เทคนิคการสอนงานและประเมินผลงานอย่างได้ผล
(Effective Coaching and Performance Appraisal Techniques)

วิทยากร: อาจารย์สพ
ุ จน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จํากัด จากสหรัฐอเมริกา
^ จํากัด (มหาชน)
Senior Manager ฝ่ ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชัน
และ ฝ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จํากัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการทีม
^ ากด ้วยคุณภาพกว่า 30 ปี

16 กุมภาพ ันธ์ 2564
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

ั มนาอาจเปลีย
*สถานทีจ
 ัดสม
 นแปลงได้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
ยุคนีเd ป็ นยุคแห่งการสร ้างผลงาน พนั กงานทุกคนในองค์กรต ้องแข่งกันสร ้างผลงานให ้เกิดขึน
d ในองค์กร แต่
ํ
^
ึ
ปั จจัยสาคัญประการหนึง^ คือ หัวหน ้างาน ซงจะต ้องทําหน ้าทีใ^ นการสร ้างความเข ้าใจเรือ
^ งผลการปฏิบัตงิ าน การสอน
งานเพือ
^ ให ้พนักงานสร ้างผลงาน และในทีส
^ ด
ุ จะต ้องทําการประเมินผลให ้พนั กงานสามารถปรับปรุงพัฒนาผลงานได ้
ยิง^ หัวหน ้ามีความเข ้าใจเรือ
^ งการสอนงานและการประเมินผลงานมากเพียงใด พนักงานจะยิง^ สร ้างผลงานได ้มากขึน
d
ตามลําดับ
หลักสูตรนีจ
d งึ ได ้พัฒนาขึน
d มาเพือ
^ ให ้หัวหน ้างาน ผู ้จัดการฝ่ าย ได ้เรียนรู ้ทังd เทคนิควิธใี นการสอนงานและ
ประเมินผลงานพนั กงานได ้อย่างเป็ นระบบ ได ้ฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารสอนงานและการประเมินผลงานรวมทังd ได ้เรียนรู ้เคล็ดลับ
้ ้ด ้วยตนเองเมือ
และเทคนิคอืน
^ ๆ ทีจ
^ ะทําให ้ผู ้อบรมได ้เข ้าใจและสามารถประยุกต์ใชได
^ ปฏิบัตงิ านจริง
ว ัตถุประสงค์:
1. เพือ
^ สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
^ งการสอนงานและการประเมินผลงาน
ึ ษาในหลักสูตรนีd ในขณะปฏิบต
^ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู ้ทีไ^ ด ้ศก
ั งิ านจริงได ้อย่างมี
2. เพือ
ิ ธิภาพสูงสุด
ประสท
3. เพือ
^ ให ้หัวหน ้างานสามารถสร ้างความเข ้าใจทีด
^ ก
ี บ
ั ลูกน ้องทังd ในเรือ
^ งการสอนงานและการประเมินผลงาน
ั ยภาพสูงสุด
รวมทังd สร ้างผลงานให ้องค์กรได ้ตามศก
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา:
1. กรอบแนวคิดเรือ
^ งการสอนงาน (Coaching) และการบริหารผลงาน (Performance Management)
2. ความเข ้าใจเรือ
^ งลูกน ้อง เพือ
^ ประโยชน์ในการสอนงาน พฤติกรรมการต่อต ้านและการให ้ความร่วมมือ
เหตุผลจูงใจลูกน ้อง
รูปแบบการเรียนรู ้ของลูกน ้อง
3. หัวหน ้าเรียนรู ้สไตล์การบริหารงานของตน เพือ
^ นํ ามาใช ้ในการสอนงาน
4. กิจกรรม Workshop “สไตล์การบริหารงานของหัวหน ้า” กับการสอนงาน
5. การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของลูกน ้องก่อนการสอนงาน
6. ขัน
d ตอนการสอนงานบนพืน
d ฐานของ Competency และ KPIs
ขัน
d ที^ 1 : การเตรียมสอน
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

ขัน
d ที^ 2 : การลงมือสอน
ขัน
d ที^ 3 : การติดตามผล
ขัน
d ที^ 4 : การพัฒนาการสอน
7. บทบาท หน ้าที^ และ
8. คุณสมบัตข
ิ องหัวหน ้างานในการเป็ น “ผู ้สอน” ทีด
^ ี
9. พฤติกรรมทีห
^ ัวหน ้าควร “มี” และควร “เลีย
^ ง” ในการสอนงาน
10. ปั จจัยทีท
^ ําให ้การสอนงานประสบความสาํ เร็จและล ้มเหลว
11. กิจกรรม Workshop “การสอนคนให ้ได ้งาน”
12. ขัน
d ตอนการประเมินผลงาน (Performance Appraisal)
ขัน
d ที^ 1 : การวางแผนปั จจัยในการประเมินผลงาน
ขัน
d ที^ 2 : การให ้ข ้อมูลย ้อนกลับ
ขัน
d ที^ 3 : การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
ขัน
d ที^ 4 : การวิเคราะห์หาความจําเป็ นในการพัฒนา
12. การประเมินผลงานบนพืน
d ฐาน Competency และ KPIs
13. กิจกรรม Workshop “การประเมินผลงาน”
14. สรุป คําถามและคําตอบ

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

ั
ราคาค่าอบรมสมมนา
/ ท่าน
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ค่าส ัมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

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

ค่าส ัมมนา
3,700.00
3,400.00

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีd
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที^ 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขที^ 014-2-63503-8
^ บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิง^ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี^ จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ที^ 0-2615-4479
ื^ บริษัท เบอร์ตด
^ หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสัง^ จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิง^ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี^ จํากัด (สํานักงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
^ 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
ื เงินทีไ^ ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิง^ แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซี^ จํากัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
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

อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

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

