หัวหน้างานกับการให้คาํ ปรึ กษา

หลักสูตร หัวหน้างานกับการให้คาํ ปรึกษาและสร้างแรงจูงใจให้กบั ลูกน้อง
หลักสูตร 1 วัน
หลักการและเหตุผล

เนื่องด้ วยองค์กรที่เจริ ญเติบโตอย่างก้ าวกระโดดในปั จจุบนั นี ้ จึงทําให้ เกิดปั ญหา “ช่องว่างของวัย-Generation Gap” ของ
บุคลากร ประกอบกับปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว จึงทําให้ “คนรุ่นหัวหน้ า” กับ “คนรุ่นพนักงาน-ลูกน้ อง” มีกระบวนการ
คิด วิธีการทํางาน และวิธีการสือ่ สาร เกิด “จุดกระทบ- Crack” ที่กินใจกัน จึงทําให้ อตั ราการลาออก อยูร่ ่วมงานได้ ไม่นาน เกิดขึ ้นอย่างมากใน
หลากหลายองค์กร
มีคํากล่าวโทษหัวหน้ างานว่า “พนักงานอยากเข้ ามาทํางานเพราะองค์กร แต่ลาออกไปเพราะหัวหน้ า” ก็เพราะต่างไม่ร้ ูจกั
กันอย่างลึกซึ ้งดีพอ ปั จจุบนั นี ้ พนักงานลาออกเพราะพฤติกรรมและความเป็ นตัวตนส่วนตัว” และหากพนักงานไม่ได้ รับการแนะตระหนักให้
เขาคิดให้ ถ้วนถี่ด้วยกระบวนการให้ คําปรึกษา รังแต่จะเกิดการสูญเสียหลายอย่างตามมา ไม่วา่ จะเป็ นองค์กร หัวหน้ างาน และตัวพนักงานเอง
ดังนัน้ อย่ามัวเสียเวลา หาว่าใครถูกใครผิดอยูเ่ ลย เอาเป็ นว่า เอาเวลาที่มีคา่ นัน้ มาหาทาง “แก้ ไข-พัฒนา” น่าจะดีที่สดุ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม
• เข้ าใจดีใน “พฤติกรรมและความเป็ นตัวตน ” ของคนต่างวัย (Gen X & Gen Y)
• ใช้ เทคนิคทางจิตวิทยาในการให้ คําปรึกษาเพื่อรักษาความคิดชัว่ วูบในการตัดสินใจลาออก
• สัง่ งาน มอบหมายงาน และทํางานร่วมกันกับคนต่างวัย ( Gen X & Gen Y) ได้ อย่างเหมาะสม ไม่เกิดปั ญหา “จุดกระทบ Crack” ที่นําไปสะสม จนเกิดการ “ถอดใจ” ลาออก

• เกิด “ความผูกพัน - Engagement” ระหว่างคนและองค์กร ไม่วา่ จะวัยไหน หรื อตําแหน่งหน้ าที่ระดับใด
หัวข้ ออบรมสัมมนา

• NLP คืออะไรและการผสมผสานกับวิธีการให้ คําปรึกษาแบบ Counseling
1. สร้ างสัมพันธภาพกับลูกน้ อง
2. สํารวจและทําความเข้ าใจกับปั ญหา
3. เสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหา
4. สมยอมกับแนวทางแก้ ปัญหาของตัวพนักงาน
5. สูก่ ารวางแผนในการแก้ ปัญหาร่วมกัน
6. สรุปและสิ ้นสุดการให้ คําปรึกษา
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• การให้ คาํ ปรึกษา (Counseling) คืออะไร วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตอ่ องค์กร
- Confidentiality เก็บความลับ
- Open Mind to Listening เปิ ดใจรับฟั ง
- Unconditional Positive Regard ยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข
- Not Making Any Decision ไม่ตด
ั สินใดๆ
- Show Sincerity แสดงความจริ งใจ
- Empathy แสดงความเห็นใจ
- Lean, Listen & Look Interested แสดงท่าทีฟังด้ วยความสนใจ
• 10 ทักษะของการเป็ นที่ปรึกษาสําหรับหัวหน้ างาน (ฝึ กปฏิบัต)ิ
1. ทักษะการใส่ใจ
6. ทักษะการให้ กําลังใจ
2. ทักษะการถาม
7. ทักษะการสรุปความ
3. ทักษะการเงียบ (ฟั ง)
8. ทักษะการเปิ ดใจ
4. ทักษะการสะท้ อนกลับ
9. ทักษะการเสนอแนะ
5. ทักษะการทวนความ
10. ทักษะการชี ้ผลที่ตามมา
• เรี ยนรู้ “พฤติกรรมและความเป็ นตัวตน” ของคนต่างวัย (Gen X & Gen Y)
- วิถีชีวิต
- กรอบความคิด
- วิธีการทํางาน
- ความสนใจ
- เป้าหมายชีวิต
- ฯลฯ
• เทคนิคการกระตุ้นให้ “ฉุกคิด” ก่อนจะตัดสินใจลาออกของพนักงาน
1. เทคนิค “ถ่านไฟเก่า”
2. เทคนิค “เส้ นทางที่ผา่ นมา”
3. เทคนิค “ปูเสฉวน”
4. เทคนิค “Free Look”
5. เทคนิค “ค้ นหา”
6. เทคนิค “เงินตราหรื อว่ายศถา”
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• 3 เรื่ องที่หวั หน้ างานต้ องเรี ยนรู้และริ เริ่ มทําทันที – 3 ส. (สภาพแวดล้ อม-สื่อสาร-สานสัมพันธ์)
- 1. สภาพแวดล้ อมในการทํางาน (แปลก(ใหม่)-เปิ ด(โอกาส)-โปร่งใส(ตรวจสอบได้ )
กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสําเร็ จในการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้ อมในการทํางานให้ โดนใจ Gen Y
Workshop : หาความเป็ นไปได้ ในการปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้ อมในการทํางานขององค์กรเรา
- 2. สือ่ สาร ประกอบด้ วยเทคนิค ดังนี ้
2.1. การสัง่ งาน มอบหมายงาน (3C : Challenge-Chance-Cheer up)

ชม VDO Clip การสัง่ งาน มอบหมายงาน
Role play : การสัง่ งาน มอบหมายงานให้ เหมาะกับ Gen Y
2.2. การสอนงาน (3S : Share-Show me-Sharpen me)
ชม VDO Clip การสอนงาน
Role play : การสอนงานให้ เหมาะกับ Gen Y
- 3. สานสัมพันธ์
3.1. การเฉลิมฉลองและงานเลี ้ยง
3.2. การพบผู้บริ หาร
3.3. การเป็ นบุคคลสําคัญ
• ข้ อสรุปในการรักษาให้ คนต่างวัยทํางานร่วมกันและอยูก่ บั องค์กรให้ นาน ๆ
•
•

พนักงานเข้ ามาทํางานเพราะองค์ กร แต่ พวกเขาลาออกไปเพราะหัวหน้ างาน

Employee come to work because the organization, but they resigned because supervisor.

วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี (ตามไฟล์ เอกสารแนบ)
การศึกษา
• ปริ ญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ผู้อํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริ ษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด
• ผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริ ษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
• ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
• ที่ปรึ กษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล

วิ ธีการฝึ กอบรม – สัมมนา
 การบรรยาย / กิจกรรมกลุม่ , / Clip VDO / Role play

จํานวนผู้เข้ าอบรม

30

ท่าน
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 อัตราค่าบริการจ ัดอบรมภายในองค์กร
(รวมค่าวิทยากร , ค่าเอกสารและค่าเดินทาง)
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ค่าอบรม
ั
ค่าสมมนาภายในองค์
กร

35,000

2,450

(1,050)

ราคาสุทธิ
36,400

วิธีการชําระค่าอบรม

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 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 080-2545660

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
หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

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
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์มยืนยันการจัดอบรม

หลักสูตร หัวหน้างานกับการให้คาํ ปรึกษาและสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
_____________________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________ __________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________ __________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________ __________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________ __________________________________

หมายเหตุ กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่า

สัมมนา ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษี นิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้นไป)

5 Professional Training Solution | www.ptstraining.in.th

