หลักสู ตร เทคนิคการสอนงานสาหรับหัวหน้ างาน
วันที่ 23 มีนาคม 2565
เวลา 09.00-16.00 น. Novotel Bangkok Hotel สุ ขุมวิท 20
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรให ้มีคณ
ุ ภาพเป็ นสงิ่ ทีม
่ ค
ี วามสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ปั จจุบัน หลายองค์กรต่าง
มุง่ เน ้นให ้บุคลากรพัฒนาขีดความสามารถเพือ
่ นามาพัฒนาการปฏิบัตงิ านให ้ดียงิ่ ขึน
้ หัวหน ้างานซงึ่ อยูใ่ นฐานะ
ั ยภาพของแต่ละบุคคลออกมาให ้ได ้มากทีส
ของ “Coach” จึงควรเรียนรู ้วิธก
ี ารทีจ
่ ะดึงศก
่ ด
ุ จาต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ ี
ความสามารถในการอธิบาย ถ่ายทอดความรู ้ และหลักปฏิบัตใิ นการสอนงานทีถ
่ ก
ู ต ้อง อีกทัง้ ควรต ้องมีกรอบ
ความคิด (Mindset) ต่อการสอนงานในทางทีด
่ ี และมีจต
ิ วิทยาในการสอนงาน เพือ
่ ดึงดูดความสนใจ และ
ความตัง้ ใจจากพนักงาน
ว ัตถุประสงค์
 เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ทราบถึงบทบาท หน ้าที่ ของหัวหน ้างาน ในการสอนงาน และให ้ผลตอบกลับแก่ลก
ู น ้อง
 เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้ทราบถึงเทคนิค วิธก
ี าร และขัน
้ ตอนในการสอนงานเพือ
่ ความสาเร็จของงาน
 เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ทบทวนขัน
้ ตอนการสอนงาน และจุดสาคัญของแต่ละขัน
้ ตอน ซึง่ สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้ไป
ประยุกต์ใช ้ในการสอนงานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถเตรียมการและวางแผนสาหรับการสอนงาน เพือ
่ เกิดความพร ้อมในการสอนงาน

หัวข้ อการอบรมและสั มมนา

 ความหมาย และความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร (Development)













แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ 70-20-10
กรอบความคิด (Mindset) ของหัวหน้า ต่อการสอนงานลูกน้อง ???
บทบาทของหัวหน้างานในฐานะ “ผูส้ อนงาน”
ความหมายและความสาคัญของการสอนงาน
ประเภทของการสอนงาน : On the Job Training และ Off the Job Training
การเตรียมความพร้อมของผูส้ อน / การวางแผนการสอนงาน
กระบวนการสอนงาน : ก่อน ระหว่าง และหลังการสอนงาน
เทคนิคการสอนงาน 4 ขัน้ ตอน
หลักและวิธปี ฏิบตั ใิ นการติดตามผลงาน
การตรวจติดตามการปฏิบตั งิ าน
การให้ผลตอบกลับ (feed black)

วิทยากร อาจารย์ ปฐมภัค รักวัฒนกุล
ผลลัพธ์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ :
1. ผู้เข้ าอบรมได้ มองเห็นและเข้ าใจถึงความสาคัญในการพัฒนาผู้ใต้ บงั คับบัญชา รวมทังเข้
้ าใจบทบาท หน้ าที่ของ
หัวหน้ างานในการสอนงาน และการวางแผนในการสอนงานมากยิ่งขึ ้น
2. ผู้เข้ าอบรมตระหนักและรับรู้ถึงความสาคัญของการสอนงานที่หวั หน้ างานควรต้ องทาด้ วยความตังใจ
้
เพ่่อให้
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเกิดความเข้ าใจในงานและสามารถปฏิบตั งิ านได้ จริง
3. ผู้เข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการ และวิธีการสอนงานอย่างเป็ นขันเป็
้ นตอน

Promotion อัตราค่ าอบรม/ราคาท่ านละ 3,500 บาท (ไม่ รวม VAT 7%)
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496

ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่
ื่ บริษัทของท่าน และชือ
่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752

086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

แบบฟอร์มลงทะเบียน

หลักสู ตร เทคนิคการสอนงานสาหรับหัวหน้ างาน
ส่งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรือ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี__________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

