สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการเป็ นพี่เลีย้ ง” (Coaching and Mentoring Technique)
องค์การที่ต้องการประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้ บรรลุพนั ธกิจและเป้าหมายที่กาหนดขององค์กรนัน้ ต้ องอาศัยความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ปฏิบตั งิ าน ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การสอนและให้ คาแนะนาวิธีการปฏิบตั งิ านจากผู้บงั คับบัญชา ดังนัน้ ผู้บงั คับบัญชาต้ องตระหนักในการสอนงานและให้
คาแนะนาวิธีการปฏิบตั งิ านแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาอย่างถูกต้ องเหมาะสม เพื่อให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชามีความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิบตั งิ านในความรับผิดชอบ
มีทศั นคติที่ดีตอ่ งานของตน และมีทกั ษะความชานาญในงานอันจะเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพแก่งานในองค์การให้ บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ด้ วยเหตุนี ้ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอเสนอโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “เทคนิคการสอนงานและการเป็ นพี่เลี ้ยง”
ในครัง้ นี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ให้ ตระหนักในบทบาทหน้ าที่และความสาคัญของผู้บริ หารในการสอนงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา
2. ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการสอนงาน เทคนิควิธีการสอนงานอย่างเป็ นขันตอน
้
3. ให้ สามารถทาหน้ าที่เป็ นผู้สอนงานและเป็ นพี่เลี ้ยงแนะนางานแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ อย่างถูกต้ อง
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้ ารับการอบรมกับวิทยากร
เนือ้ หาวิชา
 ผู้นากับการสอนงานและการเป็ นพี่เลีย้ ง
- บทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารในฐานะผู้มอบหมายงาน สัง่ งาน และสอนงาน
- ความหมาย ความสาคัญของการสอนงานและแนะนางาน
- โอกาสในการสอนงานและการประเมินความจาเป็ นในการสอนงาน
- หลักจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ ในการสอนงานผู้ใต้ บงั คับบัญชา
- การศึกษาทาความรู้ จกั ผู้ใต้ บงั คับบัญชาตามความเป็ นจริง
- หลักการสอนงานและให้ คาแนะนาในการทางานแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา
- กระบวนการ/ประเภทของการสอนงาน
- การเป็ นพี่เลี ้ยงที่ดีแก่พนักงานหรื อผู้ใต้ บงั คับบัญชา
- การสื่อสารที่ดีในการสอนงาน
 Workshop and Role Play
วิทยากร ดร. สมชัย วรานุกูลรั กษ์ ที่ปรึกษาด้ านทรั พยากรบุคคล กลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ (วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)
วัน เวลา สถานที่
รุ่ นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่อบรม ณ ห้ องประชุมนิคม จันทรวิทรุ ชัน้ 7 อาคารเอนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าอบรม
ผู้บริ หาร หัวหน้ างาน หรื อผู้ที่ทาหน้ าที่ด้านการบริ หารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร หรื อผู้ที่สนใจทัว่ ไป ทังภาครั
้
ฐ รัฐวิสาหกิจ และ
บริ ษัทเอกชน จานวน 25 คน
ค่ าลงทะเบียนการอบรม
ค่าลงทะเบียนเข้ าอบรม คนละ 5,000 บาท (รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง-เครื่ องดื่ม อาหารกลางวัน วุฒบิ ตั ร)
ผู้เ ข้ า รั บ การอบรมจากส่ว นราชการของกระทรวงและกรมต่า ง ๆ สามารถเบิก ค่า ลงทะเบี ย นจากต้ นสัง กัด ได้ ต ามหนัง สือกระทรวงก ารคลัง ที่ กค
0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 สาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้ นสังกัดได้ ตามระเบียบ
ของแต่ละหน่วยงาน
การสมัครเข้ าอบรม
สนใจสมัครได้ ท่ ี งานบริ การวิชาการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุ งเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02 613 3303 โทรสาร 02 226 5324 Email : hritu.training1@gmail.com โอนค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – ท่าพระจันทร์ บัญชีเลขที่ 155-2-05250-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึ กอบรมสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ วกรุ ณาส่งหลักฐานทางการเงินพร้ อมใบสมัครให้ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้ วย

สถาบันทรั พยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 8 เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 02-613-3303 โทรสาร 02-226-5324 www.hri.tu.ac.th

