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The Powerful Coaching & Mentoring in Organization
หลักการและเหตุผล
หัวหน้ างาน “ผู้นําระดับต้ น” เปรี ยบเสมือนฟั นเฟื องสําคัญในการคุมขุมกําลังขององค์กร เพราะ เป็ นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารงาน
บริ หารลูกน้ อง ซึง่ เป็ นคนส่วนใหญ่และรากฐานขององค์กรโดยเป็ นผู้ผลิตสินค้ าและบริ การ
ดังนัน้ หัวหน้ างาน จึงจําเป็ นต้ องมีบทบาทและหน้ าที่สําคัญ คือ การพัฒนาให้ ลกู น้ องทุกคนมีความสามารถในการทํางาน เพื่อให้
งานมีคณ
ุ ภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการ “สอนงาน” แต่จากผลการวิจยั พบว่า หัวหน้ างานส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จในการสอน
งาน เนื่องจาก ลูกน้ องขาดความเชื่อถือศรัทธา และขาดความไว้ วางใจ
หลักสูตรนี ้l ได้ ออกแบบเพื่อพัฒนาให้ หัวหน้ างานมีคณ
ุ สมบัติและทักษะในการทําหน้ าที่เป็ น “โค้ ช” และ “พี่เลี ้ยง” เพื่อสร้ างความ
ศรัทธาให้ แก่ลกู น้ อง โดยเป็ น “ที่ปรึกษา” ที่ดีของลูกน้ อง รวมทัง้ มีทกั ษะการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ซึง่ จะทําให้ “หัวหน้ างานได้ ทงงาน
ั้
และใจทีมงาน” อันจะส่งผลให้ งานสําเร็จตามเป้าหมายและสร้ างบรรยากาศที่ดีในการทํางานต่อไป
วัตถุประสงค์

1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ ผ้ จู ดั การ หัวหน้ างาน ผู้นํา รู้และเข้ าใจบทบาทของการเป็ นโค้ ชที่ถกู ต้ อง
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาได้ รับความรู้และมีทกั ษะความสามารถในการสอนงาน
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนําทีมให้ พฒ
ั นาทักษะได้
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนารู้เทคนิคศาสตร์ และศิลป์ในการสอนงานให้ ได้ ผลงานจริ งในองค์กร

หัวข้ ออบรมสัมมนา

 ผู้นํากับการเป็ นผู้สอนงาน/การโค้ ชที่ดี
 กระบวนการเรี ยนรู้สําหรับผู้ใหญ่ 5 แบบ กับสถานการณ์ สถานภาพ ตามความเหมาะสมและผลลัพธ์ที่ต้องการ
- Lecture
- Demonstration
- On the Job Training
- Coaching
- Mentoring
 การวิเคราะห์ลกู น้ อง (ผู้เรี ยน) ในการเลือกวิธีการ วางแผนการสอนงาน
- Mentoring ใช้ สถานการณ์ไหน เหมาะสมกับคนประเภทไหน งานอะไร และผลลัพธ์ที่ต้องการ
- Coaching ใช้ สถานการณ์ไหน เหมาะสมกับคนประเภทไหน งานอะไร และผลลัพธ์ที่ต้องการ
 A-B-C Model ในการสอนงานแบบ Mentoring
 3 R & 3 S ในการสอนงานแบบ Coaching
 เครื่ องมือและเทคนิคสําคัญในการสอนงาน
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o ทักษะการฟั ง (In deep Active Listening)
o ทักษะการคุย (Dialogue Skills)
o ทักษะการถาม (Questioning Skills)
o ทักษะการสะท้ อนกลับ (Feed back)
o ทักษะการอ่านภาษากาย (Body Language)
7 E : กระบวนการสอนรายวันในการทํา Coaching & Mentoring
สิง่ ที่ปิดกันการเรี
้
ยนรู้ของผู้ใหญ่ 5 ประการ
สิง่ ที่สง่ เสริมการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ 5 ประการ
จิตวิทยาการเรี ยนรู้ของผู้ใหญ่ 10 ประการ
เทคนิคการให้ Feedback 2 แบบ
- Corrective Feedback
- Supportive Feedback
แบบฟอร์ ม : การทําแผนการสอน (Coaching & Mentoring Plan)
แบบประเมิน : คุณเป็ นนักสอนสไตล์ไหน ?
แบบฟอร์ ม : การให้ Feedback
Workshop : การฝึ กปฏิบตั ิ Coaching & Mentoring

วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี
ประสบการณ์
-

ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยฝึกอบรมและพัฒนา กลุม่ บริษทั TCC Capital Group
ผูจ้ ดั การส่วนขายและการตลาด เครือบริษทั โอสถสภา
ผูจ้ ดั การฝา่ ยฝึกอบรมและพัฒนา กลุม่ บริษทั ในเครือยูคอม

ระยะเวลา
1 วัน
จํานวนผู้เข้ าอบรม จํานวน 30 คน/รุ่ น
รู ปแบบการฝึ กอบรม
กิจกรรมระดมความคิดเพื่อสร้ างสรรค์ และเข้ าใจวิธีการสอนงานที่ถูกต้ อง
 Workshop
 Role play
กิจกรรมบทบาทสมมติ เพื่อฝึ กทักษะการสอนงานที่ดตี ามสถานการณ์ ต่างๆ
 Case study กรณีศึกษาการวิเคราะห์ สถานการณ์
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ค่าบริการจัดอบรม
(รวมค่าวิทยากรและเอกสารบรรยาย)
ค่าอบรม

ราคาก่อน
VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าบริการจ ัดสมมนา

35,000

2,450

(1,050)

36,400

วิธก
ี ารชําระเงิน:
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
็ บริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาํ ระด ้วยเชค
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

ต ้องการจัดเป็ น In-house Training ติดต่อคุณอรัญญา 086-6183752

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
สอบถามและสํารองที่น่ ังติดต่ อ : ฝ่ ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752 (True)
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Fax. 0-29030080 # 9330 หรื อ E-mail : aranya.chaidejsuriya@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
www.ptstraining.in.th
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แบบฟอร์มยืนยันจัดอบรม

The Powerful Coaching & Mentoring in Organization
สง่ มาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _____________ต่อ_______
Fax: _____________________ E-mail: _________________________________________
วันสัมมนา_______________________________________________________________________

หมายเหตุ

กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา

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