Professional Training Solution Ltd.[Performance Feedback Workshop] [Pick the date]

เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบ ัติงานให้ได้ทงใจ
ั้
ได้ทงงาน
ั้

(Performance Feedback Techniques)

วัตถุประสงค์ เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรม
1. เสริมสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจ เกีย
่ วกับ แนวคิด หลักการ วิธก
ี าร และเทคนิคการประเมินผลการ
ิ ธิภาพ
ปฏิบัตงิ านทีม
่ ป
ี ระสท
2. สามารถพัฒนาแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัตงิ านได ้
3. สามารถประเมินผลงานผู ้ใต ้บังคับบัญชา ได ้ถูกต ้องเหมาะสมตามหลักการ และได ้รับการยอมรับจากผู ้
ถูกประเมินผล
4. สามารถให ้ข ้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) ในการพัฒนา ปรับปรุงงานของผู ้ใต ้บังคับบัญชาให ้ดีขน
ึ้

หัวข้ อสำคัญของกำรเรียนรู้
สว่ นที่ 1 : ปฐมบทเรือ
่ งน่ารูเ้ กีย
่ วก ับการประเมินผลการปฏิบ ัติงาน (Performance
Evaluation Introduction))








ภาพรวมของระบบการบริหารผลการปฏิบต
ั งิ าน
ั พันธ์ของการประเมินผลและการแจ ้งผลงาน กับระบบการบริหารผลการ
ความสม
ปฏิบต
ั งิ าน
ปั จจัยสาคัญของการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
Workshop : ประเมินผลการปฏิบ ัติงานอย่างไรให้เป็นธรรมและได้ร ับการ
ยอมร ับ ?
ปั ญหาและวิธก
ี ารแก ้ไขในการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
ความสาคัญและแนวคิดของการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
เครือ
่ งมือในการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน

สว่ นที่ 2 : การติดตามผลการปฏิบ ัติงาน (Performance Monitoring)



การจัดการผลการปฏิบต
ั งิ านของพนักงานแบบวันต่อวัน
เทคนิคการติดตามผลการปฏิบต
ั งิ านให ้เหมาะสมกับลูกน ้องแต่ละประเภท

สว่ นที่ 3 : ขนตอน
ั้
และวิธก
ี ารแจ้งผลการปฏิบ ัติงาน (Providing Performance
Feedback)






การ feedback คืออะไร และทาไมเราต ้อง feedback ผลการปฏิบต
ั งิ าน
เคล็ด (ไม่) ลับการให ้ Feedback ผลการปฏิบต
ั งิ าน
แจ ้งผลการปฏิบต
ั งิ านทัง้ ที ต ้องให ้มีความหมาย
การเตรียมความพร ้อมก่อนการประเมินผล
5 ขัน
้ ตอนในการแจ ้งผลการปฏิบต
ั งิ านและให ้ข ้อแนะนาทีส
่ ร ้างสรรค์และเป็ นบวก
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สว่ นที่ 4 : เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบ ัติงานให้พน ักงานร ับทราบ (Positive
Feedback Techniques)






เทคนิคการแจ ้งผลงาน (Positive Feedback) เพือ
่ ให ้ได ้ทัง้ ใจและได ้ทัง้ งาน
ื่ สารในการตรวจสอบข ้อเท็จเท็จจริงของผลการปฏิบต
ความท ้าทายของการสอ
ั งิ าน
ื่ สารผลการปฏิบต
การสอ
ั งิ านในสถานการณ์ทย
ี่ ากลาบาก
สงิ่ ทีค
่ วรปฏิบต
ั ิ และไม่ควรปฏิบต
ั ใิ นการประเมินผลการปฏิบต
ั ิ
้ อ
Workshop: การฝึ กปฏิบ ัติ การแจ้งผลการปฏิบ ัติงาน โดยใชข
้ มูลจริงใน
ึ ษา
องค์กรเป็นกรณีศก

สว่ นที่ 5 : เทคนิคการบริหารงาน หล ังการแจ้งผลการปฏิบ ัติงาน




การติดตามความก ้าวหน ้าหลังการให ้ข ้อมูลป้ อนกลับแก่พนักงาน
การสอนแนะ (Coaching) เพือ
่ นาไปปรับปรุงผลการปฏิบต
ั งิ าน
การจัดการกับสถานการณ์หลังการประเมินผล

ผู้ทคี่ วรเข้ ำรับกำรอบรม :
ผูบ้ ริ หาร ผูจ้ ดั การ หัวหน้าแผนกทุกคนทุกระดับในองค์กร
จำนวนผูเ้ ข้ำอบรม:
ไม่เกิน 30 คน
ระยะเวลำกำรฝึ กอบรม:
1 วัน
Trainer:

วิทยากร : อาจารย์ธนุเดช ธานี

่ วชาญด ้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ได ้รับเชิญ
วิทยากรและทีป
่ รึกษาผู ้เชีย
้ นาหลายแห่ง จากประสบการณ์การทางาน
ไปบรรยายในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจชัน
้ นากว่า 24 ปี
ในองค์กรชัน
o ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จากัด
o กรรมการบริหารฝ่ ายวิชาการ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
o อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพนักบริหารบุคคล สถาบันพัฒนาวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (Institute of
HR Professional Development : IHPD)
o รองประธานฝ่ ายวิชาการชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี
o กรรมการบริหารชมรมบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร (PSPAG)
o อุปนายกสโมสรไลออนส์สข
ุ ม
ุ วิท กรุงเทพ
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (MBA) สาขาการจัดการทัว่ ไป และปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
o

o
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 อัตราค่าบริการจัดอบรมภายในองค์กร

(รวมค่าเอกสาร ค่าเอกสารการบรรยาย ค่าเดินทาง)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ค่าอบรม
ค่าอบรม / 1 ว ัน

35,000

2,450

(1,050)

ราคาสุทธิ
36,400

การชาระค่าธรรมเนียม

ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่
ั
หจก.โปรเฟสชนแนล เทรนนิง่ โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
ี ภาษี 0103553030100
เลขประจาตัวผู ้เสย

2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ิ รไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชอ
ี อมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชอ
สง่ Pay-in มาที่ Fax.02-9030080 ext. 9330

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
Email info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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