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หลักสูตร Coaching Skills for Managers

วันที่ 20 มิ ถนุ ายน 2560
โรงแรมแกรนด์สขุ มุ วิ ท ซอย 4-6
หลักการและเหตุผล
การทํางานของพนักงานทีเ่ กิดความผิดพลาด เกิดอุบตั เิ หตุ มาจากหลายสาเหตุดว้ ยกัน สาเหตุ
หนึ่งทีส่ าํ คัญ คือการไม่ได้รบั การสอนงานและการแนะนํางานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้า
งานทีไ่ ม่รจู้ กั วิธกี ารสอนงาน ทีด่ ี ขาดหลักการสื่อสารทีเ่ หมาะสมกับพนักงานในระหว่างการสอน
งาน อาจทําให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ทไ่ี ม่ดรี ะหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องและไม่
สามารถผลิตงานทีม่ คี ุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ
ดังนัน้ การสอนงานทีด่ จี ะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ส่งผลให้ลกู น้องสามารถทํางานได้โดย
เกิดความผิดพลาดน้อยทีส่ ุดและบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ความรูแ้ ละทักษะในการสอนงาน(Coaching)
เป็ นสิง่ จําเป็ นทีห่ วั หน้างานต้องมี รวมไปถึงการวางแผนการสอนให้กบั ลูกน้อง เพือ่ เป็ นการพัฒนา
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นการสร้างคนได้อย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. เพือ่ ให้ผจู้ ดั การได้เรียนรูท้ กั ษะในการสอนงานทีถ่ ูกต้อง และเป็ นแนวทางสูก่ ารพัฒนาตัวเองให้
เป็ นโค้ชทีด่ ี
2. เพือ่ ให้ผจู้ ดั การสามารถสอนงาน (Coaching) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้พนักงานสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เนื้ อหาการเรียนรู้
1. การปรับเปลีย่ นกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการเป็ น Coach และให้คาํ ชีแ้ นะ
• การเปลีย่ นกรอบความคิด (Mindset)
• กรณีศกึ ษา :การโค้ช(การสอนแนะ) แบบ Proactive และแบบ Reactive
2. การวิเคราะห์ลกู น้องในแต่ละ Style เพือ่ การสอนงาน (Coaching)
• มารูจ้ กั สไตล์ (Style) ของลูกน้องกันดีกว่า
• บทบาทหน้าทีข่ องการเป็ น Coach และให้คาํ ชีแ้ นะทีด่ ี
• คุณสมบัตกิ ารเป็ น Coach และให้คาํ ชีแ้ นะทีด่ ี
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3. How to Coach
• Coaching for Success
• Coaching for Improvement
• Coaching for Managing Performance Problems
4. Coaching Skill
• อ่านลูกทีมให้ขาด
• ตัง้ หลักทีง่ าน
• จัดแนวทาง “การโค้ช” พนักงานในแต่ละ Style
• กรณีศกึ ษาในการ Coach และให้คาํ ชีแ้ นะทีด่ ี
5. ปั จจัยสําคัญของการเป็ น “ผูส้ อนงาน” ทีป่ ระสพความสําเร็จ
• สร้างความไว้วางใจ
• ตอกยํา้ สิง่ ทีด่ ี
• เมื่อเกิดการผิดพลาด จงเบีย่ งเบนพลัง
• วิธกี ารชมเชยและการตอบสนอง
วิ ทยากร
อาจารย์ อิทธินันท์ สันทัศ วิทยากรและทีป่ รึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
และพัฒนาองค์กร
รูปแบบการเรียนรู้
• การบรรยายแบบมีสว่ นร่วม (Participative Technique)
• กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
• Work Shop /กรณีศกึ ษา
• สื่อมัลติมเี ดีย (Audio & Visual)
คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการเรียนรู้ พนักงานระดับ หัวหน้างาน ผูจ้ ดั การ หรือเทียบเท่า
จํานวนผูเ้ ข้ารับการเรียนรู้ ไม่เกิ น 30 คน/รุ่น (เน้ นภาคปฏิ บตั ิ )
ระยะเวลาการเรียนรู้
1 วัน/รุน่ : เวลา 09.00-16.00 น.
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อัตราค่าลงทะเบียน
 (รวมค่าวิทยากร
ั
ค่าอบรมสมมนา/ว
ัน

เอกสารการอบรมและอาหารกลางว ัน ชา-กาแฟ-อาหารว่าง)
ราคาก่อน
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
ราคาสุทธิ
VAT

Normal/ท่าน
Early Bird

ค่าอบรม

VAT

4,000
3,500

7%
280
245

3%

(120)
(105)

4,160
3,640

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 และหนั งสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional
1.2
ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Training Solution Ltd, Partnership)
ี ภาษี 0103553030100
กรณีหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลเลขที่ เลขประจําตัวผู ้เสย
่
ั
่
ั
หจก.โปรเฟสชนแนล เทรนนิง่ โซลูชน
เลขที่ 89/161 หมูบ
่ ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
ั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
แขวงบางชน
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา 0898929330
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

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