หลักสูตร หัวหน้ างานกับการสอนงานและการให้ คาํ ปรึกษา
หลักการและเหตุผล:

การสอนงานและการให ้คําปรึกษาเป็ นทัง้ กระบวนการและทักษะทีผ
่ ู ้ทีเ่ ป็ น"นายคน" ต ้องทําให ้ได ้ดี เพราะเป็ น
ประเด็นสําคัญ" ต่อ "การทํางาน" และ "กําลังใจ" ดังนัน
้ ผู ้ทีเ่ ป็ นนายคน ต ้องมี เทคนิคและหลักการ จึงจักได ้รับการ
"ยอมรับ" และ "ปฏิบต
ั ต
ิ าม" อย่างราบรืน
่ อันส่งผลให ้การทํางานร่วมกันระหว่างหัวหน ้าและลูกน ้องลด "ช่องว่าง" ของ
ประสิทธิภาพและกระชับพืนที
่้ ข
่ องความสัมพันธ์และงานเป็ นอย่างแน่นอน
วัตถุประสงค์
1.เรียนรู ้และเข ้าใจหลักการ แนวทางและเทคนิคการสอนงาน เพือ
่ พัฒนาประสิทธิภาพงาน
2. ฝึ กปฏิบต
ั พ
ิ ัฒนาทักษะการสอนงาน โดยกระบวนการ Coaching
3. เรียนรู ้และเข ้าใจกระบวนการและเทคนิคทางจิตวิทยาในการให ้คําปรึกษา
4. ฝึ กปฏิบต
ั พ
ิ ัฒนาทักษะการให ้คําปรึกษา โดยกระบวนการ Counseling

หัวข้ อการอบรม
ภาค การสอนงาน
1. Job Coaching : ด ้วยการสอนงาน 7 ขัน
้ ตอน ดังนี้ 7 E : กระบวนการสอนงาน
1.สร ้างความเป็ นกันเอง (Engagement) ทักทาย คุยสารทุกข์สก
ุ ดิบ
2.บอกความคาดหวัง (Expectation) บอกวัตถุประสงค์/เป้ าหมายในการสอนงานและความคาดหวังแก่ผู ้เรียน
3.สํารวจความพร ้อม (Exploration) สํารวจพืน
้ ฐานความรู ้ของผู ้เรียนโดยการถาม
4.อธิบาย (Explanation) เริม
่ สอน โดยใช ้กระบวนการสอนงาน (E-S-T-D)
4.1.อธิบาย (Explain) บอกวัตถุประสงค์ และความคาดหวังจากการสอน
4.2.แสดง (Show) ทําให ้ดูตงั ้ แต่ต ้นจนจบ โดยทําทีละขัน
้ ทีละตอน
4.3.ร่วมกัน (Together) ให ้ผู ้เรียนมีสว่ นร่วม โดยทํากิจกรรมนั น
้ ด ้วยกัน
4.4.ให ้ทํา (DIY) ให ้ผู ้เรียนลองทําให ้เราดูโดยลําพัง แต่มเี ราดูแลอยูข
่ ้างๆ
5.สนุก (Entertainment) รักษาบรรยากาศการสอนให ้ไม่เครียด ต ้องสนุกสนาน น่าเรียนรู ้
6.ประเมินผล (Evaluation) ประกอบด ้วย
6.1. การให ้ข ้อมูลย ้อนกลับ (Feedback) : การให ้ข ้อมูลย ้อนกลับ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
6.1.1. Corrective Feedback : การให ้ข ้อมูลย ้อนกลับ เพือ
่ แก ้ไข ปรับปรุง
6.1.2. Supportive Feedback : การให ้ข ้อมูลย ้อนกลับ เพือ
่ สนั บสนุน
6.1.3. ABS Feedback Techniques : เทคนิคเฉพาะในการให ้ข ้อมูลย ้อนกลับ 3 แบบ ดังนี้
- ATA Technique
- Bridge Technique
- Sandwich Technique
6.2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านหลังการสอนงาน (Performance Appraisal)
7.ทําสัตยาบัน (Execution) ชวนผู ้เรียนทําแผนติดตามความสําเร็จร่วมกันหรือแผนการติดตามผลหลังการสอนงาน
ภาค การให ้คําปรึกษา (Counseling)
• การให ้คําปรึกษา (Counseling) คืออะไร วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ตอ
่ องค์กร
- Confidentiality เก็บความลับ
- Open Mind to Listening เปิ ดใจรับฟั ง
- Unconditional Positive Regard ยอมรับโดยไม่มเี งือ
่ นไข
- Not Making Any Decision ไม่ตัดสินใดๆ
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- Show Sincerity แสดงความจริงใจ
- Empathy แสดงความเห็นใจ
- Lean, Listen & Look Interested แสดงท่าทีฟังด ้วยความสนใจ
• 10 ทักษะของการเป็ นทีป
่ รึกษาสําหรับหัวหน ้างาน (ฝึ กปฏิบต
ั )ิ
1. ทักษะการใส่ใจ
6. ทักษะการให ้กําลังใจ
2. ทักษะการถาม
7. ทักษะการสรุปความ
3. ทักษะการเงียบ (ฟั ง) 8. ทักษะการเปิ ดใจ
4. ทักษะการสะท ้อนกลับ 9. ทักษะการเสนอแนะ
้ ลทีต
5. ทักษะการทวนความ 10. ทักษะการชีผ
่ ามมา
-

หลักการใช ้คําพูดเพือ
่ ใช ้ในการสอนงานและการให ้คําปรึกษา
เทคนิคการถามติดตามเพือ
่ ควบคุมประเด็นการสอนงานและการให ้คําปรึกษา
ข ้อพึงปฏิบต
ั แ
ิ ละพึงละเว ้นในการสอนงานและการให ้คําปรึกษา
ฝึ กปฏิบต
ั บ
ิ ทบาทสมมติการสอนงานและการให ้คําปรึกษา

วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉั นทนาวี

ประสบการณ์ ทาํ งาน
• ผูอ
้ ํานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษทั มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
• ผูอ
้ ํานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษทั ทีซซี ี แคปปิ ตอล กรุป๊
• ผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
• ทีป
่ รึกษาและวิทยากรด้านการตลาด การขาย และการบริการ และทรัพยากรบุคคล
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,

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

ptstraining3@gmail.com
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