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หลกัสูตร ทกัษะการสอนงานใหไ้ดง้าน (Effective Coaching Skills)

หลกัการและเหตผุล

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมีความรู ้ความเขา้ใจ ในเร่ืองหนา้ที่และคุณสมบติัของผูส้อนงาน วิธีการสอนงานแบบต่าง ๆ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้รียนรูว้ธีิการสอนในรปูแบบต่าง ๆ พรอ้มกบัมีความเขา้ใจในความแตกต่างของกลุ่มผูฟั้ง เพื่อปรบัวธีิการส่ือความใหเ้กิด

ความเขา้ใจสงูสุด

3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมไดม้ีทกัษะในการวิเคราะหง์านส าหรบัการสอนงานอยา่งมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดฝึ้กปฏิบติัการเตรียมการสอน การน าเสนอเป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม

5. เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมมีแนวทางท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการประเมนิผลการสอนงานการใหค้ าปรึกษาและแนะน างานและชว่ย

ใหผู้เ้รียนเขา้ใจต่อการสรา้งความสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งหวัหนา้กบัลกูนอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อผูบ้ริหารในระดบัท่ีสงูข้ึนไป 

เน้ือหาหลกัสูตร เวลา 09:00-16:00 น.

1. การปรบัลกัษณะบุคลิกภาพผูส้อนงานและการเป็นพี่เล้ียงเพื่อความส าเร็จในการสอนงานและการเป็นพี่เล้ียงท่ีมีประสิทธิภาพ

2.   ความรูเ้กี่ยวกบัการสอนงานและแนะน างานกบัลกูนอ้ง 

     -   ความหมายและความจ าเป็นของการสอนงาน - จุดมุ่งหมายของการสอน -หนา้ที่ของผูส้อน/คุณสมบติัของผูส้อน

       กิจกรรมการเรียนรู ้

               แบบทดสอบตนเองภาวะผูน้ า (Leadership Assessment)  7 ดา้น

             1. ภาวะผูน้ า (Leadership)                                         2. การสอนงาน เป็นพีเ่ล้ียง (Coaching)

3. ทกัษะการส่ือสาร (Communication)                        4. ทกัษะการน าเสนอ (Presenting)

5. การจดัการการวางแผน (Planning / Organization)     6. การสรา้งแรงจงูใจ (Motivation)

7. ทกัษะการประเมินผลทบทวน และติดตามผล (Monitor / Review)

3. หลกัการเกี่ยวกบัการโคช้และการจงูใจส าหรบัการเรียนรูข้องผูใ้หญ่

4. ขั้นตอนการฝึกปฏิบติัการสอนแบบ Motivation Coaching กบัการส่ือสารของผูส้อนงานสู่ความมัน่ใจและตรงใจกนัทั้งสองฝ่ายในการ Coaching

WORKSHOP : กิจกรรมฝึกทกัษะการสอนงานดว้ยเทคนิคการส่ือสารแบบเครือข่ายประเภทตา่งๆ 

5.  กุญแจส าคญัส าหรบัทกัษะการสอนงานใหป้ระสบผลส าเร็จ

     - การท าความเขา้ใจพฤติกรรมผูเ้รียน           - การสรา้งความเชือ่มัน่ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อน

     - การเตรียมและการออกแบบหอ้งเรียน                       - การจดัเตรียมอุปกรณก์ารสอนใหส้อดคลอ้งกบัการฝึกอบรม

     - การเตรียมตวัของผูส้อน - การบริหารเวลาการฝึกอบรม

     - ความพรอ้มดา้นบุคลิกภาพของวิทยากร

6. การเขียนแผนการสอนงานแบบงา่ยๆ ส าหรบัการสอนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน(Curriculum and Program Designed)

     - การวิเคราะหแ์ยกแยะเน้ือหาส าหรบัการฝึกอบรมในแต่ละครั้ง

- การจดัเตรียมความพรอ้มและวธีิการสอนในแต่ละชว่ง  - การสรุปประเด็นต่างๆ ใหช้ดัเจนส าหรบัการน าไปใชง้าน

WORKSHOP : ฝึกทกัษะการออกแบบเน้ือหา และการบรรจเุทคนิคการสอน/การน าเสนอ ส าหรบัหลกัสูตรท่ีตอ้งการน าไปใชใ้นองคก์ร 

7. เทคนิคการสอนและทกัษะการน าเสนอของผูส้อนงาน (Professional Presentation)

   - การสอนเชิงหลกัการหรือภาคทฤษฎ ี(Lecture Presentation)       - การสาธิตและฝึกปฏิบติั   

    (Demonstration/Workshop/Role Play)                                 - การจดักลุ่มย่อย (Small Group Discussion)

WORKSHOP : ฝึกทกัษะการสอนงานการแตล่ะประเภทใหเ้กิดประสิทธิภาพ

8. การประเมินและการติดตามผลกาเรียนรูข้องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีไดร้บัการสอนงาน

วิธีการฝึกอบรม – สมัมนา

การฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ (Dynamic & Workshop) เนน้การเรียนรูด้ว้ยตนเอง และแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั (Learning by Doing and 

Participating with Experiences) ซ่ึงประกอบดว้ย

การบรรยาย  กิจกรรม และเกม   การแสดงออก

กลุ่มสมัพนัธ์ การแสดงความคิด ถาม – ตอบ 

วิทยากร ดร.พิพฒันพ์ล  เพ็ชรเท่ียง

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  *โรงแรมโกลดอ์อรคิ์ด ถ.วิภาวดีรงัสิต



บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู่ 16/54 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-0445895  Mobile. 085-9386299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

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

•  ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวนัตลอดหลกัสตูร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้

•  ใบเสร็จคา่ลงทะเบียน สามารถน าไปบนัทึกหกัค่าใชจ้่ายทางบญัชีได ้200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มสมัมนา

ชื่อบริษัท /หน่วยงาน .................................................................................................................................................................................................

ที่อยูบ่ริษัท ..................................................................................................................................................................................................................

                  
1. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

2. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

3. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

4. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................

5. ชื่อ....................................................................................................... ต าแหนง่ .................................................................. Email ..............................................................
                  

โทรศัพท์ ...................................................................... เบอร์ต่อ....................................................... โทรสาร .............................................

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

หมายเหตุ : ผู้สมัครแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการร้อยละ 15 ของค่าสมัคร และในกรณีที่
ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 7 วัน บริษัทฯ คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าสมัคร นอกเหนือจากน้ีแล้ว บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ท้ังสิ้น การจองมีผลเมื่อช าระเงิน
เรยีบร้อยแล้วและแสดงใบ Pay-in เพื่อเปน็หลักฐานในการส ารองท่ีน่ังเท่าน้ัน

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาเดยีว ทา่นละ 2,500 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่)

หลกัสูตร ทกัษะการสอนงานใหไ้ดง้าน

(Effective Coaching Skills)


