หลักสูตร Coaching Technique
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท

การทํางานของพนักงานที่เกิดความผิดพลาด เกิดอุบัติเหตุ มาจาก
หลายสาเหตุด้วยกัน สาเหตุหนึ่งที่สําคัญ คือการไม่ได้รับการสอนงานและการ
แนะนํางานอย่างถูกต้องจากหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ไม่รู้จักวิธีการสอนงาน
ที่ดี ขาดหลักการสื่อสารที่เหมาะสมกับพนักงานในระหว่างการสอนงาน อาจทํา
ให้เกิดความตึงเครียด เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องและ
ไม่สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ
ดังนั้นการสอนงานที่ดีจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน ส่งผลให้ลูกน้อง
สามารถทํางานได้โดยเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ความรู้และทักษะในการสอนงาน(Coaching) เป็นสิ่งจําเป็นที่หัวหน้างานต้องมี
รวมไปถึงการวางแผนการสอนให้กับลูกน้อง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างคนได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้หัวหน้างานได้เรียนรู้และสร้างทักษะในการสอนงานที่ถูกต้อง
และเป็นแนวทางสู่การพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี
2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถจัดทําแผนการสอนงาน เพื่อพัฒนาพนักงาน
ภายใต้การบังคับบัญชาได้
3. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถสอนงาน (Coaching) อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

รูปแบบการสัมมนา
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique)
กิจกรรมการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
Work Shop
กรณีศึกษา
สื่อมัลติมีเดีย Audio & Visual

เนื้อหาหลักสูตร เวลา 09.00 – 16.00 น.
การปรับเปลีย่ นกรอบความคิด (Paradigm Shift) ในการเป็น
Coach และให้คาํ ชี้แนะ
 การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset)
 การยอมรับความแตกต่างของลูกน้องแต่ละ Style
 กรณีศึกษา :การโค้ช(การสอนแนะ) แบบ Proactive และ
แบบ Reactive
หลักการการสอนงาน (Coaching) และให้คําชีแ้ นะที่ดี
 บทบาทหน้าที่ของการเป็น Coach และให้คาํ ชี้แนะที่ดี
 คุณสมบัติการเป็น Coach และให้คาํ ชี้แนะที่ดี
 การสร้างความไว้วางใจ กับความจําเป็นของการเป็น Coach
 การเลือกรูปแบบ การ Coach ให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละ
Style
Coaching Skill
 การโค้ช คืออะไร
 โค้ชเพื่ออะไร
 โค้ชอย่างไร
กระบวนการโค้ช
 อ่านลูกทีมให้ขาด
 ตั้งหลักทีง่ าน
 แนวทาง “การโค้ช(การสอนแนะ)” พนักงานในแต่ละ
Style
 กรณีศึกษาในการ Coach และให้คาํ ชี้แนะทีด่ ี
ปัจจัยสําคัญของการเป็น “ผูส้ อนงาน” ที่ประสพความสําเร็จ
 สร้างความไว้วางใจ
 ตอกย้ําสิ่งที่ดี
 เมื่อเกิดการผิดพลาด จงเบีย่ งเบนพลัง
 วิธีการชมเชยและการตอบสนอง

วิทยากร อาจารย์อิทธินันท์ สันทัศ
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สํารองที่นั่งที่...
โทรศัพท. 094 5495009, 092 8081509
E-mail: cthetraining@gmail.com
ค่าฝึกอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง
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หลักสูตร “Coaching Technique”
สัมมนาวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท
เพื่อประโยชนสูงสุดของทางผูเรียนเองกรุณากรอกแบบฟอรมใหครบทุกชอง

ชือ่ บริษท
ั _______________________________________________________________________
ประเภทธุรกิจ_____________________________________________________________________
สํานักงานใหญ

สาขาที_
่ ____________ เลขทีผ
่ เู สียภาษีอากร_____________________________

ทีอ่ ยูในการออกใบเสร็จรับเงิน ___________________________________
ผูป
 ระสานงานฝกอบรม_______________________________ โทรศัพท__________________________
อีเมล (โปรดระบุ)_______________________________________ โทรสาร_______________________
1.

ชือ่ – สกุล__________________________________ตําแหนง___________________________
อีเมล______________________________________มือถือ (โปรดระบุ) ____________________

2. ชือ่ – สกุล__________________________________ตําแหนง___________________________
อีเมล______________________________________มือถือ (โปรดระบุ) ____________________
3. ชือ่ – สกุล__________________________________ ตําแหนง___________________________
อีเมล______________________________________มือถือ (โปรดระบุ)____________________
คาลงทะเบียน/ทาน
ลงทะเบียน 3 ทานขึน
้ ไปรับสวนลดคาลงทะเบียน 300 บาท/ทาน
จํานวนผูล งทะเบียน

อัตราคาลงทะเบียน

ภาษีหก
ั ณ ทีจ่ า ย 3%

ยอดชําระสุทธิ

1 ทาน

3,900.- X 1

117.-

3,783.-

3 ทาน

3,600.- X 3

108.- X 3

10,476.-

หมายเหตุ : 1. อัตราคาลงทะเบียนดังกลาวประกอบดวย อาหารวาง 2 มื้อ, อาหารเที่ยง 1 มื้อ, เอกสารประกอบการบรรยาย, วุฒิบัตรสําหรับผูผานการอบรม
2. เฉพาะนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จาย 3% ได
3. คาใชจายในการสงลูกจางเขารับศึกษาหรือฝกอบรมในสถานศึกษาหรือสถานฝกอบรมฝมือแรงงานที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนด
สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล มาตรา 4(1) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 437) พ.ศ. 2548

เงือ่ นไขการชําระเงิน:
ชําระโดยโอนเงินผานบัญชีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา เทสโก โลตัส บางกะป เลขที่บัญชี 907 – 0 – 27353 – 8
ชื่อบัญชี หางหุนสวนจํากัด ดิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร
ชําระโดยเช็คสั่งจายในนาม หางหุนสวนจํากัด ดิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร/ The Training Center Limited Partnership
กรณีหก
ั ณ ทีจ่ า ย 3%
หางหุนสวนจํากัด ดิ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร (สํานักงานใหญ) เลขทะเบียน 0103558016318
เลขที่ 228/87 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240

The Training Center Limited Partnership (Head Office) ID: 0103558016318
228/87 Sarithai Rd., Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
สําหรับลูกคาที่โอนเงินผานบัญชีธนาคารกรุณานําสงหลักฐานการโอนเงินมายัง cthetraining@gmail.com หรือทางแฟกซ 02 9030080 ตอ 7498
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