
 

 
บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉัย  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400                             
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อเีมล:์ hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท:์ www.hipotraining.co.th  

เทคนคิการสอนงานและประเมนิผลงานอยา่งไดผ้ล 
(Effective Coaching and Performance Appraisal Techniques) 

 
 
 

วทิยากร: อาจารยส์พุจน ์กฤษฎาธาร 
อดตี Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด  
บรษัิท แอบ๊บอต ลาบอแรตอรสี จํากดั จากสหรัฐอเมรกิา   

Senior Manager ฝ่ายขายและบรกิาร บรษัิท เทเลคอมเอเชยี คอรป์อเรชัน̂ จํากดั (มหาชน)  
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บรษัิท เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จํากัด จากเยอรมน ี

จากประสบการณ์ตรงและจรงิในวงการทีม̂ากดว้ยคณุภาพกวา่ 30 ปี 
 

 

 

18 สงิหาคม 2563 
09.00 - 16.00 น. 

** โรงแรมโกลด ์ออรค์ดิ กรงุเทพฯ (ถนนวภิาวดฯี-สทุธสิาร) 
*สถานที�จดัสมัมนาอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 
 
หลกัการและเหตผุล 

ยคุนีdเป็นยคุแหง่การสรา้งผลงาน พนักงานทกุคนในองคก์รตอ้งแขง่กนัสรา้งผลงานใหเ้กดิขึdนในองคก์ร แต่
ปัจจัยสําคัญประการหนึง̂คอื หัวหนา้งาน ซึง̂จะตอ้งทําหนา้ทีใ̂นการสรา้งความเขา้ใจเรือ̂งผลการปฏบัิตงิาน การสอน
งานเพือ̂ใหพ้นักงานสรา้งผลงาน และในทีส̂ดุจะตอ้งทําการประเมนิผลใหพ้นักงานสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานได ้
ยิง̂หัวหนา้มคีวามเขา้ใจเรือ̂งการสอนงานและการประเมนิผลงานมากเพยีงใด พนักงานจะยิง̂สรา้งผลงานไดม้ากขึdน
ตามลําดับ  

หลักสตูรนีdจงึไดพั้ฒนาขึdนมาเพือ̂ใหห้ัวหนา้งาน ผูจั้ดการฝ่าย ไดเ้รยีนรูท้ั dงเทคนคิวธิใีนการสอนงานและ
ประเมนิผลงานพนักงานไดอ้ย่างเป็นระบบ ไดฝึ้กปฏบิตักิารสอนงานและการประเมนิผลงานรวมทัdงไดเ้รยีนรูเ้คล็ดลับ
และเทคนคิอืน̂ๆ ทีจ̂ะทําใหผู้อ้บรมไดเ้ขา้ใจและสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้ว้ยตนเองเมือ̂ปฏบิัตงิานจรงิ 
 
 
วตัถปุระสงค:์   

 1. เพือ̂สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ̂งการสอนงานและการประเมนิผลงาน 
 2. เพือ̂ใหผู้เ้ขา้อบรมสามารถประยกุตค์วามรูท้ีไ̂ดศ้กึษาในหลักสตูรนีd ในขณะปฏบิตังิานจรงิไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 3. เพือ̂ใหหั้วหนา้งานสามารถสรา้งความเขา้ใจทีด̂กีบัลกูนอ้งทั dงในเรือ̂งการสอนงานและการประเมนิผลงาน 
รวมทั dงสรา้งผลงานใหอ้งคก์รไดต้ามศกัยภาพสงูสดุ 

 
 
หวัขอ้การฝึกอบรม/สมัมนา: 
1. กรอบแนวคดิเรือ̂งการสอนงาน (Coaching) และการบรหิารผลงาน (Performance Management)  
2. ความเขา้ใจเรือ̂งลกูนอ้ง เพือ̂ประโยชนใ์นการสอนงาน พฤตกิรรมการตอ่ตา้นและการใหค้วามร่วมมอื  

        เหตุผลจูงใจลกูนอ้ง 
        รูปแบบการเรยีนรูข้องลูกนอ้ง 
3. หัวหนา้เรยีนรูส้ไตลก์ารบรหิารงานของตน เพือ̂นํามาใชใ้นการสอนงาน  
4. กจิกรรม Workshop  “สไตลก์ารบรหิารงานของหัวหนา้” กับการสอนงาน  
5. การวเิคราะหค์วามสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของลูกนอ้งกอ่นการสอนงาน  
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6. ขั dนตอนการสอนงานบนพืdนฐานของ Competency และ KPIs 
ขั dนที ̂1 : การเตรยีมสอน  
ขั dนที ̂2 : การลงมอืสอน  
ขั dนที ̂3 : การตดิตามผล  
ขั dนที ̂4 : การพัฒนาการสอน 

7. บทบาท หนา้ที ̂และ คณุสมบตัขิองหัวหนา้งานในการเป็น “ผูส้อน” ทีด̂ ี 
8. พฤตกิรรมทีห̂ัวหนา้ควร “ม”ี  และควร “เลีย̂ง” ในการสอนงาน  
9. ปัจจัยทีทํ̂าใหก้ารสอนงานประสบความสาํเร็จและลม้เหลว  
10. กจิกรรม Workshop  “การสอนคนใหไ้ดง้าน”  
11. ขั dนตอนการประเมนิผลงาน (Performance Appraisal) 

        ขั dนที ̂1 :  การวางแผนปัจจัยในการประเมนิผลงาน 

         ขั dนที ̂2 :  การใหข้อ้มลูยอ้นกลับ  

         ขั dนที ̂3 :  การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 

         ขั dนที ̂4 :  การวเิคราะหห์าความจําเป็นในการพัฒนา  
12. การประเมนิผลงานบนพืdนฐาน Competency และ KPIs  
13. กจิกรรม Workshop  “การประเมนิผลงาน”  
14. สรุป คําถามและคําตอบ  

 
 

ประกาศนยีบตัร: บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั 
 
อัตราหลักสตูร (ตอ่ 1 ทา่น) 

ชําระภายใน วนัที�  18 สงิหาคม 2563 
ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00 
สมาชกิ HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 

พเิศษ! ชําระภายใน 4 สงิหาคม 2563 (โอนเงนิ หรอื แฟกซส์าํเนาหนา้เช็ค) 

ประเภท คา่สมัมนา  VAT 7% หกั ณ ที�จา่ย 3 %  รวมจา่ยสทุธ ิ กรณีไมม่หีนงัสอืหกั ณ ที�จา่ย 

บคุคลท ั�วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00 
สมาชกิ HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00 

วธิกีารชําระเงนิ:  
1. โอนผ่านบัญชธีนาคาร ดงันีd 
1.1 ธนาคารกรงุเทพ สาขาซอยอาร ีบญัชสีะสมทรัพย ์เลขที ̂127-4-66322-6 
1.2 ธนาคารไทยพาณชิย ์บัญชอีอมทรัพย ์สาขาพหลโยธนิ เลขที ̂014-2-63503-8 

          ชือ̂บญัช ีบรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั   
          และแฟกซใ์บ Pay in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจี่าย (ถา้ม)ี ที ̂0-2615-4479  
          พรอ้มระบชุือ̂บรษัิท เบอรต์ดิตอ่ของท่าน ชือ̂หลกัสตูรและวนัอบรม 
2.  ชาํระดว้ยเชค็สัง̂จา่ย บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั (สาํนักงานใหญ)่ 
3.  หัก ณ ทีจ̂า่ย 3% เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี 0-1055-48105-59-0 
     บรษิทั ไฮโพ เทรนนิ�ง แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี� จํากดั   
     40/81 ซอยอนิทามระ 8 ถนนสทุธสิารวนิจิฉยั แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืเงนิทีไ̂ดช้าํระมาแลว้   
 
 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ กรณุาตดิตอ่: 
บรษัิท ไฮโพ เทรนนิง̂ แอนด ์คอนเซา้ทแ์ทนซี ̂จํากดั 
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โทรศพัท:์ 02-615-4499, 02-615-4477-8    
แฟกซ:์ 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2 
เวปไซด:์ www.hipotraining.co.th  
อเีมล:์ hipotraining@gmail.com  
ไอด ีไลน:์ hipotraining 
เฟสบุค๊: www.facebook.com/HIPOtraining  
 

เทคนิคการสอนงาน,ประเมินผลงาน,อบรม,สัมมนา,Effective Coaching,Coaching 


