Outline Hipo

Coaching Mentor
“การสอนงาน คือ การสร ้างคน”

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
X จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
X ากด ้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

1 มีนาคม 2564
09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
X ัดอบรมอาจเปลีย
X นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
่ นี` บทบาทการเป็ น Coaching Mentor คือเทคนิคอย่างหนึงX ในการ
ในโลกของการแข่งขันทีรX ุนแรงเชน
สร ้างแขนขาของหัวหน ้าให ้ได ้ลูกน ้องทีท
X ํางานเป็ น ทํางานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ํ
ลูกน ้องทุกคนคือมดงานทีส
X าคัญยิงX ของหัวหน ้า หากหัวหน ้ามีทก
ั ษะการสอนงานทีด
X ี ย่อมทําให ้องค์กรมีแขนขา
ทีท
X รงพลัง สามารถชว่ ยกันขับเคลือ
X นองค์กรได ้ ในทางตรงข ้าม หากหัวหน ้างานสอนงาน และชว่ ยเหลือ แก ้ไข
ปั ญหาให ้ลูกน ้องไม่เป็ น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนีย
X วรัง` ความก ้าวหน ้าขององค์กร อาจจะสร ้างความแตกแยกระหว่าง
่ งว่างทีก
หัวหน ้าและลูกน ้อง จนทําให ้เกิดชอ
X ว ้างมากขึน
`
หลักสูตรนีจ
` งึ ได ้พัฒนาขึน
` มาเพือ
X ตอบสนองให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้รับความรู ้ เทคนิคและประสบการณ์จริงใน
การพัฒนาทักษะการสอนงาน ตัง` แต่ ความเข ้าใจพืน
` ฐานเรือ
X งการสอนงาน ความเข ้าใจในตัวลูกน ้องเพือ
X
ประโยชน์ในการสอนงาน เรียนรู ้ลักษณะสไตล์ของหัวหน ้า เรียนรู ้เทคนิคการเป็ น Coaching Mentor และระดม
ั มนาจะสามารถประยุกต์
สมองทํากิจกรรมประยุกต์การสอนงานให ้ได ้งานดังคาดหมาย เมือ
X จบการอบรมผู ้เข ้าสม
และต่อยอดความรู ้ในเรือ
X งนีไ` ด ้อย่างสัมฤทธิผ
g ลด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
X เรียนรู ้บทบาทและหน ้าทีข
X อง Coaching Mentor ทีด
X ี
2. เพือ
X สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
X งเทคนิคการสอนคนให ้ได ้งานในเวลาอันรวดเร็ว
ิ ธิภาพ
3. เพือ
X เสริมสร ้างทักษะแนะแนวทางและแก ้ไขปั ญหาเพือ
X พัฒนาลูกน ้องให ้ทํางานอย่างมีประสท
ั พันธ์อันดีระหว่างกันเพือ
4. เพือ
X เสริมสร ้างความสม
X การทํางานทีรX าบรืน
X
้
ิ ธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
5. เพือ
X ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไX ด ้ไปประยุกต์ใชอย่างมีประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1. กรอบแนวคิดเรือ
X ง “Coaching Mentor”
ํ
2. ความสาคัญและประโยชน์ของการเป็ น Coaching Mentor
3. Coaching Mentor Methods
4. ความเข ้าใจเรือ
X งลูกน ้อง เพือ
X ประโยชน์ในการเป็ น Coaching Mentor
• พฤติกรรมการต่อต ้านและการให ้ความร่วมมือ
• เหตุผลจูงใจลูกน ้อง
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

Outline Hipo
• รูปแบบการเรียนรู ้ของลูกน ้อง
5. เรียนรู ้สไตล์การเป็ น Coaching Mentor แบบทีป
X รึกษามากกว่าการสงัX การ
6. กิจกรรม Workshop “Coaching Mentor Style”
7. พฤติกรรมทีX Coaching Mentorควร “มี” และควร “เลีย
X ง” ในการสอนงาน
8. ปั จจัยทีท
X ําให ้การสอนงานประสบความสาํ เร็จและล ้มเหลว
9. การติดตามชว่ ยเหลือและการให ้คําแนะนํ า – จะแนะนํ าและชว่ ยเหลือลูกน ้องได ้อย่างไร
ั พันธ์ทด
10. การจูงใจ และ การชมเชย – การจูงใจและการชมเชย และสร ้างความสม
ีX รี ะหว่างกัน
ั
11. กิจกรรม Workshop “พ ัฒนาศกยภาพของ Coaching Mentor”
12. สรุป คําถามและคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก
HIPO

ั
ค่าสมมนา
4,500.00
4,300.00

VAT 7%
315.00
301.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
135.00
129.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,680.00
4,472.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,815.00
4,601.00

ั
ราคาพิเศษ !!! ชําระค่าอบรมสมมนา
ก่อนว ันอบรม 15 ว ัน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก
HIPO

ค่าส ัมมนา
4,300.00
4,000.00

VAT 7%
301.00
280.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
129.00
120.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,472.00
4,160.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,601.00
4,280.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี`
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีX 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีX 014-2-63503-8
X บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีX 0-2615-4479
ืX บริษัท เบอร์ตด
X หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังX จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
X า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไX ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงX แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีX จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ผู ้บริหาร, หัวหน ้างาน, การสอนงาน, Coaching, เทคนิคการสอนงาน
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com , hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

