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หลกัสูตร Coaching Mentor “การสอนงาน คือ การสรา้งคน”

จดัอบรมวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลด ์ออรค์ิด (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

หลกัการและเหตผุล

          ในโลกของการแขง่ขนัท่ีรุนแรงเช่นน้ี บทบาทการเป็น Coaching Mentor คือเทคนิคอยา่งหน่ึงในการสรา้งแขนขาของ

หวัหน้าใหไ้ดล้กูน้องท่ีท างานเป็น ท างานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว ลกูน้องทุกคนคือมดงานท่ีส าคญัยิง่

ของหวัหน้า หากหวัหน้ามีทกัษะการสอนงานท่ีดี ยอ่มท าใหอ้งคก์รมีแขนขาท่ีทรงพลงั สามารถช่วยกนัขบัเคล่ือนองคก์รได ้

ในทางตรงขา้ม หากหวัหน้างานสอนงาน และช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาใหล้กูน้องไม่เป็น ยอ่มเกิดแรงหนืดเหน่ียวรั้งความกา้วหน้า

ขององคก์ร อาจจะสรา้งความแตกแยกระหว่างหวัหน้าและลกูนอ้ง จนท าใหเ้กิดช่องว่างท่ีกวา้งมากขึ้ น

          หลกัสตูรน้ีจึงไดพ้ฒันาขึ้ นมาเพื่อตอบสนองใหผู้เ้ขา้อบรมไดร้บัความรู ้เทคนิคและประสบการณจ์ริงในการพฒันาทกัษะ

การสอนงาน ตั้งแต่ ความเขา้ใจพื้ นฐานเร่ืองการสอนงาน ความเขา้ใจในตวัลกูน้องเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน  เรียนรูล้กัษณะ

สไตลข์องหวัหน้า เรียนรูเ้ทคนิคการเป็น Coaching Mentor และระดมสมองท ากิจกรรมประยุกตก์ารสอนงานใหไ้ดง้านดงั

คาดหมาย เม่ือจบการอบรมผูเ้ขา้สมัมนาจะสามารถประยุกตแ์ละต่อยอดความรูใ้นเร่ืองน้ีไดอ้ยา่งสมัฤทธ์ิผลดว้ยตนเอง

วตัถปุระสงค์

เพื่อเรียนรูบ้ทบาทและหน้าท่ีของ Coaching Mentor ท่ีดี

เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเร่ืองเทคนิคการสอนคนใหไ้ดง้านในเวลาอนัรวดเร็ว

เพื่อเสริมสรา้งทกัษะแนะแนวทางและแกไ้ขปัญหาเพื่อพฒันาลกูน้องใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ

เพื่อเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกนัเพื่อการท างานท่ีราบร่ืน

เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถน าความรูท่ี้ไดไ้ปประยุกตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว

หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา

• กรอบแนวคิดเร่ือง “Coaching Mentor”

• ความส าคญัและประโยชน์ของการเป็น Coaching Mentor / Coaching Mentor Methods

• ความเขา้ใจเร่ืองลกูน้อง เพื่อประโยชน์ในการเป็น Coaching Mentor /พฤติกรรมการต่อตา้นและการใหค้วามร่วมมือ /เหตุผลิ  

จงูใจลกูน้อง / รปูแบบการเรียนรูข้องลกูน้อง / เรียนรูส้ไตลก์ารเป็น Coaching Mentor แบบท่ีปรึกษามากกวา่การสัง่การ

• กิจกรรม Workshop  “Coaching Mentor Style” 

• พฤติกรรมท่ี Coaching Mentorควร “มี”  และควร “เล่ียง” ในการสอนงาน

• ปัจจยัท่ีท าใหก้ารสอนงานประสบความส าเร็จและลม้เหลว

• การติดตามช่วยเหลือและการใหค้ าแนะน า – จะแนะน าและช่วยเหลือลกูน้องไดอ้ยา่งไร

• การจงูใจ และ การชมเชย – การจงูใจและการชมเชย และสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างกนั

• กิจกรรม Workshop  “พฒันาศกัยภาพของ Coaching Mentor”

• สรุป ค าถามและค าตอบ
วิทยากร: อาจารยส์ุพจน ์กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด 

บริษัท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรีส จ ากดั จากสหรฐัอเมริกา  

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร ์อินเกลไฮม ์(ไทย) จ ากดั จากเยอรมนี

จากประสบการณต์รงและจริงในวงการท่ีมากดว้ยคุณภาพมากกวา่ 25 ปี



บรษิทั เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรวิ์ส จ  ากดั 

ท่ีอยู ่16/54 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ 10150 

Tel. 02-4646524  Mobile. 085-938-6299  

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี 0735553003036

  เช็คขดีคร่อมสัง่จ่าย บริษัท เพอเฟกท ์เทรนน่ิง แอนด ์เซอรว์สิ จ ากดั

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

•  ราคานี้รวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
•  เฉพาะนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ได้
•  ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถน าไปบันทึกหักค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมสมัมนา
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หมายเหต ุ...........................................................................................................................................................

การแจง้ยกเลิก : ผูส้มคัรสามารถท่ีจะยกเลิกการเขา้อบรมได ้ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ รอ้ยละ 15 ของคา่

สมคัร และในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวนังาน 7 วนั บริษัทฯ คนืเงินรอ้ยละ 50 ของค่าสมคัร นอกเหนือจากน้ีแลว้ บริษัทฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน 

การจองมีผลเมื่อช าระเงินเรียบรอ้ยแลว้และแสดงใบ Pay-in เพื่อเป็นหลกัฐานในการส ารองท่ีนัง่

อตัราคา่ลงทะเบยีน

ราคาปกติท่านละ 4,000 บาท + VAT 7% รวมเป็น 4,280 บาท

สมคัรก่อนวนัที่ 26 เมษายน 2561   เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)

หลกัสูตร Coaching Mentor “การสอนงาน คือ การสรา้งคน”


