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Course:

Powerful Coaching Techniques for Manager
พัฒนาสุดยอดทักษะการสอนงานอย่างมื ออาชี พ
Course ID:
Duration:
Instructor:

BN050020
1 Day (9:00 – 16:00)

หลักการและเหตุผล:
การทํางานในองค์กรสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง หัวหน้ างานจําเป็ นต้ องรับบทบาทการเป็ นผู้นําทีมที่สามารถตอบสนองความ
คาดหวัง ขององค์ ก รได้ คุณสมบัติ ป ระการหนึ่ง ที่ หัว หน้ า งานจะต้ อ งมี ก็ คื อ ความสามารถในการเป็ นพี่ เลี ย้ งที่ ส อนงาน
ผู้ใต้ บังคับบัญชาได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ หลักสูต รเทคนิค การสอนงานสํ าหรั บหัวหน้ างาน ได้ รับการออกแบบมาเพื่ อดึง
ศักยภาพที่อยู่ในตัวของหัวหน้ างานแต่ละคนมาถ่ายทอดไปยังผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผ่านการวางแผน การวิเคราะห์งาน และการ
เขียนวงจรงานที่สามารถนําไปปรั บใช้ ได้ จริ ง เพื่อให้ ผ้ ูใต้ บงั คับบัญชาได้ รับความรู้ ความเข้ าใจในการทํางาน ซึ่งจะนําไปสู่
ประสิทธิผลสูงสุดขององค์กร
ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ:
 ได้ รับความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องเทคนิคการสอนงานที่ถกู ต้ อง
 สามารถดึงศักยภาพในตัวออกมาถ่ายทอดให้ ลกู น้ องเข้ าใจและปฏิบตั ติ ามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
 สามารถนําความรู้ที่ได้ รับจากการฝึ กอบรมไปใช้ ในงานจริ ง
หัวข้ อการบรรยาย:
 ความสําคัญของการสอนงาน
 การสอนงานคืออะไร
 เมื่อใดจึงต้ องมีการสอนงาน
 หลักในการสอนงาน
 คุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี







ปั จจัยที่มีผลต่อการเรี ยนรู้
รูปแบบของการสอนงาน
การวิเคราะห์งาน
การเขียนวงจรการทํางาน
เทคนิคการสอนแบบ Coaching
การสอนงานที่ดี
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 ฝึ กปฏิบตั ิการสอนงานแบบ Coaching
 ข้ อควรคํานึงในการสอนงาน
เหมาะสําหรั บ:
 เจ้ าของกิจการ ผู้บริ หารระดับกลางและระดับสูง หัวหน้ างาน ผู้ที่ทํางานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ รวมทังผู
้ ้ ที่สนใจพัฒนา
ศักยภาพด้ านการสอนงาน เพื่อเตรี ยมพร้ อมสําหรับการก้ าวเป็ นผู้บริ หารมืออาชีพในอนาคต

Why Boston Network?





World Class Curriculum - our course curriculums incorporate best-in-business thinking and
practices and are designed for all organizational levels.
Renowned Trainers - all our seminars, conferences are led by senior executives, managers,
authors, educators, consultants, even CEOs. They’re not only skilled speakers, but top
business practitioners who have been in the trenches
Satisfaction Guarantee - we are totally focused on customer satisfaction. Our 100%
customer satisfaction guarantee is the factor that will distinct us from others.
Experienced Training Specialist - with more than five years of experiences, we bring in
latest business know-how, world-class cutting edge management knowledge, and valuable
insights to Thai society. We held over 200 seminar events each year with more than 10,000
executive participants countrywide.

100% Satisfaction Guarantee
After attending Boston Network seminar or event, if you are not fully satisfied that we
have delivered everything promised. Simply notify the seminar administrator by the lunch
break and we will refund the entire registration fee.
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