
สมัครเข้าร่วมสัมมนา 
Tel: 02-044-5895 , 085-938-6299 Fax.02-9030080 ตอ่ 4326

E-Mail : info@perfecttrainingandservice.com

หลกัสูตร ทกัษะการสอนงานให้ได้งาน
Effective Coaching Skills 

วนัท่ี 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  *โรงแรมโกลดอ์อรคิ์ด ถ.วภิาวดีรงัสิต

หลกัการและเหตผุล

1.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในเรือ่งหนา้ทีแ่ละคณุสมบตัขิองผูส้อนงาน วธิกีารสอนงานแบบตา่ง ๆ 
2.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รยีนรูว้ธิกีารสอนในรปูแบบตา่ง ๆ พรอ้มกบัมคีวามเขา้ใจในความแตกตา่งของกลุม่ผูฟั้ง เพือ่ปรับ 
   วธิกีารสือ่ความใหเ้กดิความเขา้ใจสงูสดุ
3.เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดม้ทีกัษะในการวเิคราะหง์านสําหรับการสอนงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
4.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏบิตักิารเตรยีมการสอน การนําเสนอเป็นรายบคุคล และเป็นกลุม่
5.เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมมแีนวทางทีส่ามารถแกไ้ขปัญหาตา่งๆทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการประเมนิผลการสอนงานการให ้ 
   คําปรกึษาและแนะนํางานและชว่ยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจตอ่การสรา้งความสมัพันธภาพทีด่รีะหวา่งหวัหนา้กบัลกูนอ้งมี
   ทศันคตทิีด่ตีอ่ผูบ้รหิารในระดบัทีส่งูขึน้ไป 

เน้ือหาหลกัสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

1. การปรับลกัษณะบคุลกิภาพผูส้อนงานและการเป็นพีเ่ลีย้งเพือ่ความสําเร็จในการสอนงานและการเป็นพีเ่ลีย้งที่
     มปีระสทิธภิาพ
2.   ความรูเ้กีย่วกบัการสอนงานและแนะนํางานกบัลกูนอ้ง 
     -   ความหมายและความจําเป็นของการสอนงาน - จดุมุง่หมายของการสอน
     - หนา้ทีข่องผูส้อน/ คณุสมบตัขิองผูส้อน
กจิกรรมการเรยีนรู ้
   ・ แบบทดสอบตนเองภาวะผูนํ้า (Leadership Assessment)  7 ดา้น

    1. ภาวะผูนํ้า (Leadership)                                         2. การสอนงาน เป็นพีเ่ลีย้ง (Coaching)
3. ทกัษะการสือ่สาร (Communication)                         4. ทกัษะการนําเสนอ (Presenting)
5. การจัดการการวางแผน (Planning / Organization)       6. การสรา้งแรงจงูใจ (Motivation)
7. ทกัษะการประเมนิผลทบทวน และตดิตามผล (Monitor / Review)

3. หลกัการเกีย่วกบัการโคช้และการจงูใจสําหรับการเรยีนรูข้องผูใ้หญ่
4. ขัน้ตอนการฝึกปฏบิตักิารสอนแบบ Motivation Coaching กบัการสือ่สารของผูส้อนงานสูค่วามมัน่ใจและตรงใจกนัทัง้ 
    สองฝ่ายในการ Coaching
WORKSHOP : กจิกรรมฝึกทกัษะการสอนงานดว้ยเทคนคิการสือ่สารแบบเครอืขา่ยประเภทตา่งๆ 
5.  กญุแจสําคญัสําหรับทกัษะการสอนงานใหป้ระสบผลสําเร็จ
     - การทําความเขา้ใจพฤตกิรรมผูเ้รยีน           - การสรา้งความเชือ่มัน่ระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน
     - การเตรยีมและการออกแบบหอ้งเรยีน                  - การจัดเตรยีมอปุกรณ์การสอนใหส้อดคลอ้งกบัการฝึกอบรม
     - การเตรยีมตวัของผูส้อน - การบรหิารเวลาการฝึกอบรม
     - ความพรอ้มดา้นบคุลกิภาพของวทิยากร
6. การเขยีนแผนการสอนงานแบบงา่ยๆ สําหรับการสอนทีม่คีณุภาพมาตรฐาน(Curriculum and Program Designed)
    - การวเิคราะหแ์ยกแยะเนือ้หาสําหรับการฝึกอบรมในแตล่ะครัง้

- การจัดเตรยีมความพรอ้มและวธิกีารสอนในแตล่ะชว่ง  - การสรปุประเด็นตา่งๆ ใหช้ดัเจนสําหรับการนําไปใชง้าน
WORKSHOP : ฝึกทกัษะการออกแบบเนือ้หา และการบรรจเุทคนคิการสอน/การนําเสนอ สําหรบัหลกัสตูรที่
ตอ้งการนําปใชใ้นองคก์ร 
7. เทคนคิการสอนและทกัษะการนําเสนอของผูส้อนงาน (Professional Presentation)
   - การสอนเชงิหลกัการหรอืภาคทฤษฎ ี(Lecture Presentation)       - การสาธติและฝึกปฏบิตั ิ  
    (Demonstration/Workshop/Role Play)                                 - การจัดกลุม่ยอ่ย (Small Group Discussion)
WORKSHOP : ฝึกทกัษะการสอนงานการแตล่ะประเภทใหเ้กดิประสทิธภิาพ
8. การประเมนิและการตดิตามผลกาเรยีนรูข้องผูใ้ตบ้งัคับบญัชาทีไ่ดรั้บการสอนงาน
วธิกีารฝึกอบรม – สมัมนา
การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Dynamic & Workshop) เนน้การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปลีย่นประสบการณ์รว่มกนั (Learning 
by Doing and Participating with Experiences) ซึง่ประกอบดว้ย
 ・ การบรรยาย   ・ กจิกรรม และเกม    ・ การแสดงออก
 ・ กลุม่สมัพันธ์  ・ การแสดงความคดิ ถาม – ตอบ 

วทิยากร ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเทีย่ง 



บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขีดคร่อมสัง่จา่ย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั

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

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารวา่งและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร

•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถนําไปบนัทึกหกัคา่ใชจ้า่ยทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ช่ือบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ท่ีอยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

2. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

3. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

4. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................

5. ช่ือ....................................................................................................... ตําแหน่ง .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศพัท์ ...................................................................... เบอร์ตอ่....................................................... โทรสาร .............................................

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

หมายเหต ุ: ผู้สมคัรแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัคา่ธุรการร้อยละ 15 ของคา่สมคัร และในกรณีท่ี
ทา่นยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของคา่สมคัร นอกเหนือจากนีแ้ล้ว บริษัทฯ จะไมคื่นเงินใดๆ ทัง้สิน้ การจองมีผลเม่ือชําระเงิน
เรียบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพ่ือเป็นหลกัฐานในการสํารองท่ีนัง่เท่านัน้

อตัราคา่ลงทะเบยีน

หลกัสตูร ทกัษะการสอนงานให้ได้งาน
Effective Coaching Skills 

ราคาเดยีว ทา่นละ 2,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่)


