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หลกัสูตร เทคนิคการเป็นพ่ีเล้ียงและการสอนงาน

จดัอบรมวนัท่ี 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนดสุ์ขุมวทิ สุขุมวทิซอย 6

วตัถุประสงคแ์ละประโยชนท่ี์ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาจะไดร้บั

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจ ในเร่ืองหนา้ท่ีและคุณสมบติัของผูส้อนงาน วธีิการสอนงานแบบต่าง ๆ

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูว้ธีิการสอนในรปูแบบต่าง ๆ พรอ้มกบัมีความเขา้ใจในความแตกต่างของกลุ่มผูฟั้ง เพ่ือปรบัวธีิการส่ือความใหเ้กิด

ความเขา้ใจสงูสุด

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดมี้ทกัษะในการวเิคราะหง์านสาํหรบัการสอนงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏิบติัการเตรียมการสอน การนําเสนอเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม

5. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีแนวทางท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้ นในกระบวนการประเมินผลการสอนงานการใหค้าํปรึกษาและแนะนํางานและชว่ย

ใหผู้เ้รียนเขา้ใจต่อการสรา้งความสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งหวัหนา้กบัลกูนอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อผูบ้ริหารในระดบัท่ีสงูขึ้ นไป

6. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมระดบัหวัหนา้งานสามารถวเิคราะหผ์ลและใชผ้ลการประเมินการ ปฏิบติังานมาปรบัปรุงพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือลกูนอ้งโดย

วธีิการต่างๆ อยา่งเป็นรปูธรรม

เน้ือหา เวลา 09.00น.- 16.00 น.

1.ความรูเ้ก่ียวกบัการสอนงานและแนะนาํงานกบัลกูนอ้ง    

- ความหมายและความจาํเป็นของการสอนงาน   - จุดมุง่หมายของการสอน - หนา้ท่ีของผูส้อน/ คุณสมบติัของผูส้อน

กิจกรรมการเรยีนรู ้ แบบทดสอบตนเองภาวะผูนํ้า (Leadership Assessment)  7 ดา้น

1.ภาวะผูนํ้า (Leadership)   2. การสอนงาน เป็นพี่เล้ียง (Coaching) 3. ทกัษะการส่ือสาร (Communication)   4.ทกัษะการนําเสนอ             

(Presenting) 5. การจดัการการวางแผน(Planning /Organization)   6. การสรา้งแรงจงูใจ 7. ทกัษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล 

2.หลกัการเก่ียวกบัการโคช้และการจูงใจสาํหรบัการเรียนรูข้องผูใ้หญ่

(1.)สาํหรบัผูเ้รียนรูไ้ว        (2.)ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง       (3.)ทีมงานรว่มคิดรว่มทาํ

3. ขั้นตอนการฝึกปฏิบตักิารสอนแบบ Motivation Coaching กบัการส่ือสารของผูส้อนงานสูค่วามมัน่ใจและตรงใจกนัทั้งสองฝ่าย

4. กุญแจสาํคญัสาํหรบัทกัษะการสอนงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ

- การทาํความเขา้ใจพฤติกรรมผูเ้รียน    - การสรา้งความเช่ือมัน่ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน - แบบประเมินผล Coaching Checklist  

- การเตรียมและการออกแบบหอ้งเรียน – การจดัเตรียมอุปกรณก์ารสอนใหส้อดคลอ้งกบัการฝึกอบรม - การเตรียมตวัของผูส้อน

- การบริหารเวลาการฝึกอบรม            - ความพรอ้มดา้นบุคลิกภาพของวทิยากร

5.  การออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมใหเ้กิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (Curriculum and Program Designed)

• การวเิคราะหแ์ยกแยะเน้ือหาสาํหรบัการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

• การจดัเตรียมความพรอ้มและวธีิการสอนในแต่ละชว่ง

• การสรุปประเด็นต่างๆ ใหช้ดัเจนสาํหรบัการนําไปใชง้าน

• WORKSHOP 1 : ฝึกทกัษะการออกแบบเน้ือหา และการบรรจุเทคนิคการสอน/การนําเสนอ สาํหรบัหลกัสตูรท่ีตอ้งการนําปใชใ้นองคก์ร 

เช่น การบริการและการดแูลลกูคา้อยา่งมืออาชีพ

6. เทคนิคการสอนและทกัษะการนาํเสนอของผูส้อนงาน

- การสอนเชิงหลกัการหรือภาคทฤษฎี  -การสาธิตและฝึกปฏิบติั- การจดักลุ่มยอ่ย  - WORKSHOP 2 : ฝึกทกัษะการสอนงานการแต่ละ

ประเภทใหเ้กิดประสิทธิภาพเป็นกลุ่มยอ่ย

7. การใชเ้ทคนิคการสอนเพื่อสรา้งกระบวนการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัหวัขอ้การฝึกอบรม

- การใชก้รณีศึกษา (Case Study)  - การใชแ้บบกลุ่มการเรียนรู ้(Peer Training)

- การใชค้าํถาม และการตอบคาํถาม (Question and Answer)  - การใชข้อ้สอบ (Test and Assessment)

8. การประเมินและการตดิตามผลกาเรียนรูข้องผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมสมัมนา

วิทยากร อาจารย ์ดร.พิพฒันพ์ล  เพ็ชรเท่ียง



บริษทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 
ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-9386299 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

 เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

 โอนเงินเขา้บญัชีออมทรพัย ์ธนาคารกสิกรไทย สาขา บางบอน เลขท่ีบญัชี 022-3-91431-4

• ราคานีร้วม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

• เฉพาะนิติบคุคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้

• ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทกึหกัคา่ใช้จ่ายทางบญัชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มสมัมนา

ชือ่บรษัิท /หน่วยงาน...................................................................................................................................

ทีอ่ยูบ่รษัิท.................................................................................................................................................

1. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

2. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

3. ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

4.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

5.   ชือ่.......................................................... ตําแหน่ง ......................................... Email ......................................

โทรศพัท ์.......................................................... เบอรต์อ่........................................ โทรสาร ...................................

หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของค่า

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกกอ่นวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทั้งส้ิน

การจองมีผลเม่ือชาํระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการสาํรองท่ีนัง่

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,173 บาท
สมคัรก่อนวนัท่ี 10 มิถุนายน 2560 เหลือเพียง! ท่านละ 3,400 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพ่ิม)

หลกัสูตร เทคนิคการเป็นพีเ่ลีย้งและการสอนงาน
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