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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร Sales Coaching
“เทคนิ คการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็ นนักขายมื ออาชี พ”

วิทยากร: อาจารย์ สุพจน์ กฤษฎาธาร
PRINCIPLES

ในโลกของการแข่งขันที?รุนแรงเช่นนี A บทบาทการเป็ น Sales Coaching คือเทคนิคอย่างหนึ?งในการสร้ าง
แขนขาของหัวหน้ าให้ ได้ ลกู น้ องที?ทํางานเป็ น ทํางานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว ลูกน้ องทุก
คนคือมดงานที?สําคัญยิ?งของหัวหน้ า หากหัวหน้ ามีทกั ษะการสอนงานที?ดี ย่อมทําให้ องค์กรมีแขนขาที?ทรงพลัง
สามารถช่วยกันขับเคลื?อนองค์กรได้ ในทางตรงข้ าม หากหัวหน้ างานสอนงาน และช่วยเหลือ แก้ ไ ขปั ญหาให้
ลูกน้ องไม่เป็ น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี?ยวรังA ความก้ าวหน้ าขององค์กร อาจจะสร้ างความแตกแยกระหว่างหัวหน้ า
และลูกน้ อง จนทําให้ เกิดช่องว่างที?กว้ างมากขึ Aน
หลักสูตรนี Aจึงได้ พฒ
ั นาขึ Aนมาเพื?อตอบสนองให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริ งใน
การพัฒนาทักษะการสอนงาน ตังแต่
A ความเข้ าใจพื Aนฐานเรื? องการสอนงาน ความเข้ าใจในตัวลูกน้ องเพื?อประโยชน์
ในการสอนงาน เรี ยนรู้ ลกั ษณะสไตล์ของหัวหน้ า เรี ยนรู้ เทคนิคการเป็ น Coaching Mentor และระดมสมองทํา
กิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ ได้ งานดังคาดหมาย เมื?อจบการอบรมผู้เข้ าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อ
ยอดความรู้ในเรื? องนี Aได้ อย่างสัมฤทธิTผลด้ วยตนเอง
OBJECTIVES

1.
2.
3.
4.
5.

เพื?อเรี ยนรู้บทบาทและหน้ าที?ของ Coaching Mentor ที?ดี
เพื?อสร้ างความรู้ความเข้ าใจเรื? องเทคนิคการสอนคนให้ ได้ งานในเวลาอันรวดเร็ว
เพื?อเสริมสร้ างทักษะแนะแนวทางและแก้ ไขปั ญหาเพื?อพัฒนาลูกน้ องให้ ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื?อเสริมสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันเพื?อการทํางานที?ราบรื? น
เพื?อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนําความรู้ที?ได้ ไปประยุกต์ใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว
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AREAS OF STUDY

วันทีหนึง
1. กรอบแนวคิดเรื? องการสอนงาน (Coaching)
2. ความเข้ าใจเรื? องลูกน้ อง เพื?อประโยชน์ในการสอนงาน
2.1 พฤติกรรมการต่อต้ านและการให้ ความร่วมมือ
2.2 เหตุผลจูงใจลูกน้ อง
2.3 รูปแบบการเรี ยนรู้ของลูกน้ อง
3. หัวหน้ าเรี ยนรู้สไตล์การบริ หารงานของตน เพื?อนํามาใช้ ในการสอนงาน
4. กิจกรรม Workshop “สไตล์ การบริหารงานของหัวหน้ า” กับการสอนงาน
5. การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของลูกน้ องก่อนการสอนงาน
6. ขันตอนการสอนงานบนพื
A
Aนฐานของ Competency และ KPIs
ขันที
A ? 1: การกําหนดแผน
ขันที
A ? 2: การลงมือปฏิบตั ิ
ขันที
A ? 3: การติดตามและประเมิน
ขันที
A ? 4: การปรับปรุงและพัฒนาการสอนงาน
7. เทคนิคการสอนงานบนพื Aนฐาน KPIs
8. บทบาท หน้ าที? และ คุณสมบัตขิ องหัวหน้ างานในการเป็ น “ผู้สอน” ที?ดี
9. พฤติกรรมที?หวั หน้ าควร “มี” และควร “เลี?ยง” ในการสอนงาน
10. ปั จจัยที?ทําให้ การสอนงานประสบความสําเร็จและล้ มเหลว
11. กิจกรรม Workshop “การสอนคนให้ ได้ งาน”
12. สรุป คําถามและคําตอบ
วันทีสอง
13. ปั ญหาและความจําเป็ นในการสอนงาน
14. ประโยชน์ของการสอนงาน
15. ตารางการวางแผนพัฒนาลูกน้ องเป็ นรายบุคคล (Individual Development Plan)
16. กิจกรรม: การสาธิตและฝึ กปฏิบตั กิ ารทําตารางพัฒนาลูกน้ องรายบุคคล
17. หลักการเรี ยนรู้ กับการสอนงาน
18. วิธีการพัฒนาลูกน้ อง ด้ วยเทคนิคต่างๆ เพิ?มเติม
19. การซอยงาน
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20. กิจกรรม: ฝึ กปฏิบตั กิ ารซอยงาน
21. กิจกรรม: ฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนงานอย่างเป็ นระบบ
22. กิจกรรม: ฝึ กปฏิบตั กิ ารสอนงานอย่างมีลกู ล่อลูกชนกับลูกน้ องในหลากหลายประเภท
23. สรุปคําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อที?เสนอสามารถปรับเปลี?ยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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