Network Training Center (NTC)
Coaching and Mentoring
(หล ักสูตร การสอนงาน ให้คาปรึกษาและดูแล)
หลักสูตร 1 วัน
คาอธิบายหล ักสูตร
่ วชาญเฉพาะทางให ้มีทักษะการสือ
่ สารเพือ
เพือ
่ พัฒนาบุคลากรหัวหน ้างาน หรือผู ้เชีย
่ การสอนงาน ให ้คาปรึกษาและดูแลตลอดจน
สร ้างแรงจูงใจในการทางานให ้แก่ผู ้ใต ้บังคับบัญชา
ว ัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพือ
่ พัฒนาความรู ้ของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับการสอนงาน ให ้คาปรึกษาและดูแลสาหรับองค์กรยุคใหม่
เพือ
่ การพัฒนาทักษะการสร ้างแรงจูงใจเชิงบวกในการทางานให ้กับทีมงาน
เพือ
่ การพัฒนาความรู ้และทักษะในการเป็ นผู ้สอนงานและผู ้ให ้คาปรึกษาทีด
่ ภ
ี ายใต ้สถานการณ์การเปลีย
่ นแปลง

้ หา
รายละเอียดเนือ
1. การสอนงาน(Coaching)
1.1 ความสาคัญของการสอนงานสาหรับองค์กรยุคใหม่
1.2 คุณสมบัตแ
ิ ละลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของผู ้สอนงานทีด
่ ี
1.3 ความแตกต่างและลักษณะเด่นของบุคคลต่างวัย
1.4 การจัดการสอนงานและติดตามผลการปฏิบัตงิ าน
่ เพือ
1.5 กลยุทธ์การสือ
่ การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การให ้คาปรึกษาและดูแล (Mentoring)
2.1 การให ้คาปรึกษาและดูแลกับการจัดการ
2.2 การเป็ นผู ้ให ้คาปรึกษาดูแลทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
2.3 การสร ้างการยอมรับและความไว ้วางใจให ้กับผู ้ขอคาปรึกษา
2.4 ทักษะการฟั ง การถามและการตอบอย่างแยบยล
่ สารเพือ
2.5 กลยุทธ์การสือ
่ ให ้คาปรึกษาและดูแล
3. การสร ้างแรงจูงใจ (Motivation)
3.1 การสร ้างแรงจูงใจและปลุกพลังในการทางานแก่ทม
ี งาน
3.2 การบริหารจัดการอารมณ์ของทีมงานเชิงบวก
่ สารเพือ
3.3 กลยุทธ์การสือ
่ สร ้างแรงจูงใจในสถานการณ์ตา่ งๆ
Competence elements cover in course
1.
2.
3.
4.
5.

ทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง การสอนงานและทีมงาน
่ สารมิตต
ทักษะการบริหารและจัดการอารมณ์ของตนเองในการสือ
ิ า่ งๆ
ทักษะการฟั งแบบมีการโต ้ตอบเชิงบวก
ทักษะการคิดเพือ
่ การถ่ายทอดอย่างสร ้างสรรค์
่ สาร
ทักษะการเลือกใช ้จิตวิทยาในการสือ

Pre-requisites to attend course
General
ไม่ม ี

Pre-study
ไม่ม ี

Competence elements
การเป็ นผู ้สอนงาน ผู ้ให ้คาปรึกษาและดูแลแบบมืออาชีพ
Other information
-

วิธก
ี ารฝึ กอบรม : การบรรยายแบบมีสว่ นร่วม,กิจกรรม Workshop แบบรายบุคคลและรายกลุม
่ ผ่าน Case Study จากงานทีท
่ าจริง
้น
การวิเคราะห์ลักษณะบุคลิกภาพและการใช ้ าเสียง ผ่านการให ้คาแนะนารายบุคคล
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Network Training Center (NTC)
กาหนดการฝึ กอบรม
ว ันที่ 1
เวลา

09.00-10.30 น.
(Coaching)

ห ัวข้อ
-วิเคราะห์ความสาคัญจาเป็ นในการสอนงานสาหรับองค์กรยุคใหม่
-การสอนงานกับการสร ้างคนรุน
่ ใหม่ขององค์กร
-ความแตกต่างและลักษณะเด่นของบุคคลต่างวัย
Workshop 1: ฝึ กทักษะการสอนงานครัง้ ที่ 1
-คุณสมบัตแ
ิ ละลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ของผู ้สอนงานทีด
่ ี
-จุดแข็งและจุดทีต
่ ้องพัฒนาของตนเองสาหรับการเป็ นผู ้สอนงาน

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

-ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลให ้การสอนงานประสบความสาเร็จ
-บุคลิกและลักษณะเฉพาะของผู ้สอนงาน
-ความแตกต่างและลักษณะเด่นของบุคคลต่างๆ
Workshop 2: ฝึ กทักษะการสอนงานครัง้ ที่ 2
่ สารเพือ
-ฝึ กทักษะการสือ
่ การสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการเลือกใช ้ชุดคาพูด ถ ้อยคา การแสดงสีหน ้า
และการใช ้ภาษากาย

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

(Coaching)

13.00-14.30 น.
(Motivation)

14.30-14.45 น.

14.45-16.00 น.
(Mentoring)

-แรงจูงใจเชิงบวกกับศักยภาพในการทางาน
-การสร ้างแรงจูงใจเชิงบวกและให ้กับทีมงาน
่ สารอย่างมีระบบผ่านกรอบความคิด
-กลยุทธ์การจัดการสือ
-การบริหารจัดการอารมณ์และการให ้คาชมเพือ
่ เพิม
่ พลังเชิงบวก
Workshop 3: ฝึ กทักษะการสอนงานครัง้ ที่ 3
่ สารเชิงบวก ผ่านการสร ้างชุดคาพูดเชิงบวกตามหลักการ คุณเยีย
-ฝึ กทักษะการสือ
่ มมาก
พักรับประทานอาหารว่าง
-การให ้คาปรึกษา ดูแล กับการจัดการสอนงาน
-การเป็ นผู ้ให ้คาปรึกษาดูแลทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
-จิตวิทยาการสร ้างการยอมรับและความไว ้วางใจให ้กับผู ้ขอคาปรึกษา
Workshop 4: ฝึ กทักษะการสอนงานครัง้ ที่ 4
ึ ษาทีก
-การวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลผ่านพฤติกรรมในกรณีศก
่ าหนด
่ สารผ่านการใช ้คาพูดเชิงบวก เพือ
-ระดมสมองและเลือกรูปแบบวิธก
ี ารสือ
่ สร ้างแรงจูงใจและสอนงานให ้ได ้งาน
ตรงใจ
-สรุปสิง่ ทีไ่ ด ้เรียนรู ้และตอบข ้อซักถาม

หมายเหตุ: Workshop ต่างๆ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงในวันจัดฝึ กอบรม ขึน
้ อยูก
่ ับความสามารถและศักยภาพของผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรม
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