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開
催
概
要

人事評価は「目標設定」が９割

対象 タイ人若手社員～マネジャー職まで　　日時  2021年1月14日（木）9:00～17:00（開場8:45）
会場 Jasmine CITY HOTEL Room Grand Lily（L階）  ※BTS Asokから徒歩3分
参加費 THB8,000（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://bit.ly/3lKuy7r
問い合わせ info_thai@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。

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 Ad-
ministration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 Soci-
ety, 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。

講師紹介

2021年1月14日（木）9:00～17:00 (開場8:45)日 時 THB8,000（VAT別）参加費 タイ語言 語

Jasmine CITY HOTEL Room Grand Lily（L階） ※BTS Asokから徒歩3分会 場

目標達成に向けたモチベーションを
高めるマインドセットの方法

午前
午後

公開講座内容

▶ MBO, KPI, OKRなど成果目標の立て方を学ぶ
▶ 目標達成に向けたモチベーションの高め方

主体性を引き出す
「目標設定の極意」７つのステップ

▶ 目標設定の7つのステップを実践を通して学ぶ
▶ 2021年の成果目標を立てる

「目標設定が曖昧で、モチベーションが上がらない・・・」  「スタッフが自分の目標に納得がいっていない・・・」
「年初に立てた目標をスタッフが忘れてしまっている・・・」  など、人事評価は、年初の目標設定が鍵を握ります。

タイ人若手社員～マネジャー職まで、自ら目標設定を描き、主体性を強化したいスタッフに有効です。
目標設定の極意を伝え、具体的に自分自身の「2021年の成果目標」を立てる1day研修。

タイ人スタッフの目標が曖昧で悩んでいませんか？

2021年のスタートダッシュを切る目標設定の極意1Day研修

新年セミナー



สัมมนาสำหรับพนักงานชาวไทย
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Prasong Thongsukprasong beyond global (Thailand) Co., Ltd.  Facilitator

หลักจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทานไดเขาศึกษาตอจนสำเร็จหลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ตามดวยหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) สถานบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (NIDA) ปจจุบันทานดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถาบันฝกอบรม Kaiser Train-
ing Leadership ท่ีปรึกษาสถาบันพัฒนาผูนำ HILL Training & Development. อาจารยพิเศษโครงการ Mini Master Management คณะรัฐประศาสนศาสตร NIDA วิทยากรประจำ
สถาบันสงเสริมเทคโนโลยีสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน) วิทยาลัยการตำรวจ สถาบันพัฒนาขาราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและโครงการผูนำระดับผู
บังคับการข้ึนไป วิทยากรประจำสภากาชาดไทย สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร และวิทยากรพิเศษบริษัทบียอนด โกลบอล(ประเทศไทย) จำกัด ทานมีความทุมเทและมุงม่ัน ใน
การจัดการฝกอบรมท่ีหลากหลายเพ่ือการพัฒนาบุคลากรดวยความปราถนาใหเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนสำหรับองคกรสัญชาติญ่ีปุน

แนะนำวิทยากร

กำหนดการ 14 มกราคม 2021 (พฤ) เวลา  9:00-17:00 (ประตูเปด 8:45) คาใชจาย THB 8,000 ( ไมรวม VAT )

ภาษา ไทย สถานที่ รร Jasmine CITY HOTEL, หอง Grand Lily (ชั้น L) 　※ เดินจาก BTS อโศก ประมาณ３นาที

เนื ้อหาหลักสูตร

มาเร่ิมตนป2021กัน ดวยการเรียนรูเคล็ดลับในการต้ังเปาหมาย จากการสัมมนา1วัน

หากคุณกำลังเผชิญปญหาดังกลาว การอบรมนี้คือคำตอบ คุณจะไดเรียนรูเคล็ดลับและเทคนิคในการ
ตั้งเปาหมายในป 2021 นี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเวลาเพียงแค 1 วัน
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานชาวไทยทุกคน ตั้งแตระดับปฎิบัติการไปจนถึงระดับผูจัดการที่ตองการกำหนดเปาหมายของตนเองไดอยางเหมาะสม

หัวใจสำคัญในการประเมินพนักงาน คือ “การต้ังเปาหมาย”

「เมื่อเปาหมายไมชัดเจน พนักงานจึงขาดแรงจูงใจ・・・」「พนักงานไมเห็นดวยกับเปาหมายที่หัวหนากำหนดให ・・・」
「ลืมเปาหมายที่ตั้งเอาไวตั้งแตตนปไปซะแลว ・・・」  เหลานี้ คือตัวอยางปญหาที่เกิดจาก “การตั้งเปาหมาย” และทำใหการประเมินพนักงานขาดประสิทธิภาพ

คุณกำลังเผชิญปญหาในการตั้งเปาหมายใหเหมาะสมและเปนรูปธรรมไดอยูหรือไม？

สัมมนาแรก ของป 2021

▶
▶

ชวงเชา การกำหนด mindset 
เพื่อสรางแรงจูงใจในการบรรลุเปาหมาย

เรียนรูวิธีการต้ังเปาหมายตางๆ เชน MBO, KPI, OKR
วิธีสรางแรงจูงใจในการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ▶

▶

ชวงบาย

เรียนรู 7 ข้ันตอนในการต้ังเปาหมายผานการฝกฝน
ต้ังเปาหมายการทำงานจริงในป 2021

7 ข้ันตอนของ "เคล็ดลับในการต้ังเปาหมาย" 
ไดดวยตนเอง

ขอ
มูล

กลุมเปาหมาย  พนักงานชาวไทยทุกคน ตั้งแตระดับปฎิบัติการไปจนถึงระดับผูจัดการ　กำหนดการ  14 มกราคม 2021 (พฤ) เวลา 9:00～17:00 （ประตูเปด 8:45）
สถานที่ี่ี่  รร Jasmine CITY HOTEL. หอง Grand Lily(ชั้น L)　
คาใชจาย  THB 8,000   (ไมรวม VAT)　　　　　　　　　　　　　　　ภาษา  ภาษาไทย
วิธีการสมัคร  ทานสามารถสมัครผานลิงคดานลางนี้　　　　　　　　　　สอบถามเพิ่มเติม

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด กรุณาสำรองที่นั่งลวงหนา    ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผูเขารวมอบรมที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน※
กรณีที่ผูเขารวมอบรมมีจำนวนนอย ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการจัดการอบรม※

※ กรุณาโอนเงินเพื่อสำรองที่นั่งลวงหนา  Invoice จะถูกจัดสงใหภายหลัง

※ เดินเพียง 3 นาทีจาก BTS Asok

https://bit.ly/3lKuy7r info_thai@beyond-g.com


