Professional Training Solution

หลักสู ตร Constructive Feedback for Performance Appraisal
การแจ ้งผลการประเมินการปฏิบต
ั งิ านให ้ลูกน ้องยอมรับและเข ้าใจ
In-house Training
ระยะเวลา 1 วัน

หลักการและเหตุผล

ทักษะการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเปรียบเสมือน “กระจกสะท้อนภาพ (Mirroring)” ที่หวั หน้างานหรือ
ผูบ้ ริหารต้องการที่จะสื่อสารไปยังผูป้ ฏิบตั ิงานหรือลูกน้อง หากเพราะยังไม่มีหลักการหรือเทคนิ ค จึงมัก
ก่อให้เกิด “การเข้าใจผิด (Misunderstanding)” คิดว่าเรียกมา “ตาหนิ ” “ต่อว่า” เป็ นต้น ดังนั้น เพื่อให้
เป้าหมายของการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) ไม่กลายเป็ นความเข้าใจผิด ไม่ทาลายขวัญกาลังใจ
ลูกน้องและทีมงาน ไม่เกิดปั ญหาความขัดแย้งหรือเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน ดังนั้นทุกคราวที่ลกู น้องได้รบั
Feedback จากผูบ
้ ริหาร จึงเสมือนการได้รบั “ของขวัญที่ล้าค่า” และยินดีนาไปปรับปรุงให้ดีขนอย่
ึ้ างมีแรง
บันดาลใจ
อันจักส่งผลให้การปฏิบตั ิงานของลูกน้องมีทิศทางและบรรลุผลตามที่ได้ร่วมกันกาหนดขึ้ น
นัน่ เอง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
1. เข้าใจหลักการใน “การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Give Feedback)” ในการปฏิบต
ั ิงานของพนักงานหรือผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. มีทก
ั ษะและเทคนิ คต่างๆใน“การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Give Feedback)” ที่ดีมีประสิทธิภาพในการแจ้งผลประเมิน
ปฏิบตั ิแก่ลกู น้อง
หัวข้อการฝึ กอบรม

- 4 เป้าหมายของ “การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Give Feedback)” :
1.อะไรที่เขาทาได้ดี
2.อะไรที่เขาทาได้ไม่ดี
3.ต้องทาอย่างไรให้ผลงานดีขึ้น
4.อะไรที่จะช่วยให้เขาทาได้ดี
- หลักการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Give Feedback)
1.เพื่อปรับปรุง (Corrective / Constructive Feedback) วิธีการบอก ต้องบอกอย่างไรให้ผูป
้ ฏิบตั ิงาน
ยินดีรบั คาชี้ แนะไปแก้ไข ไม่รสู ้ ึกเสียหน้า ไม่ปกป้องตนเอง โดยการดื้ อเงียบหรือโต้เถียง
2.เพื่อสนับสนุน (Supportive Feedback) จะชื่นชมผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างไรให้เขารับรูถ้ งึ ความรักปรารถนาดีจากเรา
ต่อผลงานของเขาและมีความตัง้ ใจทีจ่ ะรักษาคุณภาพความดี อีกทัง้ ยังพัฒนาคุณภาพงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆ
Professional Training Solution /www.ptstraining.co.th 02-1753330 1

Professional Training Solution

- ABS : เทคนิคการให้ขอ้ มูลย้อนกลับ – แตะเบรกอย่างมีประสิทธิภาพ (Workshop : ฝึกปฏิบตั )ิ
1.Ask-Tell-Ask : การถามเพื่อให้ผถู้ ูกประเมินได้บอกถึงสิง่ ทีค่ วรแก้ไขปรับปรุงโดยเขาไม่รสู้ กึ ว่ากาลังถูก "ว่า
กล่าว" หรือ "ตาหนิ"
2.Bridge : การก้าวข้ามสะพานอุปสรรคไปสู่การพัฒนาความสามารถทีผ่ ถู้ ูกประเมินเกิดความมุง่ มัน่
3.Sandwich : การหยิบยืน่ แซนด์วชิ อาหารแห่งความปรารถนาดีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแก่ผถู้ ูกประเมิน
- S-M-I-L-E-S : ขัน้ ตอนการแจ้งผลการปฏิบตั งิ าน (ฝึกปฏิบตั -ิ Role play)
- ทักษะทีส่ าคัญในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับเพื่อใช้แจ้งผลประเมินการปฏิบตั งิ าน
1.ทักษะการถาม (Asking Questions Skills)
2.
ทักษะการฟงั (Listening Skills)
3.ทักษะการอ่านภาษากาย (Body Language Reading Skills)
4.ทักษะการสะท้อนความรูส้ กึ (Reflecting Skills)
- การถาม ตอบจากผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
จานวนผูเ้ ข้าอบรม
ไม่เกิน 25 คน
วิ ทยากร
อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
การศึกษา
 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ทางาน
 ผูอ้ านวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
 ผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุป๊
 ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล
 ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา

 อัตราค่าบริการจัดอบรมภายในองค์กร
ค่าอบรม
ค่าอบรม/ว ัน

(รวม ค่าวิทยากร และค่าเอกสาร )
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

33,000

2,310

(990)

ราคาสุทธิ

34,320
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วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

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

ptstraining3@gmail.com
ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรัญญา 086-8929330
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย 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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แบบฟอร์มการยืนยันการจัดอบรม
หลักสู ตร Constructive Feedback for Performance Appraisal
การแจ ้งผลการประเมินการปฏิบต
ั งิ านให ้ลูกน ้องยอมรับและเข ้าใจ
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
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