยอาศัยจากทักษะตางๆของผูประเมินที่พึงมี
หลักสูตรสัมมนานี้จะชวยใหผูเขาสัมมนาไดเรียนรูทักษะและกระบวนการคิด ( Mindset) ที่จำเปนสำหรับผูประเมิน/ผูบังคับบัญชา เพื่อนำไปสูการเติบโตของทีมอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนน
การสรางความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูใตบังคับบัญชาผานการกำหนดเปาหมายในงานที่เหมาะสมและมอบ Feedback ใหแกกันอยางถูกตอง ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
วันและเวลา วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 2562 เวลา 9:00-17:00 (เริ่มลงทะเบียน 8:45 )
สถานที่ อาคารจัสมิน ชั้นชั้น 22 หอง MTG Room (เดินจาก BTS อโศก 3 นาที)

คาสัมมนา THB7,000
（ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม）

ภาษา

บรรยาย
เปนภาษาไทย

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับพนักงานคนไทยที่…
เปนผูจัดการและตองประเมินลูกนอง แตกังวลวาจะประเมินผลการทำงานของลูกนองอยางไรใหออกมาดี
เปนระดับผูนำที่ตองการสรางแรงจูงใจ และผลักดันประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน
เปนผูที่กำลังจะเปนหัวหนางานและตองสอนงานลูกนอง รวมไปถึงการอบรมและชี้แนะใหแกคนในองคกร

เนื้อหาการอบรม

้งเปาหมายที่เชื่อมโยงกับการเติบโตและ
ชวงเชา การตั
ความกาวหนาของพนักงานในองคกร
แยกแยะระหวางเปาหมายที่ดีและเปาหมายที่ไมดี
ตั้งเปาหมายโดยใช SMART Criteria และ GCD Framework
ชี้แจงเปาหมายและการสื่อสารเพื่อใหเกิดความเห็นพอง

แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับการยอมรับอยางเขาใจ
การดึงศักยภาพของพนักงาน การประเมินผลและ
การใหผลสะทอนกลับ(Feedback)
ทำความเขาใจเกี่ยวกับขอผิดพลาดและอคติในการประเมิน
วิธีประเมินผลและการใหผลสะทอนกลับ(Feedback)
GROW โมเดลโคชชิ่ง เพื่อการพัฒนาทักษะและความสาารถของทีมงานใหถึงขีดสุด

ชวงบาย

แนะนำวิทยากร
หลักจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทานไดเขาศึกษาตอจนสำเร็จหลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตามดวยหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สถานบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (NIDA) ปจจุบันทานดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบันฝกอบรม Kaiser Training
Leadership ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผูนำ HILL Training & Development. อาจารยพิเศษโครงการ Mini Master Management คณะรัฐประศาสนศาสตร NIDA วิทยากรประจำ
สถาบันสงเสริมเทคโนโลยีสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน) วิทยาลัยการตำรวจ สถาบันพัฒนาขาราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและโครงการผูนำระดับผู
บังคับการขึ้นไป วิทยากรประจำสภากาชาดไทย สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และวิทยากรพิเศษบริษัทบียอนด โกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด ทานมีความทุมเทและมุงมั่น ใน
การจัดการฝกอบรมที่หลากหลายเพื่อการพัฒนาบุคลากรดวยความปราถนาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นสำหรับองคกรสัญชาติญี่ปุน

■รายละเอียด■
เหมาะสำหรับ : พนักงานคนไทยระดับหัวหนางานจนถึงผูจัดการ
วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ 2562 เวลา 9:00-17:00 (เริ่มลงทะเบียน 8:45 )
สถานที่ : อาคารจัสมิน ชั้นชั้น 22 หอง MTG Room (เดินจาก BTS อโศก 3 นาที)
คาสัมมนา : THB7,000（ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม）※ หลักจากที่ทานลงทะเบียน บริษัทจะสงใบแจงหนี้เพื่อใหทานชำระกอนวันสัมมนา
ภาษา：บรรยายเปนภาษาไทย ลงทะเบียนเขารวมสัมมนา : กรุณาลงทะเบียนที่เว็บไซต URL https://goo.gl/RHpEmR สอบถามเพิ่มเติม：info_thai@beyond-g.com ※เนื่องจากที่นั่งมีจำนวน
จำกัด กรุณาสำรองที่นั่งและลงทะเบียนเขารวมสัมมนาลวงหนา
※มีความเปนไปไดที่จะเลื่อนวันสัมมนาออกไป หากจำนวนผูลงทะเบียนไมถึงจำนวนขั้นต่ำตามที่กำหนด

