Training Center Service

หัวหน้างานกับการให้คําปรึกษาและ
การสร้างกําลังใจในการทํางานให้กบั ลูกน้อง

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร :

ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.
วิทยากร : อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี
1. หลักการและเหตุผล

“HELP HIM TO HELP HIMSELF ช่วยเขาให้ เขาช่วยเหลือตัวเองได้ ” คํากล่าวนี้ คือ หลักการอันสําคัญยิ่งยวด
ของการให้ คาํ ปรึกษา และทุกวันนี้ การแข่งขันทางธุรกิจ มีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งความต้ องการของลูกค้ า และความ
กดดันต่าง ๆ จนทําให้ ผ้ ปู ฏิบัติงานระดับพนักงาน เกิดความกดดัน หากแต่องค์กรส่วนใหญ่ ยังคงตกอยู่ในวังวนแห่ ง
“ความเครียด” หรือ “หมดกําลังใจ” และเสียความรู้สกึ ดังนั้น การให้ คาํ ปรึกษา (COUNSELING) คือทักษะใหม่ๆ ใน
การเป็ น “ผู้รับฟั ง” “ผู้เข้ าใจความรู้สกึ ” และ “ผู้แนะแนวทาง” แก่ลูกน้ อง ซึ่งเป็ นทักษะที่นาํ มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ใน
การสื่อสารระหว่างกันทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน ทั้งในการทํางานและชีวิตประจําวัน อันเป็ นสิ่งสําคัญในการ
แก้ ปัญหาหรือพัฒนาองค์กร หัวหน้ ากับลูกน้ องมานั่งคุยกัน ทั้งในส่วนของข้ อกังวลหรือแนวทางการแก้ ปัญหา รวมทั้ง
ปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการแก้ ไขปั ญหาที่ทุกคนต่างยอมรับและนําไปปฏิบตั ิจนกลายเป็ นรูปธรรมได้

2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรม …..

 เข้ าใจในหลักการและกระบวนการ การให้ คาํ ปรึกษา เพื่อนําไปในการบริหารงานและให้ กาํ ลังใจลูกน้ อง
 ฝึ กทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นทักษะการให้ คาํ ปรึกษาที่เป็ นระบบ
 ซึมซับบรรยากาศแห่ งการเป็ นลูกพี่ท่เี ป็ นมิตรของผู้บริหารกับลูกน้ อง

3. หัวข้อการบรรยาย



การให้คําปรึกษา (COUNSELING) คืออะไร วัตถุประสงค์และผลลัพธ์ต่อองค์กร
ผูเ้ กีย่ วข้องในการให้คําปรึกษา มีใครบ้าง และมีบทบาทอย่างไร
1. หัวหน้ างาน
2. ฝ่ ายบุคคล
3. องค์กร
4. พนักงาน
 กระบวนการให้คําปรึกษา (6 ส.)
1. สร้ างสัมพันธภาพกับลูกน้ อง
2. สํารวจและทําความเข้ าใจกับปั ญหา
3. เสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหา
4. สมยอมกับแนวทางแก้ ปัญหาของตัวพนักงาน
5. สู่การวางแผนในการแก้ ปัญหาร่วมกัน
6. สรุปและสิ้นสุดการให้ คาํ ปรึกษา
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส
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 10 ทักษะของการเป็ นทีป่ รึกษาสําหรับหัวหน้างาน
1. ทักษะการใส่ใจ
6. ทักษะการให้ กาํ ลังใจ
2. ทักษะการถาม
7. ทักษะการสรุปความ
3. ทักษะการเงียบ (ฟั ง)
8. ทักษะการเปิ ดใจ
4. ทักษะการสะท้ อนกลับ
9. ทักษะการเสนอแนะ
5. ทักษะการทวนความ
10. ทักษะการชี้ผลที่ตามมา
 แบบบันทึกและวิธีการใช้
 ฝึ กปฏิบตั ิ ROLE PLAY
 แนวทางนําไปใช้จริงในองค์กร

4. วิธีการฝึ กอบรม บรรยาย ฝึ กปฏิบัติ กรณีศึกษา และชมคลิปวีดิทศั น์
5. ระยะเวลาฝึ กอบรม
ระยะเวลา 1 วัน , วันละ 6 ชั่วโมง

6. วิทยากรผูน้ าํ สัมมนา อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี
การศึกษา
 ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ทํางาน






ผู้อาํ นวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
ผู้อาํ นวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
ผู้จัดการฝ่ ายฝึ กอบรม บริษัท ยูคอม จํากัด
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตรฝึ กอบรม บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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